
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

   

 

 

Terminal Gás Sul (TGS) 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

Volume 1 

Maio / 2018 



 

 

 

Mott MacDonald 
Av. Treze de Maio 13 
Grupo 1508 - Centro 
Rio de Janeiro – RJ 
20031-901 
Brasil 
 
T +55 (21) 2533 0188 
F +55 (21) 2532 4340   
mottmac.com/brazil 

 

Terminal Gás Sul (TGS) 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

Volume 1 

Maio / 2018 

OAP CONSULTORES ASSOCIADOS 
Rua Abdon Batista, 121 - Conj. 1306 
Centro - Joinville/SC  
89.201-010 
 
T +55 47 3422 0182 
oap@oap.srv.br 

 
 

https://maps.google.com/?q=Rua+Abdon+Batista,+121++%0D%0A-+Conj+.%0D%0A+1306+-+Centro+-+Joinville/SC&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Abdon+Batista,+121++%0D%0A-+Conj+.%0D%0A+1306+-+Centro+-+Joinville/SC&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Abdon+Batista,+121++%0D%0A-+Conj+.%0D%0A+1306+-+Centro+-+Joinville/SC&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Abdon+Batista,+121++%0D%0A-+Conj+.%0D%0A+1306+-+Centro+-+Joinville/SC&entry=gmail&source=g
mailto:oap@oap.srv.br


Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES QUADROS 

Quadro 2.4-1 - Coordenadas geográficas de ancoragem do Terminal Gás Sul ................................... 22

Quadro 2.5-1 - Evolução da capacidade de processamento de gás natural, segundo

polos produtores - 2007-2016........................................................................................ 25

Quadro 3.1.1-1 - Avaliação comparativa da favorabilidade dos critérios para análise

das alternativas tecnológica do empreendimento ........................................................ 6

Quadro 3.3.18-1 - Comunidades pesqueiras em São Francisco do Sul ............................................... 24

Quadro 3.4-1 - Avaliação comparativa da favorabilidade dos critérios para análise

das alternativas locacionais do empreendimento .......................................................... 34

Quadro 4.2-1 - Resoluções e Portarias ANP ......................................................................................... 41

Quadro 4.2-2 - Normas Técnicas Nacionais e Internacionais ............................................................... 42

Quadro 5.4-1 - Interação Potencial dos Planos / Programas com o Terminal Gás Sul - TGS .............. 13

Quadro 6.2-1 - Projetos privados localizados na região da baía da Babitonga e possível

interação com o Terminal Gás Sul - TGS ...................................................................... 14

Quadro 7-1 - Caracterização da área do empreendimento por meio de indicadores.............................. 2

Quadro 7.2-1 - Macrozonas Portuárias de São Francisco do Sul ........................................................... 7

Quadro 7.3-1 - Relação de Unidades de Conservação próximas à área do empreendimento ............. 11

Quadro 7.7-1 - Distância em metros dos empreendimentos em operação, implantação

ou licenciamento em relação do Terminal Gás Sul - TGS ............................................ 27

Quadro 7.11-1 - Parâmetros operacionais para o canal de acesso e as bacias de evolução .............. 44

Quadro 7.11-2 - Tempos médios de navegação Fonte: Brasil (2016) ................................................... 47

Quadro 7.11-5 - Parâmetros operacionais de áreas de fundeio ............................................................ 48

Quadro 8.2.1.1-1 - Características do navio metaneiro semelhante ao “Golar Penguin” ........................ 4

Quadro 8.3.3-1 - Propriedades físico-químicas da fluoresceína ............................................................ 27

Quadro 8.11.1-1 - Total dos investimentos para implantação do Terminal Gás Sul ............................. 38

Quadro 8.11.2-1 - Cronograma da fase de instalação do empreendimento ......................................... 38

Quadro 8.12-1 - Resumo das características da implantação do Terminal Gás Sul ............................. 39

Quadro 9.2.1-1 - Especificações do Gás Natural ANP ............................................................................ 6

Quadro 9.3.1-1 - Características principais dos navios metaneiros Q-Flex............................................. 8

Quadro 9.3.2-1 - Embarcações envolvidas nas operações do TGS...................................................... 10

Quadro 9.3.3-1 - Características principais da FSRU ............................................................................ 10

Quadro 9.4.4-1 - Limites de nível de ruído ............................................................................................. 37

Quadro 9.4.4-2 - Dados típicos de emissão de gases de exaustão - Operação

com Gás Combustível ................................................................................................ 38

Quadro 9.4.4-3 - Dados típicos de emissão de gases de exaustão - Operação

com Diesel Combustível ............................................................................................ 38

Quadro 9.5-1 - Tráfego marítimo para a operação do TGS ................................................................... 39

Quadro 9.7-1 - Mão-de-obra necessária para a operação do TGS (cálculos superestimados) ............ 39

Quadro 11.1.2.1-1 - Características originais das Rochas .................................................................... 41



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 2 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.1.2.1-2 - Rochas mais comuns em cada categoria ............................................................. 42 

Quadro 11.1.2-1 - Lista dos eventos sísmicos mais importantes do Brasil desde  

o ano de 1955 ........................................................................................................ 128 

Quadro 11.1.4-1 - Regiões hidrográficas do Estado de Santa Catarina ............................................. 135 

Quadro 11.1.4.2-1 - Dados de vazão e material sólido em suspensão contribuintes  

para a Bacia da Babitonga. ................................................................................. 161 

Quadro 11.1.4.3-1 - Dados de vazão contribuintes para a Bacia da Babitonga ................................. 162 

Quadro 11.1.4.3-2 - Indicadores de qualidade das águas continentais .............................................. 167 

Quadro 11.1.4.3-3 - Localização dos pontos de amostragem da Qualidade das  

Águas Continentais ............................................................................................. 168 

Quadro 11.1.4.3-4 - Resultados Físico Químicos e Microbiológicos das Águas Continentais  

OBTIDOS EM MARÇO E AGOSTO DE 2015 .................................................... 171 

Quadro 11.1.4.3-5 - Resultados Físico Químicos e Microbiológicos das Águas Continentais  

OBTIDOS EM MARÇO E AGOSTO DE 2015 .................................................... 171 

Quadro 11.1.4.3-6 - Resultados Físico Químicos e Microbiológicos das Águas  

Continentais do Terminal Gás Sul ...................................................................... 174 

Quadro 11.1.4.3-7 - Valores do IQA e suas classificações ................................................................. 178 

Quadro 11.1.4.3-8 - Classe de estado trófico e suas características principais ................................. 178 

Quadro 11.1.4.3-9 - Classificação dos Índices de IVA de acordo com a CETESB ............................ 179 

Quadro 11.1.4.4-1 - Indicadores de qualidade das águas marinhas .................................................. 183 

Quadro 11.1.4.4-2 - Localização dos Pontos de Amostragens da Qualidade das  

Águas Marinhas .................................................................................................. 184 

Quadro 11.1.4.4-3 - Resultados Águas Salinas obtidos por Porto Brasil Sul (2016) .......................... 188 

Quadro 11.1.4.4-5 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do  

Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC)................................................ 193 

Quadro 11.1.4.4-6 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do Terminal  

de Granéis de Santa Catarina TGSC ................................................................. 194 

Quadro 11.1.4.4-7 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC ................ 195 

Quadro 11.1.4.4-8 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC ................ 196 

Quadro 11.1.4.4-9 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC ................ 199 

Quadro 11.1.4.4-10 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 199 

Quadro 11.1.4.4-11 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 200 

Quadro 11.1.4.4-12 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 202 

Quadro 11.1.4.4-13 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 203 

Quadro 11.1.4.4-15 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 205 

Quadro 11.1.4.4-16 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 206 

Quadro 11.1.4.4-17 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 208 

Quadro 11.1.4.4-18 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC .............. 209 

Quadro 11.1.4.4-19 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental da OAP ................. 211 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 3 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.1.4.4-20 - Resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos  

obtidos para o diagnóstico ambiental referente a qualidade das  

Águas Marinhas no Estudo do Terminal Gás Sul - TGS, na baía  

da Babitonga ..................................................................................................... 212 

Quadro 11.1.7-1 - Especificações técnicas do tipo decibelímetro digital DEC-5010 ........................... 233 

Quadro 11.1.7-2 - Especificações técnicas do calibrador de decibelímetro CAL-4000 ....................... 233 

Quadro 11.1.7-3 - Níveis Critério de Avaliação (NCA) estabelecidos pela NBR 10.151:2000 ............ 234 

Quadro 11.1.7-4 - Limites de velocidade de vibração da partícula em pico PVP em  

(mm/s) segundo a norma DIN 4150-3 (1999) para integridade estrutural ............. 234 

Quadro 11.1.7-5 - Limites de velocidade de vibração da partícula em pico PVP em  

(mm/s) segundo a NORMA ISO 2631-2 (1997) para limites de incomodidade ..... 235 

Quadro 11.1.7-6 - Pontos de medição, municípios, coordenadas planas (Coordenadas  

UTM, Datum SIRGAS 2000.)*, zoneamento, tipos de área e Nível  

de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os pontos de medição ............ 250 

Quadro 11.1.7-7 - Pontos de medição no município de São Francisco do Sul/SC,  

zoneamento, tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA)  

estabelecido para os pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora  

Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações nos pontos amostrais  

no período diurno .................................................................................................. 254 

Quadro 11.1.7-8 - Pontos de medição no município de São Francisco do Sul/SC, zoneamento,  

tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os  

pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A])  

aferidos e observações nos pontos amostrais no período noturno ....................... 254 

Quadro 11.1.7-9 - Pontos de medição no município de Itapoá/SC, zoneamento, tipos de área,  

Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os pontos de  

avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos  

e observações nos pontos amostrais no período diurno ....................................... 256 

Quadro 11.1.7-10 - Pontos de medição no município de Itapoá/SC, zoneamento, tipos de área,  

Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os pontos de avaliação, 

Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações  

nos pontos amostrais no período noturno .............................................................. 258 

Quadro 11.1.7-11 - Pontos de medição no município de Garuva/SC, zoneamento, tipos de área,  

Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os pontos de avaliação, 

Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações  

nos pontos amostrais no período diurno ................................................................ 260 

Quadro 11.1.7-12 - Pontos de medição no município de Garuva/SC, zoneamento, tipos de área,  

Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os pontos de avaliação, 

Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações  

nos pontos amostrais no período noturno .............................................................. 261 

Quadro 11.1.7-13 - Atividade e PVP de fontes de vibração em função da distância .......................... 263 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 4 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.1.8-1 - Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem de Ar na AID  

do TGS e Porto Brasil Sul e Terminal de Granéis de Santa  

Catarina - TGSC .................................................................................................... 265 

Quadro 11.1.8-2 - Padrões nacionais de qualidade do ar conforme Res.  

CONAMA nº 03/90 ................................................................................................. 271 

Quadro 11.1.8.1-1 - Resultados de Partículas Inaláveis Área de Influência Indireta do  

Porto Brasil Sul ................................................................................................... 275 

Quadro 11.1.8.1-2 - Resultados Partículas Inaláveis do TGSC .......................................................... 275 

Quadro 11.1.8.1-3 - Resultados NO2 do TGSC .................................................................................. 276 

Quadro 11.1.8.1-4 - Resultados CO do TGSC .................................................................................... 276 

Quadro 11.1.8.1-5 - Resultados SO2 do TGSC .................................................................................. 276 

Quadro 11.1.8.1-6 - Resultados O3 do TGSC .................................................................................... 276 

Quadro 11.1.8.2-1 - Resultado medição PI, SO2, NO2, O3 e CO na AID do TGS ............................ 277 

Quadro 11.1.8.2-2 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar, conforme Resolução 

CONAMA nº 003/90 ............................................................................................ 277 

Quadro 11.1.8.2-3 - Índice de Qualidade do Ar conforme classificação da CETESB ........................ 282 

Quadro 11.1.8.2-4 - Efeitos à saúde de acordo com o índice de qualidade do ar .............................. 283 

Quadro 11.1.9-1 - Localização dos pontos de amostragens de sedimentos para granulometria ....... 285 

Quadro 11.1.9-2 - Metodologia utilizada para o estudo de granulometria .......................................... 289 

Quadro 11.1.9.1-1 - Distribuição das alturas de ondas em função da direção de propagação  

em frequência absoluta e relativa .......................................................................... 292 

Quadro 11.1.9.2-1 - Informações de Maré obtidas da Carta 1801 DHN ............................................. 299 

Quadro 11.1.9.2-2 - Constantes Harmônicas apresentadas por Trucollo & Schetini  

para estações Cruzeiro do Sul (PSFS) e Praia da Enseada .............................. 300 

Quadro 11.1.9.3-1 - Dados de vazão e material sólido em suspensão contribuintes para a  

Bacia da Babitonga ............................................................................................ 305 

Quadro 11.1.9.6-1 - Resultados dos sedimentos da Golar, OAP e Porto Brasil Sul. ......................... 313 

Quadro 11.1.9.6-2 - Classificação granulométrica dos sedimentos .................................................... 314 

Quadro 11.1.9.7-1 - Coordenadas dos pontos de coleta das amostras de sedimento ....................... 316 

Quadro 11.1.9.10-1 - Modelo conceitual: Efeitos estudados e suas causas principais ...................... 328 

Quadro 11.1.9.10.4-1 - Ocorrência de ondas de 2010 por Altura, direção e período  

(por intervalo de tempos de 3 horas) ................................................................................................... 355 

Quadro 11.1.9.10.4-2 - Percentual de ocorrência de ondas de 2010 por altura, direção  

e período (por intervalo de tempos de 3 horas) .................................................................................. 356 

Quadro 11.1.9.10.5-1 - Tempos de resposta de acordo com o volume de descarga  

(vazamento) ................................................................................................... 365 

Quadro 11.1.9.10.5-2 - Descargas de pior caso ................................................................................. 365 

Quadro 11.1.9.10.5-3 - Diagrama de ocorrência conjunta (%) de intensidade (m/s)  

e direção do vento durante o inverno de 2014 (junho e agosto),  

a partir dos dados do CFSv2 ......................................................................... 366 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 5 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.1.9.10.5-4 - Diagrama de ocorrência conjunta (%) de intensidade (m/s)  

e direção do vento durante o verão de 2014 (setembro a maio),  

a partir dos dados do CFSv2 .......................................................................... 366 

Quadro 11.1.9.10.5-5 - Quadro-resumo com as simulações efetuadas para os cenários de 

vazamentos de óleo ....................................................................................... 367 

Quadro 11.1.9.10.5-6 - Análise dos resultados dos cenários acidentais por vazamento de óleo ....... 373 

Quadro 11.2-1 - Unidades de Conservação Federais da Área de Influência Indireta  

do Terminal Gás Sul - TGS e gasoduto de interligação ............................................ 387 

Quadro 11.2-2 - Importância biológica e prioridade de conservação da Mata Atlântica,  

Campos Sulinos e das Zonas Costeiras e Marinhas abrangidas pelas  

Áreas de Influência dos meios físico e biótico do empreendimento ......................... 390 

Quadro 11.2-3 - Recomendações do Ministério do Meio Ambiente para as áreas  

prioritárias de conservação da Mata Atlântica, Campos Sulinos e Zonas  

Costeiras e Marinhas abrangidas pelas Áreas de Influência dos meios  

físico e biótico do empreendimento ........................................................................... 390 

Quadro 11.2.1.1-1 - Espécies com registro de ocorrência nas Áreas de Influência Indireta  

e Direta do empreendimento, inseridos nos munícipios de São Francisco  

do Sul, Itapoá e Garuva, região norte de Santa Catarina e status de  

ameaça de extinção conforme Lista Internacional de Espécies  

Ameaçadas - IUCN, Portaria IBAMA nº 443/14 (Federal) e Resolução  

CONSEMA nº 051/14 (Estadual) ........................................................................ 409 

Quadro 11.2.1.2-1 - Índices estatísticos representativo de cada tipologia identificada na  

AID do TGS ......................................................................................................... 481 

Quadro 11.2.1.4-1 - Espécies constantes nas listas de espécies ameaçadas de extinção  

(IUCN, Portaria n0 443/2014 e CONSEMA n0 51/2014) e status  

de ameaça .......................................................................................................... 488 

Quadro 11.2.2.2-1 - Coordenadas UTM dos pontos de coleta de fitoplâncton e zooplâncton ............ 495 

Quadro 11.2.2.2-2 - Coordenadas UTM dos pontos de levantamento da macrofauna  

bentônica ............................................................................................................. 501 

Quadro 11.2.2.2-3 - Coordenadas geográficas dos pontos de coleta de ictiofauna estuarina  

e carcinofauna para rede de arrasto na Baía da Babitonga, SFS-SC................ 508 

Quadro 11.2.2.3-1 - Lista de espécies de fitoplâncton identificadas na Baía da Babitonga  

com base nos seguintes estudos: (1) Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

(OAP, 2010), (2) Relatório Campanha de Monitoramento (OAP, 2013)  

e (3) Parizzi, 2014 ............................................................................................... 517 

Quadro 11.2.2.3-2 - Lista de espécies de zooplâncton identificadas na Baía da Babitonga  

pelos seguintes estudos: (1) Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

(OAP, 2010); (2) Campanha de Monitoramento (OAP, 2013); (3)  

SOUZA, 2013 ...................................................................................................... 520 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 6 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.2.2.3-3 - Lista de espécies de macrofauna bentônica encontradas na Baia  

da Babitonga no município de São Franscisco do Sul/SC pelos seguintes 

estudos: (1) Lorenzi et al. 2006, (2) Haponiuk, 2007; (3) Becker 2009;  

(4) OAP, 2010 e (5) OAP 2013 .......................................................................... 523 

Quadro 11.2.2.3-4 - Lista de espécies de carcinofauna encontradas na Baía da  

Babitonga/SC pelo IBAMA (1998) ...................................................................... 532 

Quadro 11.2.2.3-5 - Lista de espécies de peixes encontradas na Baía da Babitonga/SC  

pelos seguintes estudos: 1) HOSTIM-SILVA et al.,1998; (2) CORREA  

et al., 2006; (3) GERHARDINGER et al., 2006; (4) SOUZA-CONCEICAO,  

2008; (5) SANTOS, 2019; (6) BORDIN, 2010; (7) VILLAR et al., 2011  

e status de conservação conforme Portaria MMA n0 445/2014,  

CONSEMA n0 02/2011 e IUCN e espécie exótica classificada pela  

CONSEMA n0 08/2012 ....................................................................................... 535 

Quadro 11.2.2.3-6 - Espécies de tartarugas marinhas com potencial de ocorrência  

na área de estudo .............................................................................................. 545 

Quadro 11.2.2.4-1 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade  

fitoplanctônica registrada na estação de primavera .......................................... 548 

Quadro 11.2.2.4-2 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade  

fitoplanctônica registrada na estação de verão ................................................. 549 

Quadro 11.2.2.4-3 - Índice de riqueza absoluta (S’), riqueza de Margalef (d), diversidade  

de Shannon-Wiener (H’) e equitabilidade de Pielou (J), para os  

organismos fitoplanctônicos ............................................................................... 551 

Quadro 11.2.2.4-4 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade  

zooplanctônica registrada na campanha de primavera ..................................... 558 

Quadro 11.2.2.4-5 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade  

zooplanctônica registrada na campanha de verão ............................................. 559 

Quadro 11.2.2.4-6 - Índice de riqueza absoluta (S’), riqueza de Margalef (d), diversidade  

de Shannon-Wiener (H’) e equitabilidade de Pielou (J), para os  

organismos zooplanctônicos............................................................................... 560 

Quadro 11.2.2.4-7 - Lista de espécies da macrofauna bentônica encontradas na  

Baía da Babitonga/SC e status de conservação conforme Portaria  

IBAMA 444/2014, CONSEMA 02/2011 e CONSEMA 08/2012  

durante o levantamento de dados primários ...................................................... 566 

Quadro 11.2.2.4-8 - Percentual de dissimilaridade (SIMPER) para os Grupos A, Grupo B ............... 575 

Quadro 11.2.2.4-9 - Abundância e riqueza de espécies por ponto amostral ...................................... 580 

Quadro 11.2.2.4-10 - Grau de importância relativa por meio da frequência de ocorrência  

percentual (FO%) e sua porcentagem numérica (PN%) .................................... 581 

Quadro 11.2.2.4-11 - Parâmetros comparativos de diversidade de Margalef nos pontos 

amostrados ...................................................................................................... 581 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 7 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.2.2.4-12 - Lista de espécies de peixes encontradas na Baía da Babitonga/SC  

e status de ameaça conforme Portaria IBAMA 444/2014, CONSEMA  

02/2011 e CONSEMA 08/2012 durante o levantamento de  

dados primários ................................................................................................ 588 

Quadro 11.2.2.4-13 - Listagem de espécies ocorrentes, distribuição de frequência  

de ocorrência e dominância de espécies na Baía da Babitonga,  

São Francisco do Sul/SC. Legenda: FO% = frequência de ocorrência  

em porcentagem; PN% = porcentagem numérica ........................................... 592 

Quadro 11.2.2.4-14 - Síntese das informações disponíveis sobre as espécies capturadas  

na nas campanhas de levantamento na Baía da Babitonga,  

Santa Catarina (D=demersal, P=pelágica, M=marinha, ME=marinho- 

estuarina e E=estuarina) .................................................................................. 593 

Quadro 11.2.2.4-15 - Média, desvio padrão, mínimo e máximo do peso (gramas) das  

espécies capturadas nas campanhas de primavera e verão na  

Baía da Babitonga, Santa Catarina ................................................................... 594 

Quadro 11.2.2.4-16 - Média, desvio padrão, mínimo e máximo comprimento total (centímetros)  

das espécies capturadas nas campanhas de primavera e verão na Baía  

da Babitonga, Santa Catarina ........................................................................... 594 

Quadro 11.2.2.4-17 - Parâmetros comparativos de diversidade de Shannon-Wiener (H’)  

e de equitabilidade de Pielou (J) nos seis pontos amostrados ......................... 596 

Quadro 11.2.2.4-18 - Importância comercial versus espécie segundo (PICHLER, 2005) .................. 597 

Quadro 11.2.2.4-19 - Status de conservação de quelônios ................................................................. 601 

Quadro 11.2.2.4-20 - Lista das espécies da avifauna aquática ........................................................... 606 

Quadro 11.2.2.4-21 - Índice e valores obtidos (software Past) ............................................................ 609 

Quadro 11.2.2.6.1-1 - Estações amostrais da ictiofauna continental .................................................. 621 

Quadro 11.2.2.6.1-2 - Esforço amostral empregado por campanha ................................................... 622 

Quadro 11.2.2.6.1-3 - Localização das estações amostrais de Herpetofauna e Mastofauna  

no trecho terrestre do Terminal Gás Sul ................................................................ 623 

Quadro 11.2.2.6.1-4 - Esforço amostral empregado por campanha para Herpetofauna .................... 634 

Quadro 11.2.2.6.1-5 - Esforço amostral empregado por campanha para o grupo avifauna ............... 634 

Quadro 11.2.2.6.1-6 - Esforço amostral empregado por campanha para Mastofauna ....................... 634 

Quadro 11.2.2.7-1 - Lista de espécies de ictiofauna de provável ocorrência no município  

de Itapoá e Garuva/SC. Status de ameaça conforme a Resolução  

CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA 444/2014 e IUCN; e  

CONSEMA 08/2012 para ocorrência de espécies exóticas, segundo  

os seguintes estudos: 1- BENINCA, J. (2011); 2 - DNIT (2009);  

MCA (2016). Categoria de ameaça: Vu - Vulnerável; Cr - Criticamente  

em perigo; En - Em perigo; Lc - Pouco preocupante; R - Residente;  

E - Endêmica do Brasil ........................................................................................ 637 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 8 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.2.2.7-2 - Lista de espécies de ictiofauna ameaçadas de extinção com base  

Resolução CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA 445/2014.  

Categoria de ameaça: Vu – Vulnerável e En - Em perigo ................................. 644 

Quadro 11.2.2.7-3 - Riqueza de anfíbios esperada para a Área de Influência Indireta (AII)  

do empreendimento, de acordo com ACQUAPLAN, 2013 (1);  

GONSALES, 2008 (2). Espécies de anfíbios listados como ameaçados  

na CONSEMA nº 02/2011 e Portaria IBAMA nº 444/2014. Categorias  

de ameaça: EN - Em perigo, VU - Vulnerável, CR - Criticamente em  

perigo e LC - Pouco preocupante ...................................................................... 646 

Quadro 11.2.2.7-4 - Lista de espécies de répteis de provável ocorrência no município  

de Itapoá e Garuva/SC. Espécies de anfíbios listados como ameaçados  

na CONSEMA nº 02/2011 e Portaria IBAMA nº 444/2014. Categorias  

de ameaça: EN - Em perigo, VU - Vulnerável, CR - Criticamente em  

perigo e LC - Pouco preocupante ...................................................................... 649 

Quadro 11.2.2.7-5 - Espécies de anfíbios listados como ameaçados na CONSEMA nº 02/2011  

e Portaria IBAMA nº 444/2014. Categorias de ameaça: VU - Vulnerável  

e LC - Pouco preocupante ................................................................................. 652 

Quadro 11.2.2.7-6 - Espécies de anfíbios listados como ameaçados na CONSEMA nº 02/2011  

e Portaria IBAMA nº 444/2014. Categorias de ameaça: EN - Em perigo,  

CR - Criticamente em perigo e LC - Pouco preocupante .................................. 653 

Quadro 11.2.2.7-7 - Lista das espécies da avifauna obtidas através de dados secundários  

para a área de influência indireta do empreendimento com base em (1)  

EIA Porto de Itapoá, (2) Rosário 1996, (3) RIMA Ampliação da Lavra de 

Migmatito, (4) RIMA Estrada de Itapoá e (5) EIA Porto Brasil Sul. Status de 

Ameaça conforme Resolução CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA  

444/2014 e Lista Vermelha Internacional - IUCN. Categorias de ameaça:  

VU - Vulnerável; CR - Criticamente em perigo; EN - Em perigo; LC - Pouco 

preocupante; NT - Quase ameaçada ................................................................. 655 

Quadro 11.2.2.7-8 - Listas das espécies ameaçadas de extinção obtidas através dos dados 

secundários ........................................................................................................ 677 

Quadro 11.2.2.7-9 - Espécies obtidas através de dados secundários para a AII com importância 

ecológica/espécies chaves................................................................................. 685 

Quadro 11.2.2.7-10 - Lista de espécies da Mastofauna obtidas através de dados secundários  

para a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento. Status de  

Ameaça conforme Resolução CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA  

444/2014 e Lista Vermelha Internacional - IUCN. Categoria de ameaça:  

DD = data deficiente; LC = menor preocupação; VU = vulnerável;  

NT = quase ameaçado (near threatened); CR = criticamente em  

perigo; EN = em perigo ..................................................................................... 689 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 9 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.2.2.8-1 - Riqueza, abundancia e status de ameaça da especíe obtidos durante  

o levantamento de dados primários na AI e AID. Categoria de ameaça:  

VU: Vulnerável (CONSEMA nº 002/2011). C-1: Categoria 1: espécies  

que não têm permitida a posse, o domínio, o transporte, o comércio,  

a aquisição, a soltura, a translocação, a propagação, o cultivo, a  

criação e a doação sob qualquer forma, bem como, a instalação  

de novos cultivos e criações (CONSEMA nº 08/2012) ....................................... 701 

Quadro 11.2.2.8-2 - Parâmetros estatísticos obtidos na primavera e no verão .................................. 702 

Quadro 11.2.2.8-3 - Riqueza registrada durante o levantamento de dados primários na  

AI e AID. Tipo de registro: AIQ = Armadilha de interceptação de  

queda e BAN = Busca ativa noturna ................................................................... 706 

Quadro 11.2.2.8-4 - Índices calculados durante o levantamento de anfíbios ...................................... 709 

Quadro 11.2.2.8-5 - Riqueza registrada durante o levantamento de dados primários na  

AI e AID. Tipo de Registro: AIQ = Armadilha de interceptação de  

queda e BAD = Busca ativa diurna ..................................................................... 709 

Quadro 11.2.2.8-6 - Índices calculados durante o levantamento de répteis ....................................... 711 

Quadro 11.2.2.8-7 - Lista das espécies levantadas durante a primeira e segunda  

campanha de campo. Categoria de ameaça: VU - Vulnerável;  

CR - Criticamente em perigo; EN - Em perigo; LC - Pouco preocupante;  

NT - Quase ameaçada; Status de ocorrência: R- residente; E -  Endêmica  

do Brasil; Vn - Vagante do Norte; Vs - Vagante do Sul; Habtat:  

F - Florestal; I - Independente de ambinentes florestais; S - Semi-florestal; 

Estrato: T- terrestre; C - Copa; W - Aquático; U - Sub-bosque;  A - Aéreo;  

M - Estrato médio; Sensibilidade:  B - baixa; M - Média; A - alta; Hábito  

Alimentar: Fru - Frugívoro; Her - Herbívoro; Ins - insetívoro; Pis -  

Piscívoro; Car - Carnívoro; Det - Detitrívoro; Oni - Onívoro; Gra -  

Granívoro; Nec - Nectívoro; Forma de Registro - Vis - Visual;  

Aud -  Auditivo; E1 - Primeira estação; E2 - Segunda estação;  

E3 - Terceira estação; E4 - Quarta estação; T - Total ........................................ 717 

Quadro 11.2.2.8-8 - Índices e valores obtidos (software Past) ............................................................ 728 

Quadro 11.2.2.8-9 - Taxa, número de indivíduos, dominância, índice de diversidade  

e equitabilidade por estação amostral, Área de Intervenção e Área  

de Influência Direta ............................................................................................. 728 

Quadro 11.2.2.8-10 - Espécies ameaçadas de extinção conforme CONSEMAnº 02/2011,  

Portaria IBAMA 444/2014 e IUCN ...................................................................... 731 

Quadro 11.2.2.8-11 - Espécies obtidas através de dados secundários para a AII com  

importância ecológica / espécies chaves ........................................................... 733 

Quadro 11.2.2.8-12 - Lista das espécies selecionadas como bioindicadoras. Legenda:  

A/M sensib. - Espécies com Alta/Média sensibilidade aos distúrbios  

de origem antrópica; Cin - espécies cinegéticas ................................................ 734 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 10 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.2.2.8-13 - Riqueza registrada durante o levantamento de dados primários  

na AI e AID. Legendas: End = endêmica Mata Atlântica; Exo = Exótica 

(Resolução CONSEMA nº 08/2012). Status de ameaça: LC = menor 

preocupação; VU = vulnerável; NT = quase ameaçado (near threatened). 

Registro: ACV = armadilha de captura viva; AF = armadilha fotográfica;  

AIQ = armadilha de interceptação e queda; BAD = busca ativa diurna; 

 BAN = busca ativa noturna; EO = encontro ocasional ...................................... 741 

Quadro 11.3.1-1 - Setores Censitários interceptados pela faixa de servidão (20 m) do 

Gasoduto............................................................................................................756 

Quadro 11.3.3.1-1 - Fundação e Origem territorial dos municípios da ADR Joinville. ....................... 772 

Quadro 11.3.3.2-1 - Área da ADR Joinville X Área dos Municípios. ................................................... 774 

Quadro 11.3.3.4-1 - Histórico do Efetivo Populacional na ADR Joinville. ........................................... 778 

Quadro 11.3.3.4-2 - Taxas de Crescimento Populacional (1970-2017). ............................................. 779 

Quadro 11.3.3.9-1 - PIB por Setores da Economia na ADR Joinville - 2015. ..................................... 798 

Quadro 11.3.4.1-1 - Domicílios X População na AID Terrestre - 2010. .............................................. 799 

Quadro 11.3.4.1-2 - Situação Urbano X Rural domicílios e população da AID Terrestre - 

2010....................................................................................................................801 

Quadro 11.3.4.1-3 - Distribuição espacial da população na AID do trecho terrestre. ......................... 803 

Quadro 11.3.4.1-4 - Dimensão das Propriedades Entrevistadas – 2018. ........................................... 807 

Quadro 11.3.4.4-1 - Estabelecimentos de Saúde na AID Terrestre. .................................................. 821 

Quadro 11.3.4.4-2 - Equipes dos Estabelecimentos de Saúde na AID. ............................................. 823 

Quadro 11.3.4.4-3 - Estabelecimento de Educação na AID terrestre. ................................................ 824 

Quadro 11.3.4.4.1-1 - Segmentação do Traçado Por Tipologia de Uso do Solo................................ 865 

Quadro 11.3.4.4.1-2 - Benfeitorias na AI Terrestre. ............................................................................ 866 

Quadro 11.3.5-1 - Instituições Governamentais na Esfera Federal com atuação na AII. ................... 870 

Quadro 11.3.5.2-1 - Instituições Governamentais na Esfera Estadual com atuação na AII. .............. 870 

Quadro 11.3.5.3-1 - Instituições Governamentais na Esfera Municipal da AII. .................................. 871 

Quadro 11.3.5.4-1 - Organizações da Sociedade Civil. ...................................................................... 875 

Quadro 11.3.5.4.1-1 - Organizações Sociais com Atuação Na AID Terrestre. ................................... 878 

Quadro 11.3.5.5-1 - Conflitos internos e externos da atividade pesqueira da Baía  

da Babitonga e adjacências. .............................................................................. 880 

Quadro 11.3.5.6-1 - Entrevistados durante o trabalho de campo realizado pela  

Mott MacDonald em fevereiro e março/2018. .................................................... 883 

Quadro 11.3.5.6-2 - Reuniões realizadas durante o trabalho de campo realizado pela  

Mott MacDonald em fevereiro e março./2018. ................................................... 886 

Quadro 11.3.6.2-1 - Número de afiliados nas colônias de pescadores de acordo com  

entrevista realizada com os respectivos presidentes. ....................................... 890 

Quadro 11.3.6.3-1 - Principais petrechos de pesca. ........................................................................... 891 

Quadro 11.3.6.3-2 - Principais petrechos utilizados na Baía da Babitonga. ....................................... 892 

Quadro 11.3.6.3-3 - Embarcações por tipo e suas principais características. .................................... 897 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 11 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.3.6.4-1 - Recursos pesqueiros de maior importância econômica na Baia da 

Babitonga/SC. ..................................................................................................... 898 

Quadro 11.3.6.4-2 - Períodos de defeso, moratória, temporadas de pesca e proibição  

para os recursos pesqueiros capturados na Baía da Babitonga e 

Adjacências. ........................................................................................................ 900 

Quadro 11.3.6.5.1-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Joinville. ................................. 909 

Quadro 11.3.6.5.2-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Garuva. .................................. 917 

Quadro 11.3.6.5.3-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Itapoá. .................................... 928 

Quadro 11.3.6.5.4-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de São Francisco do Sul. ............ 942 

Quadro 11.3.6.5.5-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Araquari. ................................. 949 

Quadro 11.3.6.5.6-1 - Registro das áreas de aquicultura passíveis de interferência  

devido a derramamento de diesel e condensado. .............................................. 955 

Quadro 11.3.7-1 - Principais Vias de Acesso a Localidades da AID Terrestre. .................................. 959 

Quadro 11.3.7-2 - Principais Vias de Acesso aos Segmentos do Traçado. ........................................ 962 

Quadro 11.3.8.1.1-1 - Lista de Territórios Tradicionais de São Francisco do Sul Identificados. ......... 970 

Quadro 11.3.9.6-1 - Sítios arqueológicos identificados na AII. .......................................................... 1000 

Quadro 11.3.9.6-2 - Lista de Monumentos dentro da Poligonal de Tombamento do IPHAN. ........... 1007 

Quadro 11.3.9.6-3 - Acervo do Museu do Mar. .................................................................................. 1007 

Quadro 11.3.9.6-4 - Lista de Bens Valorados Identificados. ............................................................. 1007 

Quadro 11.3.9.6-5 - Lista de Bens Registrados Identificados. .......................................................... 1007 

Quadro 11.4.1.2-1 - Análise dos cenários acidentais por vazamento de óleo. ................................. 1021 

Quadro 11.4.2-1 - Presença de recursos biológicos terrestres sensíveis.........................................1027 

Quadro 11.4.2-2 - Presença de recursos biológicos aquáticos sensíveis.........................................1031 

Quadro 11.4.2-3 - Presença de áreas de suscetibilidade à erosão..................................................1035 

Quadro 11.4.2-4 - Presença de recursos biológicos aquáticos sensíveis.........................................1039 

Quadro 11.4.2-5 - Classificação da sensibilidade Meio Natural. ....................................................... 1043 

Quadro 11.4.2-6 - Classificação da sensibilidade Meio Socioeconômico. ........................................ 1043 

Quadro 11.4.2-7 - Quantificação das áreas de acordo com as classes de sensibilidade  

ambiental para o meio natural. ............................................................................. 1044 

Quadro 11.4.2-8 - Quantificação das áreas de acordo com as classes de sensibilidade  

ambiental para o meio natural. ............................................................................ 1044 

Quadro 12.1-1 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Natural  

(Meios Físico e Biótico) do Terminal Gás Sul trecho terrestre .................................... 15 

Quadro 12.1-2 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Natural  

(Meios Físico e Biótico) do Terminal Gás Sul trecho marítimo ................................... 17 

Quadro 12.1-3 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Socioeconômico  

trecho terrestre do Terminal Gás Sul .......................................................................... 21 

Quadro 12.1-4 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Socioeconômico  

trecho marítimo do Terminal Gás Sul .......................................................................... 23 

Quadro 12.1.1-1 - Matrizes de Avaliação de Impactos do Meio Natural para o Trecho  

Terrestre ................................................................................................................... 79 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 12 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 12.1.1-2 - Matrizes de Avaliação de Impactos do Meio Natural para o Trecho  

Marítimo ................................................................................................................... 81 

Quadro 12.1.2-1 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico  

para o Trecho Terrestre ......................................................................................... 145 

Quadro 12.1.2-2 Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico  

para o Trecho Marítimo .......................................................................................... 147 

Quadro 12.3.2.1-1 - Medidas ambientais, nº dos impactos ambientais associados e  

avaliação das medidas propostas para o trecho terrestre. Tipo:  

Mt - Mitigadora; Co - Controle; Cp - Compensatória; Caráter:  

Pr - Preventiva; Cr - Corretiva; Eficácia: A - Alta; M - Média; B - Baixa ................ 159 

Quadro 12.3.2.1-2 - Medidas ambientais, nº dos impactos ambientais associados  

e avaliação das medidas propostas para o trecho marítimo ................................. 167 

Quadro 12.3.2.2-1 - Medidas ambientais para meio socioeconômico terrestre .................................. 180 

Quadro 12.3.2.2-2 - Medidas ambientais para meio socioeconômico marítimo ................................. 190 

Quadro 13.1.1-1 - Quadro tendencial indicando cenários com e sem a presença  

do Terminal Gás Sul ................................................................................................ 13 

Quadro 14.2.5-1 - Metodologias de análise para quantificação da qualidade de sedimento ............... 12 

Quadro 14.2.10-1 - Parâmetros de análise para efluentes líquidos sanitários ..................................... 24 

Quadro 14.2.10-2 - Parâmetros de análise para efluente térmico ........................................................ 25 

Quadro 14.3.5.2-1 - Conteúdo programático e do PEAT - Trecho Marítimo ........................................ 71 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES FIGURAS 

Figura 2.4-1 - Ponto de ancoragem do Terminal Flutuante e a diretriz do gasoduto até o GASBOL ... 19 

Figura 2.5-1 - Participação dos combustíveis na matriz energética mundial ........................................ 24 

Figura 2.5-2 - Oferta Interna de Energia no Brasil ................................................................................. 25 

Figura 3.1.1-1 - Terminal de regaseificação de gás, em Pecém, Ceará ................................................. 4 

Figura 3.1.1-2 - Terminal Flexível de Regaseificação de GNL da Baía de Guanabara -  

Créditos: Thelma Vidales....... ........................................................................................ 4 

Figura 3.2-1 - Alternativas locacionais para o empreendimento .............................................................. 7 

Figura 3.2.1-1 - Posição A ........................................................................................................................ 8 

Figura 3.2.1-2 - Posição B ........................................................................................................................ 8 

Figura 3.2.1-3 - Detalhamento da Alternativa 1: Porto de Itapoá ............................................................ 9 

Figura3.2.1-4 - Detalhamento da Alternativa 1: trecho marítimo do gasoduto de exportação .............. 10 

Figura 3.2.1-5 - Percurso aproximado do gasoduto em terra, entre os municípios de Itapoá 

e Garuva.................. ..................................................................................................... 11 

Figura 3.2.2-1 - Detalhamento da Alternativa 2-Ponta do Sumidouro ................................................... 12 

Figura 3.3.10-1 - Vista do empreendimento e do aglomerado urbano da Alternativa 1: Porto de 

Itapoá...................................................................................................................... ..... 17 

Figura 3.3.10-2 - Detalhamento da parte do Bairro de Figueira do Pontal que fica mais próxima da 

Alternativa 1: Porto de Itapoá ....................................................................................... 17 

Figura 3.3.10-3 - Comunidade de pescadores, no Bairro de Figueira do Pontal .................................. 18 

Figura 3.3.10-4 - Vista do empreendimento e do aglomerado urbano da Alternativa 2: Ponta 

do Sumidouro........ ....................................................................................................... 18 

Figura 3.3.10-5 - Vista do Balneário de Capri, no município de São Francisco do Sul, relativo a 

Alternativa 2: Ponta do Sumidouro ............................................................................... 19 

Figura 3.3.12-1 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 1 em maio de 2011................ 20 

Figura 3.3.12-2 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 1 em maio de 2017................ 20 

Figura 3.3.12-3 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 2 em maio de 2011................ 21 

Figura 13.3.12-4 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 2 em maio de 2017 ............. 21 

Figura 3.3.13-1 - Zoneamento Ecológico Econômico associado às alternativas locacionais ............... 22 

Figura 3.3.17-1 - Distância da Terra Indígena Morro Alto para as alternativas locacionais do 

empreendimento........ ................................................................................................... 24 

Figura 3.3.18-1 - Distância das comunidades pesqueiras para as alternativas locacionais do 

empreendimento.... ....................................................................................................... 26 

Figura 3.3.18-2 - Artes de pesca do município de Itapoá ...................................................................... 27 

Figura 3.3.18-3 - Artes de pesca do município de Joinville ................................................................... 27 

Figura 3.3.18-4 - Artes de pesca do município de São Francisco do Sul .............................................. 28 

Figura 3.3.19-1 - Distância de patrimônios culturais, históricos e arqueológicos para as alternativas 

locacionais do empreendimento ................................................................................... 29 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 2 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 3.3.21-1 - Canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul e alternativas locacionais do 

empreendimento.... ...................................................................................................... 30 

Figura 3.3.22-1 - Atividades turísticas próximas à Alternativa 1 ........................................................... 31 

Figura 3.3.22-2 - Atividades turísticas próximas à Alternativa 2: Iate Clube e Pousada ...................... 31 

Figura 3.3.22-3 - Atividades turísticas próximas à Alternativa 2: Praia e Ruínas das instalações  

de um leprosário............... ........................................................................................... 32 

Figura 3.3.23-1 - Distâncias percorridas pelos navios metaneiros e rebocadores para atracação  

no TGS................... ...................................................................................................... 33 

Figura 3.5-1 - Evolução da produção de gás natural no Brasil de 2007 a 2016 ................................... 35 

Figura 3.5-2 - Importação de gás natural nos últimos 10 anos ............................................................. 36 

Figura 3.5-3 - Consumo final de energia por fonte ................................................................................ 37 

Figura 3.5-4 - Gás Natural: Consumo total por setor ............................................................................ 37 

Figura 4.1-1 - Exemplo de Sistema de Atracação dos Navios Metaneiros, conforme será adotado  

no TGS......................... .................................................................................................. 5 

Figura 6.1-1 - Terminais portuários já instalados na baía da Babitonga ................................................. 2 

Figura 6.1-2 - Portos constituintes do atual conjunto portuário ............................................................... 2 

Figura 6.1.1-1 - Poligonal do porto organizado de São Francisco do Sul ............................................... 4 

Figura 6.1.1-2 - Área do Porto Itapoá ...................................................................................................... 5 

Figura 6.1.2-1 - Localização do Porto TGB ............................................................................................. 6 

Figura 6.1.2-2 - Localização do Estaleiro CMO ...................................................................................... 7 

Figura 6.1.2-3 - Localização do Porto Brasil Sul ..................................................................................... 8 

Figura 6.1.2-4 - Superposição de áreas entre o Terminal Gás Sul e o Porto Brasil Sul ......................... 9 

Figura 6.1.2-5 - Localização do Terminal Granéis de Santa Catarina .................................................. 10 

Figura 6.1.2-6 - Localização do Terminal Marítimo Mar Sul ................................................................. 11 

Figura 6.1.2-7 - Localização do Terminal Portuário Santa Catarina - TESC ........................................ 12 

Figura 6.1.3-1 - Localização dos oleodutos OSPAR/OPASC ............................................................... 13 

Figura 7.1-1 - Localização dos municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva - SC ................. 3 

Figura 7.2-1 - Evolução da mancha urbana de São Francisco do Sul gerada por classificação 

supervisionada das imagens do satélite Landsat dos anos de 1981, 1991, 2001  

e 2011 ............................................................................................................................ 5 

Figura 7.9-1 - Linhas de transmissão em operação na região norte de Santa Catarina ...................... 37 

Figura 7.11-1 - Projeção do canal de acesso ........................................................................................ 43 

Figura 7.11-2 - Pontos de referência ao longo do canal de acesso ao Porto de São Francisco do 

Sul.............................. .................................................................................................. 45 

Figura 7.11-3 - Bacia de Evolução dos portos de Itapoá e de São Francisco do Sul ........................... 47 

Figura 7.11-4 - Áreas de Fundeio .......................................................................................................... 48 

Figura 8-1 - Sequência simplificada dos processos associados ao empreendimento em análise..........2 

Figura 8.2.1.1-1 - Navio metaneiro “Golar Penguin”................................................................................4 

Figura 8.2.1.2-1 - Exemplo de dolphim....................................................................................................5 

Figura 8.2.1.2-2 - Imagem tridimensional do Terminal TGS em sua configuração completa, ou seja, 

com o navio metaneiro...................................................................................................5 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 3 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 8.2.2-1 - Trecho marítimo do gasoduto........................................................................................7 

Figura 8.2.2-2 - Planta batimétrica para a área de interesse..................................................................8 

Figura 8.2.2-3 - Feições superficiais sobre o solo na locação................................................................8 

Figura 8.2.2-4 - Metodologia de instalação de gasoduto em ambiente marinho chamado “bottom 

tow”................................................................................................................................9 

Figura 8.2.2-5 - Exemplo de área de armazenamento de tubos. .......................................................... 10 

Figura 8.2.2-6 - Exemplo de barcaça para utilização da instalação do gasoduto (bottom tow).  .......... 10 

Figura 8.2.3-1 - Preparação para a escavação da vala através do cofferdam. ..................................... 11 

Figura 8.2.3-2 - Instalação do gasoduto na zona de praia.. .................................................................. 12 

Figura 8.2.3-3 - Desenho esquemático do trecho marítimo do gasoduto ficará enterrado no 

cruzamento com a costa..............................................................................................13 

Figura 8.2.3-4 - Arranjo do cruzamento com a costa. ............................................................................ 14 

Figura 8.2.3-5 - Arranjo final do empreendimento, após instalação das estruturas marítimas. ............ 15 

Figura 8.2.3-6 - Detalhe da plataforma de descarga, usada para transferir o GN da FSRU para o 

trecho marítimo do gasoduto. ....................................................................................... 16 

Figura 8.2.4-1 - Trajeto do gasoduto a ser instalado e instalações dutoviárias já existentes. .............. 17 

Figura 8.2.4.1-1 - Instalação de Canteiros de Obras. ............................................................................ 20 

Figura 8.2.4.1-2 - Abertura e Limpeza de Faixas. .................................................................................. 20 

Figura 8.2.4.1-3 - Curvamento, Soldagem e inspeção. ......................................................................... 20 

Figura 8.2.4.1-4 - Transporte de tubos em carretas-tipo. ...................................................................... 20 

Figura 8.2.4.1-5 - Escavação de valas - típico. ...................................................................................... 21 

Figura 8.2.4.1-6 - Desfile de tubos e abaixamento na vala. .................................................................. 21 

Figura 8.2.4.1-7 - Detalhe do compartilhamento da faixa de duto entre o oleoduto OSPAR e o 

gasoduto do presente empreendimento. ...................................................................... 23 

Figura 9.1-1 - Instalações marítimas do empreendimento ...................................................................... 1 

Figura 9.1-2 - Desenho técnico dos dolphins de atracação e amarração do termi.................................2 

Figura 9.2.1-1 - Participação do gás natural na oferta primária no mundo em 2006. ............................. 3 

Figura 9.2.1-2 - Participação do gás natural na produção mundial de energia elétrica em 2006. .......... 3 

Figura 9.2.1-3 - Reserva de gás natural no mundo em m³......................................................................4 

Figura 9.3.1-1 - Navio Metaneiro com tanque esférico. ........................................................................... 7 

Figura 9.3.1-2 - Navio Metaneiro com tanque de membrana. ................................................................. 7 

Figura 9.3.1-3 - Vista do Metaneiro Esférico. ........................................................................................... 8 

Figura 9.3.1-4 - Vista do Metaneiro de Membrana. ................................................................................. 8 

Figura 9.3.2-1 - Exemplo de rebocador...................................................................................................9 

Figura 9.3.3-1 - Vistas do arranjo geral da embarcação FSRU. ............................................................ 11 

Figura 9.3.3-2 - Tanque do FSRU .......................................................................................................... 12 

Figura 9.3.3-3 - Fluxograma do processo de regaseificação ................................................................. 14 

Figura 9.3.3-4 - Bombas de alta pressão ............................................................................................... 16 

Figura 9.3.4-1 - Vista superior do sistema de atracação ....................................................................... 22 

Figura 9.3.4.2 - Vista de topo dos dolphins de atracação com defensa ................................................ 22 

Figura 9.3.4.3 - Vista de topo dos dolphins de amarração .................................................................... 23 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 4 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 9.3.5-1 - Operação de transferência Ship-to-Ship. .................................................................... 25 

Figura 9.3.5-2 - Mangotes flexíveis. ...................................................................................................... 25 

Figura 9.3.5-3 - Plataforma de descarga e, em um plano secundário (à direita), um dos dolphins de 

atracação ..................................................................................................................... 25 

Figura 9.3.6-1 - Exemplo de manobra em tempo rápido no terminal de regaseificação ...................... 27 

Figura 9.3.7-1 - Percurso submerso posicionado em relação ao oleoduto existente e ao  

Terminal Gás Sul ......................................................................................................... 30 

Figura 9.3.7-2 - Percurso do gasoduto projeta do interligando o Terminal Gás Sul ao GASBOL.........31 

Figura 9.3.7-3 - Diagrama unifilar do empreendimento.........................................................................32 

Figura 9.4.3-1 - Unidade de tratamento de efluente Modelo ISS-43N presente na FSRU ................... 36 

Figura 11.1.1-1 - Complexo convectivo de mesoescala ......................................................................... 7 

Figura 11.1.1-2 - Classificação de Köppen. ............................................................................................ 7 

Figura 11.1.1-3 - Evolução mensal das temperaturas mínimas e máximas na região em estudo.  

Média de parâmetros registrados em 37 anos de observação na estação 

meteorológica do INMET, desativada em 1983 ............................................................. 9 

Figura 11.1.1-4 - Temperatura média anual entre 23/07/2007 a 31/12/2017 ......................................... 9 

Figura 11.1.1-5 - Temperatura mínima e máxima anual entre Jul/2007 a Dez/2017 ........................... 10 

Figura 11.1.1-6 - Temperatura média mensal no período de 2006 ...................................................... 10 

Figura 11.1.1-7 - Temperatura mínima e máxima mensal no ano de 2006 .......................................... 11 

Figura 11.1.1-8 - Temperatura média mensal para o ano de 2018 ...................................................... 11 

Figura 11.1.1-9 - Temperatura mínima e máxima mensal para o ano de 2018 .................................... 12 

Figura 11.1.1-10 - Distribuição da Umidade no Estado  ....................................................................... 13 

Figura 11.1.1-11 - Médias de umidade relativa ..................................................................................... 14 

Figura 11.1.1-12 - Evolução média mensal da umidade relativa do ar total na região em  

estudo. Média dos parâmetros registrados na estação meteorológica  

do INMET, desativada em 1983 ............................................................................. 14 

Figura 11.1.1-13 - Média da umidade relativa do ar anual no período entre 18/3/2009 a 31/12/2017 . 15 

Figura 11.1.1-14 - Umidade média mensal do ar no ano de 2015 ........................................................ 15 

Figura 11.1.1-15 - Variação da umidade relativa média mensal do ar no ano de 2006 ....................... 16 

Figura 11.1.1-16 - Variação da umidade relativa média anual entre os anos de 1996 a 2006 ............ 16 

Figura 11.1.1-17 - Umidade média mensal do ar no ano de 2018 (%) ................................................. 17 

Figura 11.1.1-18 - Evolução mensal da precipitação pluviométrica total na região em  

estudo. Média dos parâmetros registrados na estação meteorológica  

do INMET, desativada em 1983 ............................................................................. 18 

Figura 11.1.1-19 - Gráfico da distribuição total de chuva no Estado de Santa Catarina.  

No detalhe em vermelho tem-se a região em estudo ............................................. 19 

Figura 11.1.1-20 - Acumulado de precipitação entre 19/6/2007 a 13/3/2014 ....................................... 20 

Figura 11.1.1-21 - Acumulado de Precipitação no ano de 2008 ........................................................... 20 

Figura 11.1.1-22 - Acumulado precipitacional para o ano de 2018 (mm) ............................................. 21 

Figura 11.1.1-23 - Precipitação média mensal no ano de 2006 ........................................................... 21 

Figura 11.1.1-24 - Precipitação média mensal anual entre os anos de 1996 a 2006 ........................... 22 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 5 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.1-25 - Evolução da velocidade média mensal dos ventos na região de estudo.  

Média dos parâmetros registrados em 34 anos de observação na estação 

meteorológica do INMET, desativada em 1983 ...................................................... 23 

Figura 11.1.1-26 - Velocidade média mensal do vento no ano de 2006 ............................................... 23 

Figura 11.1.1-27 - Valores médios de velocidade máxima anual entre o período de 18/6/2007 a 

19/4/2016 ...................................................................................................................... 24 

Figura 11.1.1-28 - Direção predominante dos ventos segundo os meses do ano,  

região de São Francisco do Sul/SC, série de dados 1963-1996 apresentada  

por Horn Filho, 1997 .................................................................................................. 24 

Figura 11.1.1-29 - Distribuição da insolação no Estado ........................................................................ 25 

Figura 11.1.1-30 - Evolução da variação média mensal da insolação na região em estudo.  

Média dos parâmetros registrados em 33 anos de observação na estação 

meteorológica do INMET, desativada em 1983 ........................................................... 26 

Figura 11.1.1-31 - Evolução da variação média mensal da nebulosidade na região em estudo.  

Média dos parâmetros registrados em 34 anos de observação na estação 

meteorológica do INMET, desativada em 1983 ........................................................... 26 

Figura 11.1.1-32 - Evaporação média mensal na região em estudo ..................................................... 27 

Figura 11.1.1-33 - Evolução da variação média mensal da pressão atmosférica na região em  

estudo. Média dos parâmetros registrados em 32 anos de observação  

na estação meteorológica do INMET, desativada em 1983......................................... 28 

Figura 11.1.1-34 - Variação Média Anual da Pressão Atmosférica (hPa) entre julho de 2007 a 

dezembro de 2017 ........................................................................................................ 28 

Figura 11.1.1-35 - Precipitação diária mês de Novembro de 2008 (mm) .............................................. 30 

Figura 11.1.1-36 - Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas, Bairro São José 1, Itapoá/SC ...................... 31 

Figura 11.1.1-37 - Estrada SC-415, proximidades da ponte de acesso ao Saí-Mirim,  

faixa de duto inundada ................................................................................................. 31 

Figura 11.1.1-38 - Acumulado Precipitação Mensal no ano de 2008 (mm) .......................................... 31 

Figura 11.1.1-39 - Acumulado de precipitação entre o período de 19/06/2007 a 13/03/2014 (mm) ..... 32 

Figura 11.1.2.1-1 - Unidades Litoestratigráficas definidas para o Estado de Santa Catarina ............... 34 

Figura 11.1.2.1-2 - Imagem ilustrativa do movimento da Tectônica das Placas, mostrando  

o ocorrido entre os Microcontinentes Luis Alves e Itapoá-São Francisco ................... 35 

Figura 11.1.2.1-3 - Imagem Satélite TM Landsat - bandas 2, 3, 4, do trecho norte do litoral do  

Estado de Santa Catarina............................................................................................. 37 

Figura 11.1.2.1-4 - Configuração paleogeográfica da planície costeira de Itapoá durante  

o máximo  

da transgressão pleistocênica ...................................................................................... 45 

Figura 11.1.2.1-5 - Configuração paleogeográfica da planície costeira de Itapoá durante  

o período regressivo após o máximo da transgressão pleistocênica .......................... 46 

Figura 11.1.2.1-6 - Configuração paleogeográfica da planície costeira de Itapoá durante  

o máximo da transgressão holocênica ...................................................................... 47 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 6 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.2.1-7 - Configuração atual da planície costeira de Itapoá após o máximo  

da transgressão holocênica .................................................................................... 48 

Figura 11.1.2.1-8 - Imagem de satélite da Região de Itapoá ................................................................ 49 

Figura 11.1.2.1-9 - Mapa Geológico da planície costeira de Itapoá/SC ............................................... 50 

Figura 11.1.2.1-10 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Aluvionares na AII ............................. 54 

Figura 11.1.2.1-11 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Praiais atuais na AII .......................... 54 

Figura 11.1.2.1-12 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Pântanos e Mangues na AII ......... 55 

Figura 11.1.2.1-13 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Planície de Maré Arenosos na 

AII  ................................................................................................................................ 55 

Figura 11.1.2.1-14 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Planície de Maré Arenosos na 

AII  ................................................................................................................................ 56 

Figura 11.1.2.1-15 - Vista parcial da ocorrência do Granito Estrela na AII ........................................... 57 

Figura 11.1.2.1-16 - Vista parcial da ocorrência do Granito Rio do Poço na AII .................................. 57 

Figura 11.1.2.1-17 - Vista parcial da ocorrência da Suíte Morro Inglês na AII ..................................... 58 

Figura 11.1.2.1-18 - Vista parcial da ocorrência da Formação Rio das Cobras na AII ......................... 59 

Figura 11.1.2.1-19 - Vista parcial da ocorrência do Complexo São Francisco do Sul na AII ............... 60 

Figura 11.1.2.1-20 - Vista parcial, ao fundo, da ocorrência de Ortognaisses Granulíticos  

Luis Alves na AI ........................................................................................................... 61 

Figura 11.1.2.1-21 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Aluvionares na AID ........................... 62 

Figura 11.1.2.1-22 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Planície de Maré  

Arenosa na AID ............................................................................................................ 62 

Figura 11.1.2.1-23 - Ao fundo vista parcial da ocorrência da Suíte Morro Inglês na AID ..................... 62 

Figura 11.1.2.1-24 - Vista parcial da ocorrência da Formação Rio das Cobras e Batólito  

Paranaguá na AID e AI ................................................................................................ 62 

Figura 11.1.2.1-25 - Vista parcial da ocorrência da Formação Granito Rio do Poço na AID ............... 63 

Figura 11.1.2.1-26 - Vista parcial da ocorrência de Depósitos Praiais Atuais na AID .......................... 63 

Figura 11.1.2.1-27 - Vista parcial da ocorrência de Depósitos de Pântanos e Mangues na AID ......... 63 

Figura 11.1.2.1-28 - Vista parcial da ocorrência da Formação Granito Estrela na AID ........................ 63 

Figura 11.1.2.1-29 - Vista parcial da ocorrência de Depósitos Praiais Antigos na AID ........................ 64 

Figura 11.1.2.1-30 - Vista parcial da ocorrência da Formação Rio das Cobras na AID ....................... 64 

Figura 11.1.2.1-31 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Praiais Atuais (Q2pr) na AI ............... 65 

Figura 11.1.2.1-32 - Vista parcial dos Depósitos Praiais Antigos (Q1pr) na AI .................................... 66 

Figura 11.1.2.1-33 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Planície de Maré Arenosos  

(Q2ma) na AI ................................................................................................................ 66 

Figura 11.1.2.1-34 - Vista parcial em corte dos Depósitos de Planície de Maré Arenosos  

(Q2ma) na AI ................................................................................................................ 66 

Figura 11.1.2.1-35 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Aluvionares (Q2a) na AI .................... 67 

Figura 11.1.2.1-36 - Vista parcial da elevação constituído pela Suíte Morro Inglês (NP3ƴmi)  

na AI ............................................................................................................................. 68 

Figura 11.1.2.1-37 - Vista parcial da ocorrência da Formação Rio das Cobras na AI .......................... 69 

Figura 11.1.2.1-38 - Vista parcial do Afloramento do Granito Rio do Poço (NP3ƴrp) na AI ................. 69 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 7 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.2.1-39 - Vista parcial do Granito Estrela (NP3ƴes) na AI ................................................... 70 

Figura 11.1.2-40 - Vista parcial da Planície Marinha na AII ................................................................... 78 

Figura 11.1.2-41 - Vista parcial da Planície Marinha na AII ................................................................... 78 

Figura 11.1.2-42 - Vista parcial da Planície Aluvional na AII ................................................................. 79 

Figura 11.1.2-43 - Vista parcial do Domínio Morfoestrutural Planos e Rampas  

Colúvio-Aluviais na AII .................................................................................................. 79 

Figura 11.1.2-44 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Serra do Mar a partir da  

área de influência ......................................................................................................... 80 

Figura 11.1.2-45 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Serras Cristalinas Litorâneas  

a partir da área de influência indireta ........................................................................... 81 

Figura 11.1.2-46 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Planície Marinha na AI ........................... 82 

Figura 11.1.2-47 - Vista parcial da Unidade Planície Aluvial na AI ........................................................ 83 

Figura 11.1.2-48 - Vista a partir de um divisor de águas no topo de elevação da Unidade 

Geomorfológica Serra do Mar ...................................................................................... 84 

Figura 11.1.2-49 - Elevações da Unidade Geomorfológica Serra do Mar ............................................. 85 

Figura 11.1.2-50 - Vista a partir do topo da elevação (Unidade Geomorfológica Serra do Mar), Sopé 

da elevação (Unidade Geomorfológica Planície Aluvial) e porção plana pertencente  

a Unidade Geomorfológica Planície Marinha ............................................................... 86 

Figura 11.1.2-51 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Planíecies Aluviais e, ao fundo, Unidade 

Geomorfológica Serra do Mar ...................................................................................... 86 

Figura 11.1.2.3-1 - Local de ocorrência de Solos Indiscriminados de Mangue ..................................... 96 

Figura 11.1.2.3-2 - Local de ocorrência de Argissolo Amarelo associado com Argissolo Vermelho 

Amarelo......................................................................................................................... 97 

Figura 11.1.2.3-3- Região de ocorrência de Argissolo Amarelo associado com Argissolo Vermelho 

Amarelo e Cambissolo Háplico .................................................................................... 98 

Figura 11.1.2.3-4 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Gleissolo Háplico ... 99 

Figura 11.1.2.3-5 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Neossolo Flúvico ... 99 

Figura 11.1.2.3-6 - Região de ocorrência de Cambissolo Háplico associado com Argissolo Vermelho 

Amarelo....................................................................................................................... 100 

Figura 11.1.2.3-7 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico ........................................ 101 

Figura 11.1.2.3-8 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com 

Espodossolo Humilúvico............................................................................................. 101 

Figura 11.1.2.3-9 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com Neossolos 

Quartzarênicos ........................................................................................................... 102 

Figura 11.1.2.3-10 - Região de ocorrência de Gleissolo Háplico associado com Cambissolo 

Flúvico......................................................................................................................... 103 

Figura 11.1.2.3-11 - Área de ocorrência de Argissolo Amarelo associado com Argissolo Vermelho 

Amarelo e Cambissolo Háplico .................................................................................. 104 

Figura 11.1.2.3-12 - Área de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Gleissolo Háplico ... 104 

Figura 11.1.2.3-13 - Área de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Neossolo Flúvico ... 105 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 8 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.2.3-14 - Área de ocorrência de Cambissolo Háplico associado com Argissolo  

Vermelho Amarelo ..................................................................................................... 105 

Figura 11.1.2.3-15 - Área de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico ......................................... 106 

Figura 11.1.2.3-16 - Área de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com  

Espodossolo Humilúvico ............................................................................................ 106 

Figura 11.1.2.3-17 - Área de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com Neossolo 

Quartzarênico ............................................................................................................. 107 

Figura 11.1.2.3-18 - Área de ocorrência de Gleissolo Háplico associado com Cambissolo Flúvico .. 107 

Figura 11.1.2.3-19 - Região de ocorrência de Areias de Praia na AI ................................................. 108 

Figura 11.1.2.3-20 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associados com  

Neossolo Quartzarênico ou com Espodossolo Humilúvico na AI .............................. 109 

Figura 11.1.2.3-21 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico com Gleissolo Háplico na 

AI  .............................................................................................................................. 110 

Figura 11.1.2.3-22 - Região de ocorrência de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho  

Amarelo na AI ............................................................................................................ 111 

Figura 11.1.2.3-23 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Neossolo  

Flúvico na AI .............................................................................................................. 112 

Figura 11.1.2.3-24 - Região de ocorrência de Gleissolo Háplico com Cambissolo Flúvico na 

AI  .............................................................................................................................. 113 

Figura 11.1.2.3-25 - Região de ocorrência de Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho Amarelo  

com Cambissolo Háplico na AI .................................................................................. 114 

Figura 11.1.2.3-26 - Trecho com declividade na AI ............................................................................ 117 

Figura 11.1.2.3-27 - Processo erosivo em local de declividade na AI. ............................................... 117 

Figura 11.1.2.3-28 - Trecho com declividade na AI. ........................................................................... 118 

Figura 11.1.2.3-29 - Processo erosivo em local de declividade na AI ................................................ 118 

Figura 11.1.2.3-30 - Movimento de massa ao longo de talude, na borda da AI ................................. 118 

Figura 11.1.2.3-31 - Movimento de massa ao longo de talude, na borda da AI ................................. 118 

Figura 11.1.2.3-32 - Movimento de massa ao longo de talude, na borda da AI ................................. 119 

Figura 11.1.2.3-33 - Movimento de massa ao longo de talude, na borda da AI ................................. 119 

Figura 11.1.2.3-34 - Corpos Hídricos sem assoreamentos, vista do Córrego Jaguaruna na 

AI  .............................................................................................................................. 120 

Figura 11.1.2.3-35 - Córrego próximo a área de cultivo agrícola na AI, sem ocorrência de 

assoreamento ............................................................................................................ 120 

Figura 11.1.2.3-36 - Vista do Rio Saí-Mirim na AID, sem ocorrência de assoreamento .................... 121 

Figura 11.1.3-1 - Mapa de grandes falhas ativas brasileiras .............................................................. 124 

Figura 11.1.3-2 - Mapa dos movimentos de compressão ou estiramento (tração) de falhas  

geológicas e localização de tremores no Brasil ......................................................... 127 

Figura 11.1.3-3 - Mapa da ocorrência de tremores com magnitude igual ou superior a 3,5 graus  

na escala Richter registrados entre 1995 e 2012 ...................................................... 129 

Figura 11.1.3-4 - Mapa de ameaça sísmica brasileira ........................................................................ 130 

Figura 11.1.4-1 - Mapa hidrográfico de Santa Catarina ...................................................................... 132 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 9 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.4-2 - Mapa das Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina ................................ 133 

Figura 11.1.4-3 - Mapa das Regiões Hidrográfica do Estado de Santa Catarina ................................ 134 

Figura 11.1.4-4 - Localização das Unidades de Planejamento e Gestão de Bacias  

Hidrográficas do Estado de Santa Catarina ............................................................... 136 

Figura 11.1.4.1-1 - Rio São João na AII ............................................................................................... 137 

Figura 11.1.4.1-2 - Rio São João na AII ............................................................................................... 137 

Figura 11.1.4.1-3 - Rio Sete Voltas na AII ........................................................................................... 137 

Figura 11.1.4.1-4 - Rio da Onça na AII ................................................................................................ 137 

Figura 11.1.4.1-5 - Rio da Onça na AII ................................................................................................ 137 

Figura 11.1.4.1-6 - Afluente do Rio Saí-Guaçú na AII ......................................................................... 137 

Figura 11.1.4.1-7 - Afluente do Rio Saí-Guaçú na AII ......................................................................... 138 

Figura 11.1.4.1-8 - Afluente do Rio Saí-Guaçú na AII ......................................................................... 138 

Figura 11.1.4.1-9 - Afluente do Rio Saí-Guaçú na AII ......................................................................... 138 

Figura 11.1.4.1-10 - Ribeirão Barrinha na AII ...................................................................................... 138 

Figura 11.1.4.1-11 - Ribeirão Barrinha na AII ...................................................................................... 138 

Figura 11.1.4.1-12 - Afluente do Ribeirão Barrinha na AII ................................................................... 138 

Figura 11.1.4.1-13 - Córrego Tiririca na AII ......................................................................................... 139 

Figura 11.1.4.1-14 - Córrego Tiririca na AII ......................................................................................... 139 

Figura 11.1.4.1-15 - Rio Água Branca na AII ....................................................................................... 139 

Figura 11.1.4.1-16 - Rio Água Branca na AII ....................................................................................... 139 

Figura 11.1.4.1-17 - Afluente do Rio Saí-Mirim na AII ......................................................................... 139 

Figura 11.1.4.1-18 - Córrego do Meio na AII ....................................................................................... 139 

Figura 11.1.4.1-19 - Córrego Votorantim na AII ................................................................................... 140 

Figura 11.1.4.1-20 - Rio Jaguarúna na AII ........................................................................................... 140 

Figura 11.1.4.1-21 - Córrego Barbosa na AII ....................................................................................... 140 

Figura 11.1.4.1-22 - Córrego Pequeno na AII ...................................................................................... 140 

Figura 11.1.4.1-23 - Córrego Pequeno na AII ...................................................................................... 140 

Figura 11.1.4.1-24 - Rio Palmital na AID ............................................................................................. 141 

Figura 11.1.4.1-25 - Rio Palmital na AID ............................................................................................. 141 

Figura 11.1.4.1-26 - Rio Bom Futuro na AID ....................................................................................... 141 

Figura 11.1.4.1-27 - Rio Bom Futuro na AID ....................................................................................... 141 

Figura 11.1.4.1-28 - Rio Braço do Norte na AID .................................................................................. 142 

Figura 11.1.4.1-29 - Rio Braço do Norte na AID .................................................................................. 142 

Figura 11.1.4.1-30 - Afluente do Rio Saí-Mirim na AID ....................................................................... 142 

Figura 11.1.4.1-31 - Rio Saí-Mirim na AID ........................................................................................... 142 

Figura 11.1.4.1-32 - Rio Saí-Mirim na AID ........................................................................................... 142 

Figura 11.1.4.1-33 - Afluente do Rio Saí-Mirim na AID ....................................................................... 142 

Figura 11.1.4.1-34 - Córrego sem denominação oficial na AID ........................................................... 143 

Figura 11.1.4.1-35 - Córrego sem denominação oficial na AID ........................................................... 143 

Figura 11.1.4.1-36 - Rio Jaguarúna na AI ............................................................................................ 147 

Figura 11.1.4.1-37 - Córrego sem denominação oficial na AI ............................................................. 147 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 10 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.4.1-38 - Córrego sem denominação oficial na AI ............................................................. 147 

Figura 11.1.4.1-39 - Rio Saí-Mirim na AI ............................................................................................. 147 

Figura 11.1.4.1-40 - Rio Saí-Mirim na AI ............................................................................................. 148 

Figura 11.1.4.1-41 - Córrego sem denominação oficial na AI ............................................................. 148 

Figura 11.1.4.1-42 - Córrego sem denominação oficial na AI ............................................................. 148 

Figura 11.1.4.1-43 - Córrego sem denominação oficial na AI ............................................................. 148 

Figura 11.1.4.1-44 - Rio Bom Futuro na AI ......................................................................................... 148 

Figura 11.1.4.1-45 - Rio Água Branca na AI ....................................................................................... 148 

Figura 11.1.4.1-46 - Córrego sem denominação oficial na AI. ............................................................ 149 

Figura 11.1.4.1-47 - Afluente do Ribeirão Barrinha na AI ................................................................... 149 

Figura 11.1.4.1-48 - Afluente do Ribeirão Barrinha na AI ................................................................... 149 

Figura 11.1.4.1-49 - Afluente do Ribeirão Barrinha na AI ................................................................... 149 

Figura 11.1.4.1-50 - Ribeirão Barrinha na AI....................................................................................... 150 

Figura 11.1.4.1-51 - Afluente do Ribeirão Barrinha na AI ................................................................... 150 

Figura 11.1.4.1-52 - Afluente do rio Saí-Guaçú na AI ......................................................................... 150 

Figura 11.1.4.1-53 - Afluente do rio Palmital na AI ............................................................................. 150 

Figura 11.1.4.1-54 - Vala de drenagem ao longo da faixa de servidão - AI ........................................ 152 

Figura 11.1.4.1-55 - Vala de drenagem em forma de espinha de peixe - AI ...................................... 152 

Figura 11.1.4.1-56 - Vala de drenagem ao longo da faixa de servidão, AI ......................................... 152 

Figura 11.1.4.1-57 - Área de cultivo de arroz próximas à faixa de servidão, AI e AID ....................... 153 

Figura 11.1.4.2-1 - Mapa de Localização das Bacias de Interesse .................................................... 155 

Figura 11.1.4.3-1 - Amostragem águas continentais no Ponto AC- 1. ................................................ 164 

Figura 11.1.4.3-2 - Amostragem águas continentais no Ponto AC- 1 ................................................. 164 

Figura 11.1.4.3-3 - Amostragem águas continentais no Ponto AC- 2 ................................................. 164 

Figura 11.1.4.3-4 - Amostragem águas continentais no Ponto AC- 2 ................................................. 164 

Figura 11.1.4.3-5 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-3 ............................................. 165 

Figura 11.1.4.3-6 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-3 ............................................. 165 

Figura 11.1.4.3-7 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-4 ............................................. 165 

Figura 11.1.4.3-8 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-4 ............................................. 165 

Figura 11.1.4.3-9 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-5 ............................................. 166 

Figura 11.1.4.3-10 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-5 ........................................... 166 

Figura 11.1.4.3-11 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-6 ........................................... 166 

Figura 11.1.4.3-12 - Amostragem de águas continentais no Ponto AC-6 ........................................... 166 

Figura 11.1.4.4-1 - Coleta de águas Marinhas no Ponto AM-1. Registro em 05.03.18 ...................... 181 

Figura 11.1.4.4-2 - Coleta de águas Marinhas no Ponto AM-1. Registro em 05.03.18 ...................... 181 

Figura 11.1.4.4-3 - Amostragem de Águas Marinhas no Ponto AM-2. Registro em 05.03.18 ............ 181 

Figura 11.1.4.4-4 - Amostragem de Águas Marinhas no Ponto AM-2. Registro em 05.03.18 ............ 181 

Figura 11.1.4.4-5 - Procedimentos de Amostragem em Campo de Águas Marinhas AM-3.  

Registro em 05.03.18 ................................................................................................. 182 

Figura 11.1.4.4-6 - Procedimentos de Amostragem em Campo de Águas Marinhas AM-3.  

Registro em 05.03.18 ................................................................................................. 182 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 11 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.7-1 - Aparelho medidor de pressão sonora ...................................................................... 233 

Figura 11.1.7-2 - Calibrador para decibelímetro Instrutherm CAL-4000.............................................. 233 

Figura 11.1.7-3 - Vista parcial do ponto de medição P03 na direção da AII em  

São Francisco do Sul .................................................................................................. 237 

Figura 11.1.7-4 - Vista parcial do ponto de medição P04 na direção da AII em  

São Francisco do Sul .................................................................................................. 237 

Figura 11.1.7-5 - Vista parcial do ponto de medição P05 na direção da AII em  

São Francisco do Sul .................................................................................................. 237 

Figura 11.1.7-6 - Vista parcial do ponto de medição P06 na direção da AID em Itapoá ..................... 238 

Figura 11.1.7-7 - Vista parcial do ponto de medição P07 na direção da AI em Itapoá ....................... 238 

Figura 11.1.7-8 - Vista parcial do ponto de medição P08 na direção da AID em Itapoá ..................... 238 

Figura 11.1.7-9 - Vista parcial do ponto de medição P09 na direção da AI em Itapoá ....................... 238 

Figura 11.1.7-10 - Vista parcial do ponto de medição P10 na direção da AI em Itapoá ..................... 239 

Figura 11.1.7-11 - Vista parcial do ponto de medição P11 na direção da AID em Itapoá ................... 239 

Figura 11.1.7-12 - Vista parcial do ponto de medição P12 na direção da AID em Itapoá ................... 239 

Figura 11.1.7-13 - Vista parcial do ponto de medição P14 na direção da AI em Itapoá ..................... 239 

Figura 11.1.7-14 - Vista parcial do ponto de medição P15 na direção da AID em Itapoá ................... 240 

Figura 11.1.7-15 - Vista parcial do ponto de medição P16 na direção da AID em Itapoá ................... 240 

Figura 11.1.7-16 - Vista parcial do ponto de medição P17 na direção da AI em Itapoá ..................... 240 

Figura 11.1.7-17 - Vista parcial do ponto de medição P18 na direção da AID em Itapoá ................... 240 

Figura 11.1.7-18 - Vista parcial do ponto de medição P19 na direção da AI em Itapoá ..................... 241 

Figura 11.1.7-19 - Vista parcial do ponto de medição P20 na direção da AID em Itapoá ................... 241 

Figura 11.1.7-20 - Vista parcial do ponto de medição P21 na direção da AI em Itapoá ..................... 241 

Figura 11.1.7-21 - Vista parcial do ponto de medição P22 na direção da AID em Itapoá ................... 241 

Figura 11.1.7-22 - Vista parcial do ponto de medição P23 na direção da AI em Itapoá ..................... 242 

Figura 11.1.7-23 - Vista parcial do ponto de medição P24 na direção da AID em Itapoá ................... 242 

Figura 11.1.7-24 - Vista parcial do ponto de medição P25 na direção da AID em Garuva ................. 242 

Figura 11.1.7-25 - Vista parcial do ponto de medição P26 na direção da AI em Garuva .................... 242 

Figura 11.1.7-26 - Vista parcial do ponto de medição P27 na direção da AID em Garuva ................. 243 

Figura 11.1.7-27 - Vista parcial do ponto de medição P28 na direção da AID em Garuva ................. 243 

Figura 11.1.7-28 - Vista parcial do ponto de medição P29 na direção da AI em Garuva .................... 243 

Figura 11.1.7-29 - Vista parcial do ponto de medição P30 na direção da AID em Garuva ................. 243 

Figura 11.1.7-30 - Vista parcial do ponto de medição P31 na direção da AI em Garuva .................... 244 

Figura 11.1.7-31 - Vista parcial do ponto de medição P32 na direção da AID em Garuva ................. 244 

Figura 11.1.7-32 - Vista parcial do ponto de medição P33 na direção da AID em Garuva ................. 244 

Figura 11.1.7-33 - Vista parcial do ponto de medição P34 na direção da AI em Garuva .................... 244 

Figura 11.1.7-34 - Vista parcial do ponto de medição P35 na direção da AID em Garuva ................. 245 

Figura 11.1.7-35 - Vista parcial do ponto de medição P36 na direção da AI em Garuva .................... 245 

Figura 11.1.7-36 - Vista parcial do ponto de medição P37 na direção da AID em Garuva ................. 245 

Figura 11.1.7-37 - Vista parcial do ponto de medição P38 na direção da AID em Garuva ................. 245 

Figura 11.1.7-38 - Vista parcial do ponto de medição P39 na direção da AI em Garuva .................... 246 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 12 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.8-1 - Equipamentos de Amostragem de Ar ...................................................................... 269 

Figura 11.1.8-2 - Equipamentos de Amostragem de Ar ...................................................................... 269 

Figura 11.1.8-3 - Ponto de Coleta AR-1 de Amostragem de Ar .......................................................... 269 

Figura 11.1.8-4 - Ponto de Coleta AR-1 de Amostragem de Ar .......................................................... 269 

Figura 11.1.8-5 - Ponto de Coleta AR-2 de Amostragem de Ar .......................................................... 270 

Figura 11.1.8-6 - Ponto de Coleta AR-2 de Amostragem de Ar .......................................................... 270 

Figura 11.1.8.2-1 - Gráfico comparativo para o parâmetro PI............................................................. 278 

Figura 11.1.8.2-2 - Gráfico comparativo para o parâmetro SO2 ......................................................... 279 

Figura 11.1.8.2-3 - Gráfico comparativo para o parâmetro de NO2 ................................................... 280 

Figura 11.1.8.2-4 - Gráfico comparativo para o parâmetro O3 ........................................................... 281 

Figura 11.1.8.2-5 - Gráfico Comparativo para o parâmetro CO .......................................................... 282 

Figura 11.1.9.1-1 - Ponto de coleta de dados de ondas (coordenada 26,0º S e 47,5º W) ................. 291 

Figura 11.1.9.1-2 - Rosa de alturas das ondas ................................................................................... 295 

Figura 11.1.9.1-3 - Rosa dos períodos de ondas ................................................................................ 296 

Figura 11.1.9.1-4 - Rosa das energias específicas de ondas ............................................................. 297 

Figura 11.1.9.2-1 - Constantes Harmônicas calculadas pela FEMAR com dados da estação 

maregráfica São Francisco do sul (Denominação DHN: Clube Náutico  

Cruzeiro do Sul), operada pela DHN ......................................................................... 301 

Figura 11.1.9.2-2 - Constantes Harmônicas calculadas pela FEMAR com dados da estação 

maregráfica Ilha da Paz, operada pela DHN ............................................................. 302 

Figura 11.1.9.2-3 - Localização das Estações Maregráficas (pela proximidade, considerar  

PSFS e Clube Náutico Cruzeiro do Sul, a mesma localização) ................................ 303 

Figura 11.1.9.2-4 - Diferenças das marés medidas ............................................................................ 303 

Figura 11.1.9.2-5 - Série de elevação a ser simulada no modelo hidrodinâmico ............................... 304 

Figura 11.1.9.3-1 - Localização dos principais contribuintes da Baía da Babitonga .......................... 305 

Figura 11.1.9.4-1 - Rosa direcional média (2008-2010) de ventos de inverno em  

São Francisco do Sul ................................................................................................. 306 

Figura 11.1.9.4-2 - Rosa direcional média (2008-2010) de ventos de verão em  

São Francisco do Sul ................................................................................................. 307 

Figura 11.1.9.5-1 - Representação esquemática do giro subtropical do Atlântico Sul ....................... 308 

Figura 11.1.9.6-1 - Vista panorâmica da região da praia do Capri em São Francisco do Sul ............ 311 

Figura 11.1.9.6-2 - Gráfico comparativo de silte, argila e areia entre a Golar, OAP e  

Porto Brasil Sul .......................................................................................................... 314 

Figura 11.1.9.7-1 - Posição dos Pontos de Amostragem de sedimento ............................................. 316 

Figura 11.1.9.7-2 - Curvas granulométricas das amostras de sedimento coletadas  

em março de 2018 ..................................................................................................... 317 

Figura 11.1.9.8-1 - Perfis praiais realizado por Tetra Tech, 2017 ....................................................... 319 

Figura 11.1.9.8-2 - Localização da área de estudo do Porto Brasil Sul - PBS e Terminal de  

Granéis de anta Catarina - TGSC.............................................................................. 320 

Figura 11.1.9.8-3 - Resultados de granulometria dos sedimentos ..................................................... 320 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 13 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.9.8-4 - Evolução da linha de costa das praias do Capri e Forte, comparando imagens  

de satélite de 2003 a 2016 com ortofoto de 2018 ...................................................... 322 

Figura 11.1.9.8-6 - Comparativo entre as imagens de 2018 e 2009, esta ultima a direita .................. 323 

Figura 11.1.9.9-1 - Área de levantamento batimétrico (linha magenta), na desembocadura  

da baía  

da Babitonga, São Francisco do Sul/SC .................................................................... 324 

Figura 11.1.9.9-2 - Planta batimétrica para área de estudo ................................................................ 325 

Figura 11.1.9.9-3 - Mosaico de imageamento interpretado obtido após processamento  

dos dados sonográficos .............................................................................................. 326 

Figura 11.1.9.9-4 - Mapa de espessuras da camada sedimentar, possivelmente arenosa,  

existente  

do leito marinho até o topo do refletor R1 .................................................................. 327 

Figura 11.1.10-1 - Sequencia dos modelos computacionais ............................................................... 328 

Figura 11.1.10.1-1 - Esquema de modelagem hidrodinâmica online para o Delft3D .......................... 331 

Figura 11.1.10.1-2 - Malha utilizada na simulação .............................................................................. 332 

Figura 11.1.10.1-3 - Batimetria da região modelada............................................................................ 333 

Figura 11.1.10.1-4 - Local de extração dos dados do modelo ............................................................. 334 

Figura 11.1.10.1-5 - Série de elevação simulada ................................................................................ 335 

Figura 11.1.10.1-6 - Baía da Babitonga e respectiva Bacia hidrográfica............................................. 336 

Figura 11.1.10.1-7 - Área de Influencia Indireta - AII do empreendimento no trecho marítimo .......... 337 

Figura 11.1.10.1-8 - Modelagem de elevação: dados versus Simulação na região  

de implantação ........................................................................................................... 338 

Figura 11.1.10.1-9 - Retrato de correntes maré de enchente sizígia, em m/s .................................... 339 

Figura 11.1.10.1-10 - Retrato de correntes maré de vazante sizígia, em m/s ..................................... 340 

Figura 11.1.10.1-11 - Retrato de correntes maré de enchente, sizígia, em m/s ................................. 341 

Figura 11.1.10.1-12 - Retrato de correntes maré de vazante quadratura, em m/s ............................. 342 

Figura 11.1.10.1-13 - Trecho do mapeamento geomorfológico com destaque para  

a área objeto de estudo .............................................................................................. 343 

Figura 11.1.10.1-14 - Mapeamento geomorfológico ............................................................................ 344 

Figura 11.1.10.2-1 - Exemplo de cofferdam em área costeira para lançamento de dutos .................. 346 

Figura 11.1.10.2-2 - Instalação de Gasoduto na zona de praia ........................................................... 347 

Figura 11.1.10.3-1 - Comportamento da temperatura durante a maré de quadratura ........................ 349 

Figura 11.1.10.3-2 - Comportamento da temperatura durante a maré de sizígia ............................... 350 

Figura 11.1.10.4-1 - Esquema de modelagem morfodinâmica online para o Delft3D ......................... 353 

Figura 11.1.10.4-2 - Mapa da espessura de sedimentos não consolidados, obtidos  

a partir de perfilhadores sísmicos tipo Boomer e CHIRP ........................................... 354 

Figura 11.1.10.4-3 - Série de elevação a ser simulada no modelo hidrodinâmico .............................. 355 

Figura 11.1.10.4-4 - Tendências de erosão e deposição dos sedimentos devido  

ao efeito de aceleração das correntes sobre a quilha (exagerado  

com propósitos didáticos) ........................................................................................... 357 

Figura 11.1.10.4-5 - Seção transversal de estrutura de dolphin sobre estacas .................................. 358 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 14 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.10.4-6 - Panorama geral de sedimentação anual na Baía da Babitonga antes da 

implantação, ilustrando somente a  localização do Terminal, Praia do Capri (1),  

Praia do Forte (2) e zona de disposição em frente ao Forte Marechal Luz(3). A  

escala cromática é em metros (m)............................................................................. 359 

Figura 11.1.10.4-7 - Curva de acumulo de sedimento erosão/assoreamento máximo, no extremo 

Leste no local de implantação ................................................................................... 360 

Figura 11.1.10.4-8 - Curva de acumulo de sedimento erosão/assoreamento no centro  

do local de implantação ............................................................................................. 360 

Figura 11.1.10.4-9 - Traçado do gasoduto proposto ........................................................................... 361 

Figura 11.1.10.4-10 - Perfil de transporte líquido de sedimentos ao longo do traçado  

do Gasoduto proposto ............................................................................................... 362 

Figura 11.1.10.4-11 - Gráfico de morfologia antes e após a implantação do empreendimento.  

Escala de erosão/sedimentação em metros (m) ....................................................... 363 

Figura 11.1.10.5-1 - Cenário 3 - Médio (vazamento tanque rebocador, V=200m³), verão, ventos  

NE/E v=7,1 a 8,2 m/s ................................................................................................. 369 

Figura 11.1.10.5-2 - Cenário 4 - Médio (vazamento tanque rebocador, V=200m³), inverno, ventos 

SE/S v=11,6 m/s ........................................................................................................ 370 

Figura 11.1.10.5-3 - Cenário 6 - Grave (vazamento tanque navio), V=5000,0m³), inverno, ventos  

SE/s v=11,6 m/s (continua) ........................................................................................ 371 

Figura 11.1.10.5-3 - Cenário 6 - Grave (vazamento tanque navio), V=5000,0m³), inverno, ventos  

SE/s v=11,6 m/s (continuaçãocontinua) .................................................................... 372 

Figura 11.1.10.6-1 - Alturas de ondas relativas (H/Hi) como resultado dos processos de refração e 

difração ...................................................................................................................... 375 

Figura 11.1.10.6-1 - Rosa de alturas das ondas ................................................................................. 376 

Figura 11.1.10.6-2 - Rosa dos períodos de ondas .............................................................................. 376 

Figura 11.1.10.6-3 - Rosa das Energias de ondas .............................................................................. 376 

Figura 11.1.10.6-4 - Alturas de onda resultante para Tempestade 1: Ondas do Octante S-SSE, 

Hs=3,0m, Tp=14 s ..................................................................................................... 377 

Figura 11.1.10.6-5 - Alturas de onda resultante para Tempestade 2: Ondas do octante N-NE, 

Hs=4,0m, Tp=12 s ..................................................................................................... 378 

Figura 11.2-1 - Exemplar de gralha azul (Cyanocorax caeruleus) observado em região de Mata 

Atlântica ..................................................................................................................... 382 

Figura 11.2-2 - Exemplares de bico de lacre (Estrilda astrild) observados em região de Mata 

Atlântica ..................................................................................................................... 382 

Figura 11.2-3 - Em primeiro plano área utilizada para cultivo de arroz irrigado, subindo as  

encostas reflorestamento de eucalipto e ao fundo cadeia de morros e montanhas 

recobertas por remanescentes florestais da Mata Atlântica - Floresta Ombrófila ..... 382 

Figura 11.2-4 - Limites propostos para criação da UC Costeiro-Marinha Reserva de Fauna Baía da 

Babitonga (em destaque vermelho) ........................................................................... 394 

Figura 11.2.1-1 - Bioma Mata Atlântica apresentando seus diferentes nuances na AII - trecho no 

município de Itapoá .................................................................................................... 396 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 15 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2.1-2 - Aspecto da Floresta Ombrófila Densa predominante na AID, em  

trecho inserido no município de Garuva ..................................................................... 397 

Figura 11.2.1-3 - Faixa do ramal onshore do GASBOL (AI) no município de Itapoá .......................... 397 

Figura 11.2.1.1-1 - Tomada do interior da formação florestal observada no município  

de Itapoá onde é possível verificar a presença de lianas, epífitas e  

outras espécies nativas das Florestas Ombrófilas ..................................................... 401 

Figura 11.2.1.1-2 - Exemplares de bromélias epífitas e terrícolas encontradas nas Florestas  

Ombrófila Densa, no município de Itapoá, na Área de Influência do 

empreendimento ......................................................................................................... 402 

Figura 11.2.1.1-3 - Vista parcial da Área de Influência Direta evidenciando a Planície  

Quaternária junto a costa do município de Itapoá ...................................................... 403 

Figura 11.2.1.1-4 - Tomada do interior da formação florestal observada no município  

de Garuva onde é possível verificar a presença de lianas, epífitas e  

outras espécies nativas  

das Florestas Ombrófilas  ........................................................................................... 404 

Figura 11.2.1.1-5 - Exemplares de bromélias epífitas encontradas nas Florestas  

Ombrófila Densa, no município de Garuva, nas Áreas de Influência do 

empreendimento ......................................................................................................... 404 

Figura 11.2.1.1-6 - Aspecto da Floresta Ombrófila Densa no município de São Francisco  

do Sul .......................................................................................................................... 406 

Figura 11.2.1.1-7 - Localização aproximada da porção da AII que atinge o município de 

Guaratuba/PR. Observa-se a utilização da área por diversas culturas a 

grícolas ....................................................................................................................... 407 

Figura 11.2.1.2-1 - Croqui esquemático apresentando resumidamente os usos e ocupações 

observadas na AID do empreendimento .................................................................... 469 

Figura 11.2.1.2-2 - Localização das parcelas do IFFSC que geograficamente representam  

a região florística da AID traçando, polígono de cor magenta, assim um  

panorama geral do estágio sucessional dos remanescentes regionais  

da Área de Influência Direta do TGS .......................................................................... 474 

Figura 11.2.1.2-3 - Reflorestamento de eucalipto identificado na AID do empreendimento ............... 475 

Figura 11.2.1.2-4 - Outra área de reflorestamento de eucalipto na AID .............................................. 475 

Figura 11.2.1.2-5 - Reflorestamento de pinus na AID do empreendimento ........................................ 475 

Figura 11.2.1.2-6 - Área alagada em primeiro plano e ao fundo Floresta Ombrófila Densa, na AID  

do setor onshore do gasoduto .................................................................................... 475 

Figura 11.2.1.2-7 - Pastagem observada na AID do empreendimento ............................................... 476 

Figura 11.2.1.2-8 - Área de pastagem observada na área de Influência Direta do gasoduto ............. 476 

Figura 11.2.1.2-9 - Área de antigo reflorestamento alagada com a implantação da Rodovia  

SC-416  ....................................................................................................................... 476 

Figura 11.2.1.2-10 - Plantio de palmeira real situado na AID do gasoduto  ........................................ 476 

Figura 11.2.1.2-11 - Lavoura de mandioca (aipim) e milho  ................................................................ 477 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 16 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2.1.2-12 - Área de Influência do gasoduto, em primeiro plano lavoura de  

arroz irrigado e ao fundo reflorestamento de eucalipto ............................................. 477 

Figura 11.2.1.2-13 - Vegetação remanescente observada na AID do gasoduto ................................ 477 

Figura 11.2.1.2-14 - Tomada geral da AID do gasoduto onde é possível observar construções e 

pastagens ................................................................................................................... 477 

Figura 11.2.1.2-15 - Faixa do oleoduto OSPAR onde se propõe a passagem em conjunto do 

gasoduto. Em primeiro plano, lavoura de arroz e ao fundo encosta recoberta por 

vegetação nativa ........................................................................................................ 478 

Figura 11.2.1.2-16 - Vegetação nativa observada ao longo de estrada interna (acesso) para 

manutenção do traçado do oleoduto da OSPAR, na faixa da AID ............................ 478 

Figura 11.2.1.2-17 - Acesso interno da AID para manutenção do oleoduto OSPAR ......................... 479 

Figura 11.2.1.2-18 - Acesso interno da AID para manutenção do oleoduto OSPAR ......................... 479 

Figura 11.2.1.2-19 - Acesso interno da AID para manutenção do oleoduto OSPAR, que será  

também utilizado para implantação e manutenção do gasoduto .............................. 479 

Figura 11.2.1.2-20 - Vegetação de restinga observada na AID em São Francisco do Sul ................ 480 

Figura 11.2.1.2-21 - Tomada geral da AID no município de São Francisco do Sul ............................ 480 

Figura 11.2.1.2-22 - Vista geral da vegetação de restinga observada na AID no município de São 

Francisco do Sul ........................................................................................................ 480 

Figura 11.2.1.3-1 - Identificação do traçado do oleoduto da OSPAR onde se objetiva a implantação  

do gasoduto ............................................................................................................... 482 

Figura 11.2.1.3-2 - Local onshore da projeção do gasoduto e onde ocorre o afloramento da porção 

offshore do oleoduto no município de Itapoá ............................................................. 483 

Figura 11.2.1.3-3 - Traçado do oleoduto OSPAR onde ocorreu manutenção do ramal. Ao lado 

reflorestamento de pinus ........................................................................................... 484 

Figura 11.2.1.3-4 - Traçado do oleoduto por onde passará o ramal onshore do gasoduto já no 

município de Garuva. Na AID cultivos de banana e palmeira real ............................ 484 

Figura 11.2.1.3-5 - Traçado do oleoduto implantado. É possível verificar a cobertura vegetal - 

gramíneas rasteiras - da faixa por onde passará o gasoduto ................................... 484 

Figura 11.2.1.3-6 - Traçado do oleoduto da OSPAR. Vegetação nativa remanescente e 

reflorestamento de pinus na AID ............................................................................... 484 

Figura 11.2.1.3-7 - Cobertura vegetal do traçado do oleoduto. Na AID vegetação nativa 

remanescente ............................................................................................................ 485 

Figura 11.2.1.3-8 - Cobertura vegetal do traçado do oleoduto da OSPAR composta principalmente  

por gramíneas rasteiras. Na AID vegetação nativa remanescente ........................... 485 

Figura 11.2.1.3-9 - Faixa do oleoduto OSPAR onde se propõe a passagem em conjunto do  

gasoduto. Cobertura vegetal do traçado composta essencialmente por gramíneas 

rasteiras e ervas de pequeno porte. Na AID vegetação nativa remanescente ......... 486 

Figura 11.2.2.2-1 - Arrasto horizontal com rede cônica de 20 e 200μm ............................................. 499 

Figura 11.2.2.2-2 - Rede cônica de plâncton com fluxômetro............................................................. 499 

Figura 11.2.2.2-3 - Garrafa de Van Dorn utilizada para a amostra quantitativa de fitoplâncton ......... 500 

Figura 11.2.2.2-4 - Aferição da zona eufótica através do disco de Secchi ......................................... 500 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 17 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2.2.5-5 - Coletas realizadas ao longo dos dez pontos amostrais durante a  

campanha de primavera ............................................................................................. 505 

Figura 11.2.2.2-6 - Coletas realizadas ao longo dos 4 pontos amostrais durante a campanha de 

verão ........................................................................................................................... 506 

Figura 11.2.2.2-7 - Arrasto realizado na Baia da Babitonga, com auxilio de uma embarcação, 

adaptada para a prática de arrasto de porta .............................................................. 511 

Figura 11.2.2.2-8 - Espécimes coletados acondicionados em sacos plásticos ................................... 512 

Figura 11.2.2.2-9 - Espécimes sendo identificadas e registrados os tamanhos e peso em 

laboratório ................................................................................................................... 512 

Figura 11.2.2.2-10 - Trajeto, em azul, do cruzeiro para a coleta de dados em campo percorrendo 

transectos lineares, São Francisco do Sul ................................................................. 514 

Figura 11.2.2.4-1 - Índice de Riqueza de Margalef e a indicação do Desvio Padrão (SD) para o  

grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das campanhas de primavera  

e verão ........................................................................................................................ 552 

Figura 11.2.2.4-2 - Índice de Diversidade de Shannon-Weaver e a indicação do Desvio  

Padrão (SD) para o grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das  

campanhas de primavera e verão .............................................................................. 553 

Figura 11.2.2.4-3 - Índice de Equitabilidade de Pielou e a indicação do Desvio Padrão (SD)  

para o grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das campanhas de  

primavera e verão ....................................................................................................... 554 

Figura 11.2.2.4-4 - Amostras de fitoplâncton obtidas durante a primavera. ........................................ 556 

Figura 11.2.2.4-5 - Amostras de fitoplâncton obtidas durante o verão. ............................................... 557 

Figura 11.2.2.4-6 - Índice de Riqueza de Margalef e a indicação do Desvio Padrão (SD) para o  

grupo de zooplâncton amostrados ao longo das campanhas de primavera e  

verão ........................................................................................................................... 560 

Figura 11.2.2.4-7 - Índice de Diversidade de Shannon-Weaver e a indicação do Desvio Padrão  

(SD) para o grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das campanhas de  

primavera e verão ....................................................................................................... 561 

Figura 11.2.2.4-8 - Índice de Equitabilidade de Pielou e a indicação do Desvio Padrão (SD) para  

o grupo de zooplâncton amostrados ao longo das campanhas de primavera e 

verão ........................................................................................................................... 561 

Figura 11.2.2.4-9 - Amostras de zooplâncton obtidas durante a primavera. ....................................... 563 

Figura 11.2.2.4-10 - Amostras de zooplâncton obtidas durante o verão.  ........................................... 564 

Figura 11.2.2.4-11 - Abundância relativa dos grupos taxonômicos identificados ................................ 565 

Figura 11.2.2.4-12 - Densidade total de organismos nas campanhas amostradas ............................ 568 

Figura 11.2.2.4-13 - Número de taxa encontrado nas campanhas amostradas ................................. 568 

Figura 11.2.2.4-14 - Abundância relativa dos grupos taxonômicos identificados  ............................... 569 

Figura 11.2.2.4-15 - Densidade total de organismos nas campanhas amostradas  ........................... 569 

Figura 11.2.2.4-16 - Número de taxa encontrado nas campanhas amostradas ................................. 570 

Figura 11.2.2.4-17 - Abundancia relativa dos grupos faunísticos nos pontos amostrados  

na baia da Babitonga .................................................................................................. 570 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 18 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2.2.4-18 - Índice de Margalef nos pontos amostrados na baia da Babitonga .................... 571 

Figura 11.2.2.4-19 - Índice de Shannon-Wiener nos pontos amostrados na baia da Babitonga  ...... 571 

Figura 11.2.2.4-20 - Índice de Pielou nos pontos amostrados na baia da Babitonga ........................ 572 

Figura 11.2.2.4-21 - Curva acumulada de espécies ........................................................................... 573 

Figura 11.2.2.4-22 - Dendograma da análise de agrupamentos, baseada em índices de  

similaridade de Bray-Curtis, de ocorrência da macrofauna bentônica da  

Baía da Babitonga, SC .............................................................................................. 574 

Figura 11.2.2.4-23 - Representação gráfica do n-MDS dos pontos (B) nos pontos da Baía da 

Babitonga ................................................................................................................... 575 

Figura 11.2.2.4-24 - Projeção da Análise de Correspondência Canônica (CCA), com destaque  

para os dois principais eixos analisados na Baía da Babitonga. ............................... 577 

Figura 11.2.2.4-25 - Riqueza acumula em função do esforço amostral (curva do coletor)  

considerando os pontos amostrados nas campanhas de levantamento................... 582 

Figura 11.2.2.4-26 - Espécies de crustáceos amostradas na baía da Babitonga, SFS/SC ............... 585 

Figura 11.2.2.4-27 - Numero de indivíduos coletados na estação de primavera................................ 586 

Figura 11.2.2.4-28 - Numero de espécies coletados na estação de primavera.................................. 586 

Figura 11.2.2.4-29 - Numero de indivíduos coletados na estação de verão ....................................... 587 

Figura 11.2.2.4-30 - Numero de espécies coletados na estação de verão ......................................... 587 

Figura 11.2.2.4-31 - Espécies da Ictiofauna amostradas na Baía da Babitonga  ............................... 583 

Figura 11.2.2.4-32 - Espécies da Ictiofauna amostradas na Baía da Babitonga. ............................... 590 

Figura 11.2.2.4-33 - Espécies da Ictiofauna amostradas na Baía da Babitonga ................................ 591 

Figura 11.2.2.4-34 - Curva acumulada de espécies. .......................................................................... 595 

Figura 11.2.2.4-35 - Ponto de avistamento das espécies Chelonia mydas e Caretta caretta ............ 598 

Figura 11.2.2.4-36 - Gráfico das famílias mais representativas da parcela aquática ......................... 605 

Figura 11.2.2.4-37 - Tringa melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-amarela) (AI; AID e AII) ........ 608 

Figura 11.2.2.4-38 - Fregata magnificens (tesourão) (AI; AID e AII) .................................................. 608 

Figura 11.2.2.4-39 - Rynchops niger (talha-mar) (AID e AII) .............................................................. 608 

Figura 11.2.2.4-40 - Larus dominicanus (gaivotão) (AI; AID e AII)  .................................................... 608 

Figura 11.2.2.4-41 - Curva de rarefação de espécies ......................................................................... 609 

Figura 11.2.2.4-42 - Localização do registro da espécie Megaptera novaengliae (baleia jubarte),  

São Francisco do Sul ................................................................................................. 612 

Figura 11.2.2.4-43 - Alguns registros da espécie Sotalia guianensis (boto cinza) na Área de 

Interferencia Indireta  ................................................................................................. 615 

Figura 11.2.2.6.1-1 - Utilização da técnica de playback ...................................................................... 629 

Figura 11.2.2.6.1-2 - Ninho de Columbina talpacoti (rolinha).............................................................. 629 

Figura 11.2.2.6.1-3 - Técnico realizando atividade de Busca ativa diurna e noturna na AID ............. 630 

Figura 11.2.2.6.1-4 - Armadilhas de Sherman e Tomahawk durante atividades realizadas pela  

equipe da OAP ........................................................................................................... 631 

Figura 11.2.2.6.1-5 - Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) durante instalação ............ 632 

Figura 11.2.2.6.1-6 - Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) instalada ........................... 632 

Figura 11.2.2.6.1-7 - Técnicos da OAP realizando a instalação das armadilhas fotográficas  ........... 633 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 19 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2.2.6.1-8 - Técnicos realizando a montagem da rede de neblina para levantamento de 

quirópteros .................................................................................................................. 634 

Figura 11.2.2.8-1 - Gráfico da distribuição das espécies por famílias ................................................. 700 

Figura 11.2.2.8-2 - Gráfico da curva de acumulação de espécie ........................................................ 702 

Figura 11.2.2.8-3 - Espécies da ictiofauna ducícola encontradas nos riachos da AI e AID. ............... 704 

Figura 11.2.2.8-4 - Riqueza de anfíbios por família registrada nas campanhas de diagnóstico 

ambiental .................................................................................................................... 707 

Figura 11.2.2.8-5 - Distribuição das espécies de anfíbios em relação ao ambiente onde  

geralmente são encontradas ...................................................................................... 708 

Figura 11.2.2.8-6 - Curva de acumulação de espécies de anfíbios considerando todos os métodos 

sistemáticos utilizados ................................................................................................ 708 

Figura 11.2.2.8-7 - Abundância de répteis por família registrada nas campanhas de diagnóstico 

ambiental .................................................................................................................... 710 

Figura 11.2.2.8-8 - Curva de acumulação de espécies de répteis considerando todos os métodos 

sistemáticos utilizados ................................................................................................ 711 

Figura 11.2.2.8-9 - Espécies da Herpetofauna capturadas durante as campanhas de primavera e 

verão. .......................................................................................................................... 712 

Figura 11.2.2.8-10 - Anfíbios capturados durante as campanhas de primavera e verão.  .................. 713 

Figura 11.2.2.8-11 - Distribuição das espécies por Família ................................................................. 714 

Figura 11.2.2.8-12 - Distribuição das espécies quanto a área de avistamento ................................... 715 

Figura 11.2.2.8-13 - Distribuição das espécies quanto ao hábito alimentar ........................................ 716 

Figura 11.2.2.8-14 - Sensibilidade quanto aos distúrbios ambientais ................................................. 716 

Figura 11.2.2.8-15 - Dendograma indicando a relação de similaridade entre os  

pontos amostrais ................................................................................................. 727 

Figura 11.2.2.8-16 - Curva de Acumulação de Espécie ...................................................................... 729 

Figura 11.2.2.8-17 - Crotophaga ani (anu-preto) (AI, AID e AII) ........................................................ 7351 

Figura 11.2.2.8-18 - Guira guira (anu-branco) (AI, AID e AII) .............................................................. 735 

Figura 11.2.2.8-19 - Megarynchus pitangua (neinei) (AI, AID e AII) .................................................... 736 

Figura 11.2.2.8-20 - Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado) (AID e AII) ..................................... 736 

Figura 11.2.2.8-21 - Tyrannus melancholicus (suiriri) (AI, AID e AII) .................................................. 736 

Figura 11.2.2.8-22 - Colaptes campestris (pica-pau-do-campo) (AI, AID e AII) .................................. 736 

Figura 11.2.2.8-23 - Chiroxiphia caudata (tangará) (AID e AII) ........................................................... 736 

Figura 11.2.2.8-24 - Trogon viridis (surucuá-grande-de-barriga-amarela) (AID e AII) ........................ 736 

Figura 11.2.2.8-25 - Ardea alba (garça-branca-grande) (AID e AII) .................................................... 737 

Figura 11.2.2.8-26 - Amazonetta brasiliensis (pé-vermelho) (AID e AII) ............................................. 737 

Figura 11.2.2.8-27 - Jacana jacana (asa-de-seda) (AID e AII) ............................................................ 737 

Figura 11.2.2.8-28 - Sturnella superciliaris (polícia-inglesa) (AID e AII) .............................................. 737 

Figura 11.2.2.8-29 - Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papo-branco) (AID e AII) ............................ 737 

Figura 11.2.2.8-30 - Cantorchilus longirostris (garrinchão-de-bico-grande) (AID e AII) ...................... 737 

Figura 11.2.2.8-31 - Elanoides forficatus (gavião-tesoura) (AID e AII) ................................................ 738 

Figura 11.2.2.8-32 - Synallaxis ruficapilla (pichororé) (AID e AII) ........................................................ 738 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 20 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2.2.8-33 - Hemitriccus orbitatus (tiririzinho-do-mato) (AID e AII) ........................................ 738 

Figura 11.2.2.8-34 - Attila rufus (capitão-de-saíra) (AID e AII) ............................................................ 738 

Figura 11.2.28-35 - Milvago chimachima (carrapateiro) (AID e AII) .................................................... 738 

Figura 11.2.2.8-36 - Milvago chimachima (carrapateiro juvenil) (AID e AII) ....................................... 738 

Figura 11.2.2.8-37 - Rupornis magnirostris (gavião-carijó) (AI, AID e AII) .......................................... 739 

Figura 11.2.2.8-38 - Caracara plancus (carcará) (AI, AID e AII) ......................................................... 739 

Figura 11.2.2.8-39 - Dacnis cayana (saí-azul) (AI, AID e AII) ............................................................. 739 

Figura 11.2.2.8-40 - Cyanocorax caeruleus (gralha-azul) (AI, AID e AII) ........................................... 739 

Figura 11.2.2.8-41 - Progne tapera (andorinha-do-campo) (AID e AII) .............................................. 739 

Figura 11.2.2.8-42 - Piaya cayana (alma-de-gato) (AI, AID e AII) ...................................................... 739 

Figura 11.2.2.8-43 - Ortalis squamata (aracuã) (AI, AID e AII) ........................................................... 740 

Figura 11.2.2.8-44 - Myiothlypis rivularis (Pula-pula-ribeirinho) (AID e AII) ........................................ 740 

Figura 11.2.2.8-45 - Sporophila caerulescens (coleirinho) (AI, AID e AII) .......................................... 740 

Figura 11.2.2.8-46 - Aramides saracura (saracura-do-mato) (AI, AID e AII)  ..................................... 740 

Figura 11.2.2.8-47 - Cathartes aura (urubu-de-cabeça-vermelha) (AID e AII) ................................... 740 

Figura 11.2.2.8-48 - Tangara cyanocephala (saíra-militar) (AI; AID e AII) .......................................... 740 

Figura 11.2.2.8-49 - Tangara seledon (saíra-sete-cores) (AI, AID e AII) ............................................ 741 

Figura 11.2.2.8-50 - Riqueza obtida nas estações amostrais (EA) nas campanhas  

de levantamento de mastofauna terrestre ................................................................. 744 

Figura 11.2.2.8-51 - Curva do coletor .................................................................................................. 744 

Figura 11.2.2.8-52 - Cerdocyon thous registrado durante busca ativa diurna na Estação 03 ............ 747 

Figura 11.2.2.8-53 - Cerdocyon thous registrado durante busca ativa noturna na Estação 03 .......... 747 

Figura 11.2.2.8-54 - Cerdocyon thous registrado através de armadilha fotográfica na Estação 02 ... 747 

Figura 11.2.2.8-55 - Cerdocyon thous registrado através de armadilha fotográfica na Estação 02 ... 747 

Figura 11.2.2.8-56 - Cerdocyon thous registrados através de armadilha fotográfica na Estação 02 . 748 

Figura 11.2.2.8-57 - Mazama sp. registrada através de armadilha fotográfica na Estação 03  ......... 748 

Figura 11.2.2.8-58 - Cerdocyon thous registrado através de armadilha fotográfica na Estação 01 ... 748 

Figura 11.2.2.8-59 - Canis familiaris registrados através de armadilha fotográfica na Estação 02 .... 748 

Figura 11.3.3.2-1 - RM Norte-Nordeste Catarinense .......................................................................... 773 

Figura 11.3.3.2-2 - Participação da Área Municipal na ADR............................................................... 774 

Figura 11.3.3.4-1 - Histórico de Participação do População da ADR Joinville no es tado de SC ...... 776 

Figura 11.3.3.4-2 - Histórico de Participação do População da AII na ADR Joinville ......................... 777 

Figura 1.3.3.4-3 - Distribuição da População da AII - 2010 ................................................................ 777 

Figura 11.3.3.4-4 - Distribuição da População Municipal na ADR Joinville- 2010 .............................. 778 

Figura 11.3.3.4-5 - Mancha Urbana de Joinville - 2015 ...................................................................... 780 

Figura 11.3.3.4-6 - Pirâmide Etária dos municípios da AII .................................................................. 782 

Figura 11.3.3.5-1 - Densidade Demográfica na ADR Joinville X AII - 2010 ........................................ 783 

Figura 11.3.3.7-1 - Taxa de Urbanização ADR Joinville X AII - 2010 ................................................. 784 

Figura 11.3.3.7-2 - Proporção de Imigrantes ADR Joinville X AII – 2010 ........................................... 787 

Figura 11.3.3.7-3 - Proporção de Imigrantes nos Municípios da ADR Joinville – 2010 ...................... 788 

Figura 11.3.3.8-1 - Projetos Portuários na Baía da Babitonga............................................................ 794 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 21 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.3.9-1 - Participação dos PIBs Municipais na Economia da ADR Joinville- 2015 ............. 795 

Figura 11.3.3.9-2 - Participação da Economia de Joinville no PIB da ADR  

Joinville - 2006 a 2015 ................................................................................................ 796 

Figura 11.3.3.9-3 - Crescimento dos PIBs Municipais da ADR Joinville entre 2006 e  

2015 - Preços Constantes .......................................................................................... 797 

Figura 11.3.3.9-4 - Participação das Economias Municipais no PIB da AII - 2015 ............................. 797 

Figura 11.3.4.1-1 - Ocupação na localidade de Balneário Branda Lise, bairro Pontal do Norte ......... 808 

Figura 11.3.4.1-2 - Vista do bairro Pontal do Norte a partir da Av. Beira Mar, próximo ao Farol ........ 808 

Figura 11.3.4.1-3 - Divisão da População da AID Terrestre por Faixas Etárias .................................. 809 

Figura 11.3.4.3-1 - Vista do Píer do Porto de Itapoá a partir da Av. Beira Mar ................................... 810 

Figura 11.3.4.3-2 - Acesso entre o Terminal de Cargas do Porto e o Píer sobre a Av. Beira Mar ..... 810 

Figura 11.3.4.3-3 - Construção de instalações para armazenagem de cargas na localidade de Palmital 

de Cima, Garuva, rodovia Contorno Sul ..................................................................... 811 

Figura 11.3.4.4-1 - Formas de Abastecimento de Água nos Domicílios da AID Terrestre .................. 812 

Figura 11.3.4.4-2 - Formas de Abastecimento de Água por Setor Censitário na AID Terrestre ......... 813 

Figura 11.3.4.4-3 - Reservatórios de Abastecimento da Comunidade Sol Nascente,  

Garuva, UTM 726353/7115007- 22J .......................................................................... 818 

Figura 11.3.4.4-4 - Vala para Drenagem de Águas Pluviais na Estrada Geral Sol Nascente, 

Pressionada com Água Drenada de Arrozal .............................................................. 815 

Figura 11.3.4.4-5 - Tipos de Destinos para Efluentes Sanitários ........................................................ 816 

Figura 11.3.4.4-6 - UBSF Baraharas, município de Garuva ................................................................ 822 

Figura 11.3.4.4-7 - UBSF Avançada – Garuva, povoado de Bom Futuro, município de Garuva ........ 822 

Figura 11.3.4.4-8 - UBSF Extensão-Itapoá, povoado de Saí Mirim, município de Itapoá ................... 822 

Figura 11.3.4.4-9 - UBSF Extensão-Itapoá, povoado de Jaguaruna, município de Itapoá ................. 822 

Figura 11.3.4.4-10 - UBSF Pontal do Norte, município de Itapoá ....................................................... 823 

Figura 11.3.4.4-11 - Em Duque de Caxias, Baraharas – Garuva, escola desativada pela  

prefeitura ..................................................................................................................... 823 

Figura 11.3.4.4-12 - Igreja no povoado Bom Futuro, Garuva .............................................................. 829 

Figura 11.3.4.4-13 - Igreja no povoado de Saí Mirim, Itapoá .............................................................. 829 

Figura 11.3.4.4-14 - Vista do Farol do Pontal a partir da Av. Beira Mar .............................................. 830 

Figura 11.3.4.4-15 - Ao fundo campo de futebol mantido pela ACOPOF............................................ 830 

Figura 11.3.4.4-16 - Arrozal na AID terrestre, ao fundo no sopé de elevação silvicultura;  

povoado Sol Nascente - Garuva; ao fundo a direita traçado do gasoduto  ............... 838 

Figura 11.3.4.4-17 - Bananal próximo à área de servidão do traçado do gasoduto, sopé de morro  

no povoado Bom Futuro - Garuva .............................................................................. 838 

Figura 11.3.4.4-18 - Vista de plantação de palmito a partir do traçado do gasoduto, Distrito  

Industrial Leste - Garuva ............................................................................................ 838 

Figura 11.3.4.4-19 - Vista de lavra de brita no povoado Sol Nascente - Garuva ................................ 838 

Figura 11.3.4.4-20 - Plantação de subsistência, milho, mandioca e capim; Água Branca - Itapoá  ... 839 

Figura 11.3.4.4-21 - Área de pastagem e eucaliptos ao fundo, propriedade no povo do  

Braço do Norte - Itapoá .............................................................................................. 839 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 22 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.4.4-22 - Pequeno bananal em propriedade no povoado de Saí Mirim - Itapoá ............... 840 

Figura 11.3.4.4-23 - Entrevista com Nelson Nazário, o proprietário cria infraestrutura em suas  

terras para atrair empresas de logística, Saí Mirim-Garuva ...................................... 840 

Figura 11.3.4.4-24 - Empresa de fundição Alutec situada na SC-417, Distrito Industrial Leste - 

Garuva ....................................................................................................................... 841 

Figura 11.3.4.4-25 - Abrigos para embarcações de pesca e petrechos, Figueira do  

Pontal - Itapoá ............................................................................................................ 841 

Figura 11.3.4.4-26 - Terminal da Clif, Jaguaruna-Itapoá .................................................................... 841 

Figura 11.3.4.4-27 - Terminal da empresa ATM, Jaguaruna-Itapoá, entrada para a  

estrada de Vila da Glória ........................................................................................... 841 

Figura 11.3.4.4-28 - Terminal da empresa TLG, Estrada José Alves – Itapoá ................................... 842 

Figura 11.3.4.4-29 - Terminal de transbordo no trevo da Estrada Geral Saí Mirim/SC-416/Estr.  

José Alves, acesso ao centro de Itapoá .................................................................... 842 

Figura 11.3.4.4-30 - Centro logístico do Super Floriani, SC-417, Mina Velha - Garuva ..................... 843 

Figura 11.3.4.4-31 - Laticínios Schneider, pequena empresa na Estr. Geral Palmital - Garuva ........ 843 

Figura 11.3.4.4-32 - Armazém Budal, Baraharas - Garuva ................................................................. 843 

Figura 11.3.4.4-33 - Conveniência Magali, Saí Mirim - Itapoá ............................................................ 843 

Figura 11.3.4.4-34 - Vista do km zero do traçado a partir do km 0,25. Remanescente florestal e  

campo degradado ...................................................................................................... 845 

Figura 11.3.4.4-35 - Vista da travessia do traçado ao acesso privado no km 0,25. Ao fundo plantio  

de palmeiras e a Rodovia SC-417 ............................................................................. 845 

Figura 11.3.4.4-36 - Galpão de apoio a produção agrícola na propriedade de Fábio Fernandes,  

km 0,25 do traçado .................................................................................................... 846 

Figura 11.3.4.4-37 - Vista do trecho a partir da rodovia Contorno Sul ................................................ 847 

Figura 11.3.4.4-38 - Vista do trecho a partir da rodovia Contorno Sul ................................................ 847 

Figura 11.3.4.4-39 - Vista do trecho na altura do km 9,1 do traçado, pastagens  .............................. 848 

Figura 11.3.4.4-40 - Acesso por via privada na Estr. Geral Sol Nascente, altura do km 8,2 do 

traçado ....................................................................................................................... 848 

Figura 11.3.4.4-41 - Sede de propriedade no povoado Sol Nascente, ao fundo área de silvicultura 

atravessada pelo traçado ........................................................................................... 849 

Figura 11.3.4.4-42 - No segmento final, após a área de silvicultura, a paisagem é retomada pela 

pecuária ..................................................................................................................... 849 

Figura 11.3.4.4-43 - Vista leste do traçado a partir da Estr. Geral Sol Nascente, arrozal.  

Ao fundo via coletora ................................................................................................. 850 

Figura 11.3.4.4-44 - Vista leste do final desse segmento do traçado, campo degradado.  

Ao fundo limite do segmento no início de remanescente florestal e arrozal ............. 850 

Figura 11.3.4.4-45 - Sede de propriedade no povoado Sol Nascente, segmento do traçado ao 

fundo .......................................................................................................................... 850 

Figura 11.3.4.4-46 - A direita barracão distante 22 metros do traçado do gasoduto .......................... 850 

Figura 11.3.4.4-47 - Vista para o km 10,05 sobre o traçado, ponto localizado no km 10,4.  

Área descampada associada a sedes de sítios ........................................................ 851 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 23 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.4.4-48 - Vista para o km 11 do traçado............................................................................. 851 

Figura 11.3.4.4-49 - Habitação 1 situada em área da projeção da faixa de servidão do gasoduto .... 852 

Figura 11.3.4.4-50 - Habitação 2 situada em área da projeção da faixa de servidão do gasoduto .... 852 

Figura 11.3.4.4-51 - Placa de inauguração do sistema de captação de água, março de 2016 .......... 852 

Figura 11.3.4.4-52 - Reservatórios que abastecem o povoado Sol Nascente .................................... 852 

Figura 11.3.4.4-53 - Vista para o km 10,50 do traçado (paralelo ao fundo do terreno),  

depósito de minério .................................................................................................... 853 

Figura 11.3.4.4-54 - Vista para o km 10,58 do traçado (paralelo ao fundo do terreno),  

depósito de minério .................................................................................................... 853 

Figura 11.3.4.4-55 - Vista para o km 11,60, traçado ao fundo em paralelo.  Área de remanescente 

florestal margeado por arrozal .................................................................................... 854 

Figura 11.3.4.4-56 - Vista para o km 12,5 do traçado a partir do km 12,2. Faixa de servidão  

margeada por remanescente florestal e plantação de palmeiras .............................. 854 

Figura 11.3.4.4-57 - Sede de propriedade no km 11,35. Traçado do gasoduto situado atrás da 

residência ................................................................................................................... 854 

Figura 11.3.4.4-58 - Galpão situado próximo ao traçado no km 12,2 .................................................. 854 

Figura 11.3.4.4-59 - Vista para o km 13,55 a partir de via de acesso ao km 13,78 ............................ 855 

Figura 11.3.4.4-60 - Vista do km 13,83. Traçado ao fundo, ponto de travessia de acesso ................ 855 

Figura 11.3.4.4-61 - Bananal estabelecido ao redor da faixa de servidão do segmento do traçado .. 855 

Figura 11.3.4.4-62 - Vista para o km 14,16 a partir de Estr. Geral Bom Futuro .................................. 856 

Figura 11.3.4.4-63 - Vista para travessia do traçado sob Estr. Bom Futuro – Água Boa .................... 856 

Figura 11.3.4.4-64 - Vista sore o traçado para o km 14,76. Arrozal e silvicultura ao fundo ................ 857 

Figura 11.3.4.4-65 - Vista para o km 18,15, traçado ao fundo em paralelo. A faixa de servidão é 

margeada por remanescente florestal, plantio de palmeiras e campo degradado .... 858 

Figura 11.3.4.4-66- Vista para o km 18,24, ponto distante 127 metros do traçado. Plantio de  

banana e remanescente florestal  .............................................................................. 858 

Figura 11.3.4.4-67 - Vista sobre o traçado para o Rio Saí Mirim, o traçado cruza o acesso da 

propriedade do sr. Meyer ........................................................................................... 859 

Figura 11.3.4.4-68 - Vista sore o traçado na sede da propriedade, km 20,10 .................................... 859 

Figura 11.3.4.4-69 - Galpão atravessado pela projeção do traçado do gasoduto, km 20,10  ............. 859 

Figura 11.3.4.4-70 - Vista para o km 21,50 a partir do km 21,94, remanescente florestal .................. 859 

Figura 11.3.4.4-71 - Vista do segmento de travessia do traçado na SC-416 ...................................... 860 

Figura 11.3.4.4-72 - Vista para o km 23,00 a partir da Estr. Água Branca (travessia sob a via). 

Remanescente florestal e eucaliptos ao fundo .......................................................... 861 

Figura 11.3.4.4-73 - Vista do traçado na travessia sob a Estr. Água Branca, km 23,38  

(remanescente florestal) ............................................................................................. 861 

Figura 11.3.4.4-74 - Travessia com via secundária no km 23,74, ligação entre os povoados de  

Água Branca e Jaguaruna. Remanescente florestal .................................................. 861 

Figura 11.3.4.4-75 - Vista a partir do km 23,74 para o km 23,50. Área de remanescente florestal .... 861 

Figura 11.3.4.4-76 - Vista Norte, travessia com a Estr. José Alves ..................................................... 862 

Figura 11.3.4.4-77 - Vista Norte, travessia da Estr. José Alves .......................................................... 862 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 24 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.4.4-78 - Vista do pátio da TLG (ao fundo) a partir do km 25,68, Estr. José Alves .......... 862 

Figura 11.3.4.4-79 - Pátio da empresa TLG ........................................................................................ 862 

Figura 11.3.4.4-80 - Rua Bem Te Vi, percurso desde a Estr. José Alves até Av. Beira Mar .............. 862 

Figura 11.3.4.4-81 - Travessia da Rua Vila Nova, Pontal do Norte, faixa de servidão desocupada  

no km 29,32 ............................................................................................................... 864 

Figura 11.3.4.4-82 - Ao fundo lotes residenciais sobrepostos pela faixa de servidão do gasoduto,  

km 29,56 .................................................................................................................... 864 

Figura 11.3.4.4-83 - Travessia da Av. Beira Mar, vista para o Km 30,00, a direita residências 

sobrepostas pela faixa de servidão do gasoduto ...................................................... 864 

Figura 11.3.4.4-84 - Travessia da Av. Beira Mar, vista para o Km 30,46, a esquerda residência 

sobreposta pela faixa de servidão do gasoduto ........................................................ 864 

Figura 11.3.5.4.1-1 - Sede da Cootranlog, Estrada José Alves, Jaguaruna-Itapoá ........................... 878 

Figura 11.3.5.4.1-2 - Sede do STRI, Saí Mirim- Itapoá ....................................................................... 878 

Figura 11.3.5.4.1-3 - Sede da ACOPOF, Pontal do Norte-Itapoá ....................................................... 878 

Figura 11.3.6.3-1 - Embarcações atuantes na Baía da Babitonga e adjacências .............................. 896 

Figura 11.3.6.5.1-1 - Imagens do Morro do Amaral ............................................................................ 904 

Figura 11.3.6.5.1-2 - Imagens do Espinheiro ...................................................................................... 905 

Figura 11.3.6.5.1-3 - Imagens da Boa Vista ........................................................................................ 906 

Figura 11.3.6.5.1-4 - Imagens de Paranaguamirim ............................................................................. 907 

Figura 11.3.6.5.2-1 - Imagens do Bairro dos Barrancos e Palmital .................................................... 916 

Figura 11.3.6.5.3-1 - Imagens das comunidades de Figueira e Pontal .............................................. 924 

Figura 11.3.6.5.3-2 - Imagens da praia de Itapema ............................................................................ 926 

Figura 11.3.6.5.4-1 - Imagens da praia dos Paulas ............................................................................ 934 

Figura 11.3.6.5.4-2 - Imagens das Figueiras e dos Ingleses .............................................................. 935 

Figura 11.3.6.5.4-3 - Imagens do Capri e Forte .................................................................................. 936 

Figura 11.3.6.5.4-4 - Imagens do Bairro Iperoba ................................................................................ 938 

Figura 11.3.6.5.4-5 - Imagens de Ubatuba e da Enseada .................................................................. 939 

Figura 11.3.6.5.4-6 - Imagens da Vila da Glória e Estaleiro ............................................................... 940 

Figura 11.3.6.5.5-1 - Imagens de Itapocu e Araquari Centro .............................................................. 948 

Figura 11.3.7-1 - Alteração da denominação da SC-415, Garuva X Itapoá ....................................... 960 

Figura 11.3.7-2 - Trecho desgastado da Estrada Geral Bom Futuro .................................................. 961 

Figura 11.3.7-3 - Vista do trecho da Estr. Geral Bom Futuro, pavimento menos preservado do  

que o padrão verificado em toda região .................................................................... 961 

Figura 11.3.8.1.1-1 - Localização da Terra Indígina Morro Alto .......................................................... 969 

Figura 11.3.9.3-1 - Planta Níveis de Proteção de São Francisco do Sul. Fonte: Arquivos  

do IPHAN de São Francisco do Sul, 2018. ................................................................ 976 

Figura 11.3.9.3-2 - Casas Geminadas de Estilo Luso-brasileiro – Coord. UTM 22J 735746 / 

7094984 ..................................................................................................................... 977 

Figura 11.3.9.3-3 - Casas Geminadas de Estilo Luso-brasileiro – Coord. UTM 22J 735735 / 

7094978 ..................................................................................................................... 977 

Figura 11.3.9.3-4 - Sobrado de Estilo Luso-brasileiro - Coord UTM 22J 735762 / 7095193 .............. 977 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 25 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.9.3-5 - Sobrado de Estilo Luso-brasileiro – Coord. UTM 22J 735851 / 7095131 ............. 977 

Figura 11.3.9.3-6 - Conjunto de Sobrados de Estilo Eclético – Coord. UTM 22J 735770 / 7095135 . 978 

Figura 11.3.9.3-7 - Conjunto de Sobrados de Estilo Eclético – Coord. UTM 735764 / 7095220 ........ 978 

Figura 11.3.9.3-8 - Sobrado de Estilo Eclético – Coord. UTM 22J 735770 / 7095135 ........................ 978 

Figura 11.3.9.3-9 - Casa de Estilo Eclético – Coord. UTM 22J 735798 / 7095021 ............................. 978 

Figura 11.3.9.4-1 - Vista Parcial do Conjunto de Depósitos e Escritórios da Antiga Empresa de 

Navegação Hoepke de Estilo Teuto-brasileiro – Coord. UTM 22J 735770 / 

7095505 ...................................................................................................................... 979 

Figura 11.3.9.4-2 - Vista Parcial do Conjunto de Depósitos e Escritórios da Antiga Empresa de 

Navegação Hoepke de Estilo Teuto-brasileiro – Coord. UTM 22J 735795 / 

7095528 ...................................................................................................................... 979 

Figura 11.3.9.4-3 - Vista Parcial do Conjunto de Depósitos e Escritórios da Antiga Empresa de 

Navegação Hoepke de Estilo Teuto-brasileiro – Coord. UTM 22J 735829 / 

7095555 ...................................................................................................................... 980 

Figura 11.3.9.4-4 - Vista Parcial do Conjunto de Depósitos e Escritórios da Antiga Empresa de 

Navegação Hoepke de Estilo Teuto-brasileiro – Coord. UTM 22J 735829 / 

7095555 ...................................................................................................................... 980 

Figura 11.3.9.4.1-1 - Vista Geral da Casa de Estilo Art déco – Coord. UTM 22J 735788 / 7095076 . 981 

Figura 11.3.9.4.1-2 - Vista Geral de Conjunto de Sobrados de Estilo art déco – Coord. UTM 22J 

735740 / 7095028  ...................................................................................................... 981 

Figura 11.3.9.4.1-3 - Vista Geral de Conjunto de Sobrados de Estilo Art déco – Coord. UTM 22J 

735769 / 7095134 ....................................................................................................... 971 

Figura 11.3.9.4.1-4 - Vista Geral de Conjunto de Sobrados de Estilo Art déco – Coord. UTM 22J 

735774 / 7095113 ....................................................................................................... 981 

Figura 11.3.9.4.1-5 - Localização da Igreja Nossa Senhora da Graça Dentro da Poligonal de 

Tombamento do IPHAN com Relação ao Empreendimento ...................................... 983 

Figura 11.3.9.4.1-6 - Igreja NossaNenhora da Graça Construída em 1665 (Thiago, 2004) ............... 984 

Figura 11.3.9.4.1-7 - Inclusão da Primeira Torre da Igreja (Thiago, 2004).......................................... 984 

Figura 11.3.9.4.1-8 - Modificações na Fachada, na Platibanda e Inclusão de um anexo lateral  

(Thiago, 2004) ............................................................................................................ 984 

Figura 11.3.9.4.1-9 - Figura atual com a segunda torre construída em 1921 – Coord. UTM – 22J 

735872 / 7095210 ....................................................................................................... 984 

Figura 11.3.9.4.1-10 - Localização do Museu do Mar Dentro da Poligonal de Tombamento do  

IPHAN com Relação ao Empreendimento ................................................................. 986 

Figura 11.3.9.4.1-11 - Acervo de Modelismo Naval do Museu do Mar – Coord. UTM 22J 735828 / 

7095559 ...................................................................................................................... 986 

Figura 11.3.9.4.1-12 - Acervo de Modelismo Naval do Museu do Mar – Coord. UTM 22J 735828 / 

7095559 ...................................................................................................................... 986 

Figura 11.3.9.4.1-13 - Acervo de Modelismo Naval do Museu do Mar – Coord. UTM 22J 735828 / 

7095559 ...................................................................................................................... 987 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 26 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.9.4.1-14 - Acervo de Modelismo Naval do Museu do Mar – Coord. UTM 22J 735828 / 

7095559 ..................................................................................................................... 987 

Figura 11.3.9.4.1-15 - Acervo de Jangadas do Museu do Mar – Coord. UTM 22J 735828 / 

7095559 ..................................................................................................................... 987 

Figura 11.3.9.4.1-16 - Acervo de Janguadas do Museu do Mar – Coord. UTM 22J 735828 / 

7095559 ..................................................................................................................... 987 

Figura 11.3.9.4.1-17 - Localização do Mercado Público Dentro da Poligonal de Tombamento do 

IPHAN com Relação ao Empreendimento ................................................................ 988 

Figura 11.3.9.4.1-18 - Vista Parcial do Mercado Público – Coord. UTM 22J 735740 / 7095237 ....... 989 

Figura 11.3.9.4.1-19 - Vista Parcial do Mercado Público – Coord. UTM 22J 735740 / 7095237 ....... 989 

Figura 11.3.9.4.1-20 - Vista Interna do Mercado público – Coord. UTM 22J 735740 / 7095237 ....... 989 

Figura 11.3.9.4.1-21 - Vista Interna do Mercado Público – Coord. UTM 22J 735740 / 7095237 ....... 989 

Figura 11.3.9.4.1-22 - Localização do Morro do Hospício Dentro da Poligonal de Tombamento do 

IPHAN com Relação ao Empreendimento ................................................................ 990 

Figura 11.3.9.4.1-23 - Antiga Ruína da Edificação do Hospício ......................................................... 991 

Figura 11.3.9.4.1-24 - Vista Parcial da Ruína Atualmente – Coord. UTM 22J 735831 / 7095441 ..... 991 

Figura 11.3.9.4.1-25 - Vista Parcial da Ruína Atualmente – Coord. UTM 22J 735831 / 7095441 ..... 991 

Figura 11.3.9.4.1-26 - Vista Panorâmica do Entorno do Morro do Hospício – Coord. 

 UTM 22J 735831 / 7095441 ..................................................................................... 991 

Figura 11.3.9.4.1-27 - Estação Ferroviária de São Francisco do Sul. Coord. WGS84 26 14’ 17.7”  

S/48 37’ 59.2” W ........................................................................................................ 993 

Figura 11.3.9.4.1-28 - Vista da Estação Ferroviária de São Francisco do Sul. Coord.  

WGS84 26 14’ 17.7” S/48 37’ 59.2” W ...................................................................... 993 

Figura 11.3.9.4.1-29 - Arquiteto da equipe observando o bem valorado. Coord. WGS84  

26 14’ 17.7” S/48 37’ 59.2” W .................................................................................... 994 

Figura 11.3.9.4.1-30 - Praia do lixo. Coord. WGS84 26 14’ 17.7” S/48 37’ 59.2” W........................... 994 

Figura 11.3.9.5-1 - Entrevista com o Contramestre de Capoeira Sr. Marcelo César de Almeida ...... 996 

Figura 11.3.9.5-2 - Contramestre de Capoeira Ensinando o Arquiteto da Equipe a Tocar Berimbau 996 

Figura 11.3.9.5-3 - Entrevista com a Sra. Janete Pibenat. UTM: 22J 735740 / 7095237 .................. 997 

Figura 11.3.9.5-4 - Conversa com Sr. Geová. UTM: 22J 735740 / 70952 .......................................... 997 

Figura 11.4-1 - Principais etapas para elaboração de cenários, adaptado do método proposto por 

Godet (2008) ............................................................................................................ 1005 

Figura 11.4.1.1-1 - Fluxograma simplificado das principais inter-relações entre os fatores naturais  

e ambientais identificados na Área de Influência do Terminal Gás Sul (TGS) ....... 1011 

Figura 12-1 - Procedimentos para desenvolvimento de uma avaliação de impacto ambiental 

(adaptado de MORRIS & THERIVEL, 2009) ................................................................. 1 

Figura 12.1.2-1 -  Em azul traçado do gasoduto próximo do km 10,5, duas residências próximas a 

área de servidão, povoado Sol Nascente, propriedade do senhor João Pedro .......... 97 

Figura 12.1.2-2 - Em azul traçado do gasoduto próximo do km 20, pequeno galpão  

em propriedade no povoado de Saí Mirim ................................................................... 98 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 27 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 12.3.1-1 - Fases de avaliação das consequências reais dos impactos ambientais do 

empreendimento. Fonte: McAllister (1986) apud Canter; Sadler,  

1997 (modificado) ....................................................................................................... 156 

Figura 13-1 - Esquema simplificado da relação entre as informações utilizadas para  

a elaboração do prognóstico ambiental da atividade ..................................................... 1 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES MAPAS 

Mapa 6.2-1 - Projetos privados localizados na região da baía da Babitonga  ....................................... 15 

Mapa 7.2-1 - Áreas Urbanas e de Expansão Urbana  ............................................................................. 9 

Mapa 7.3-1 - Unidades de Conservação  .............................................................................................. 13 

Mapa 7.4-1 - Áreas de Preservação Permanente na AID  .................................................................... 17 

Mapa 7.5-1 - Uso do Solo na AID  ......................................................................................................... 21 

Mapa 7.6-1 - Zoneamentos Municipais na AID  ..................................................................................... 25 

Mapa 7.7-1 - Outros Empreendimentos na AII do Trecho Marinho . ..................................................... 29 

Mapa 7.8-1 - Recursos Hídricos Superficiais  ........................................................................................ 33 

Mapa 7.9-1 - Infraestrutura  .................................................................................................................... 39 

Mapa 7.12-1 - Comunidades Tradicionais  ............................................................................................ 51 

Mapa 7.13-1 - Patrimônio Histórico  ....................................................................................................... 55 

Mapa 10.2-1 - Áreas de Influência Direta - AID dos Meios Físico e Biótico  ........................................... 7 

Mapa 10.2-2 - Áreas de Influência Direta - AID dos Meios Físico e Biótico do Ambiente Marinho  ........ 9 

Mapa 10.2-3 - Áreas de Influência Indireta - AII dos Meios Físico e Biótico  ........................................ 11 

Mapa 10.3-1 - Área de Intervenção (AI) do Meio Socioeconômico do Ambiente Terrestre  ................. 15 

Mapa 10.3-2 - Área de Intervenção do Meio Socioeconômico do Ambiente Terrestre:  

Aspectos relacionados às comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais  ........... 17 

Mapa 10.3-3 - Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico do Ambiente Marítimo  ........ 21 

Mapa 10.3-4 - Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico do Ambiente Terrestre  ....... 23 

Mapa 10.3-5 - Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico . .......................................... 27 

Mapa 11.1.2.1-1 - Caracterização Geológica das Áreas de Influência do empreendimento  ............... 71 

Mapa 11.1-2-2 - Geomorfologia  ............................................................................................................ 87 

Mapa 11.1.2-3 - Hipsometria do empreendimento ................................................................................ 89 

Mapa 11.1.2.3-1 - Pedologia ..............................................................................................................115 

Mapa 11.1.4.1-1 - Recursos Hídricos Superficiais  .............................................................................. 145 

Mapa 11.1.4.3-1 - Qualidade das Águas Continentais  ....................................................................... 169 

Mapa 11.1.4.4-1 - Qualidade das Águas Marinhas ............................................................................. 185 

Mapa 11.1.5-1 - Domínios Hidrogeológicos  ........................................................................................ 223 

Mapa 11.1.6-1 - Cavidades naturais subterrâneas localizadas no Estado de Santa Catarina  .......... 229 

Mapa 11.1.7-1 - Pontos de medição de ruídos  ................................................................................... 247 

Mapa 11.1.8-1 - Pontos de amostragem da Qualidade do Ar na AID  ................................................ 267 

Mapa 11.1.9-1 - Amostras de Sedimentos  .......................................................................................... 287 

Mapa 11.2-1 - Unidades de Conservação  .......................................................................................... 385 

Mapa 11.2-2 - Áreas Prioritárias para Conservação  ........................................................................... 391 

Mapa 11.2.1.2-1 - Cobertura Florestal e Uso do Solo na AID  ............................................................ 471 

Mapa 11.2.2.2-1 - Localização dos pontos de amostragem de Plâncton  ........................................... 497 

Mapa 11.2.2.2-2 - Localização dos pontos de amostragem da Macrofauna Bentônica  ..................... 503 

Mapa 11.2.2.2-3 - Localização dos pontos de amostragem da Ictiofauna Estuarina  ......................... 509 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 2 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Mapa 11.2.2.6.1-1 - Localização das áreas de interesse para levantamento  

de Fauna Terrestre  ............................................................................................ 625 

Mapa 11.3.1-1 - Identificação das localidades existentes ao longo do gasoduto  .............................. 753 

Mapa 11.3.1-2 - Setores Censitários interceptados pela faixa de servidão (20 m)  

do Gasoduto  ............................................................................................................. 757 

Mapa 11.3.2-1 - Principais Usos do Solo Identificados na Área de Influência Indireta (AII)  .............. 763 

Mapa 11.3.2-2 - Principais Usos do Solo Identificados na Área de Influência Direta (AID)  .............. 765 

Mapa 11.3.2-3 - Principais Usos do Solo Identificados na Área de Influência Direta (AID)  .............. 767 

Mapa 11.3.3.7-1 - Áreas Urbanas Existentes na Área de Influência Indireta (AII)  ............................ 785 

Mapa 11.3.3.8-1 - Infraestrutura Viária na Área de Influência Indireta (AII)  ...................................... 791 

Mapa 11.3.4.1-1 - Distribuição da População Urbana e Rural na Área de Influência  

Direta (AID)  ........................................................................................................... 805 

Mapa 11.3.4.4-1 - Estações de Tratamento de Água (ETA), Estações de Tratamento  

de Esgoto (ETE) e Pontos de Captação de Água na Área de Influência  

Direta (AID)  ........................................................................................................... 817 

Mapa 11.3.4.4-2 - Identificação das escolas na AID do empreendimento ......................................... 827 

Mapa 11.3.4.4-3 - Atrativos naturais e de lazer da Área de Influência Direta (AID)  .......................... 831 

Mapa 11.3.4.4-4 - Atrativos culturais na Área de Influência Direta (AID)  .......................................... 835 

Mapa 11.3.4.4.1-1 - Identificação das Benfeitorias e Edificações nas Área de Intervenção  

(AI) do Gasoduto ...................... ......................................................................... 867 

Mapa 11.3.6-1 - Comunidades Pesqueiras que Atuam na Área de Influência Direta (AID)  

e Área de Influência Indireta (AII)  ............................................................................ 887 

Mapa 11.3.6.5.1-1 - Área de Pesca por petrecho de Joinville  ........................................................... 911 

Mapa 11.3.6.5.1-2 - Área de Pesca Total de Joinville  ........................................................................ 913 

Mapa 11.3.6.5.2-1 - Área de Pesca por petrecho de Garuva  ............................................................ 919 

Mapa 11.3.6.5.2-2 - Área de Pesca Total de Garuva  ......................................................................... 921 

Mapa 11.3.6.5.3-1 - Área de Pesca por petrecho de Itapoá  .............................................................. 929 

Mapa 11.3.6.5.3-2 - Área de Pesca por petrecho de Itapoá  .............................................................. 931 

Mapa 11.3.6.5.4-1 - Área de Pesca por petrecho de São Francisco do Sul  ...................................... 943 

Mapa 11.3.6.5.4-2 - Área de Pesca Total de São Francisco do Sul  .................................................. 945 

Mapa 11.3.6.5.4-2 - Área de Pesca Total de São Francisco do Sul  .................................................. 946 

Mapa 11.3.6.5.5-1 - Área de Pesca por petrecho de Araquari  .......................................................... 951 

Mapa 11.3.6.5.5-2 - Área de Pesca Total de Araquari  ....................................................................... 953 

Mapa 11.3.7-1 - Principais Vias Utilizadas de Acesso às Localidades da Área de Influência  

Direta (AID) .................................. ............................................................................. 957 

Mapa 11.3.8-1 - Territórios Tradicionais e Outras Comunidades Tradicionais na Área  

de Influência Indireta (AII) .................. ..................................................................... 965 

Mapa 11.3.9.1-1 - Patrimônios culturais, históricos e arqueológicos na Área de Influência  

Indireta (AII) ................................. ......................................................................... 973 

Mapa 11.4.2-1 - Representação das Classes do Fator Recursos Biológicos Terrestres  

Sensíveis na Área de Influência Direta (AID)  ......................................................... 1029 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 3 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Mapa 11.4.2-2 - Representação das Classes do Fator Recursos Biológicos Aquáticos  

Sensíveis na Área de Influência Direta (AID)  ......................................................... 1033 

Mapa 11.4.2-3 - Representação das Classes do Fator de Suscetibilidade à Erosão na Área  

de Influência Direta (AID)  ....................................................................................... 1037 

Mapa 11.4.2-4 - Representação das Classes do Fator Atividades ou recursos  

socioeconômicos Sensíveis na Área de Influência Direta (AID)  ............................ 1041 

Mapa 11.4.2-5 - Análise de Sensibilidade do Meio Socioeconômico na Área de Influência  

Direta  ...................................................................................................................... 1045 

Mapa 11.4.2-6 - Análise de Sensibilidade do Meio Socioeconômico na Área de Influência  

Direta  ...................................................................................................................... 1047 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ANEXOS 

Anexo 2.1-1 - Cadastro Técnico Federal do empreendedor 

Anexo 2.2-1 - Cadastro Técnico Federal das consultoras 

Anexo 2.3-1 - Cadastro Técnico Federal e Anotações de Responsabilidade Técnica da equipe 

Anexo 7-1 - Projeto Conceitual de Engenharia 

Anexo 9.4.2 - MARPOL 73/78 

Anexo 11.1.4.3-1 - Laudos de Análise - Águas Continentais 

Anexo 11.1.4.4-1 - Laudos de Análise - Águas marinhas 

Anexo 11.1.9.9-1 - Relatório Técnico 198/2018 - Estudo de Fundo e Subfundo Investigação Geofísica: 

Sísmica, Sonografia, Batimetria 

Anexo 11.1.7-1 - Relatório RPC nº 19955/18  

Anexo 11.2.2.2-1 - Carta de aceite da instituição 

Anexo 11.2.2.2-2 - Declaração de Habilidade Técnica-DHT da OAP 

Anexo 11.3.9.6-1 - Protocolo da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) do IPHAN de Santa 

Catarina 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

SUMÁRIO 

1 SUMÁRIO 1 

2 APRESENTAÇÃO 1 

2.1 Identificação do Empreendedor 2 

2.2 Identificação das Empresas de Consultoria 2 

2.3 Dados da Equipe Responsável pelo Estudo Ambiental 4 

2.3.1 Equipe da Empresa Consultora - Mott MacDonald 5 

2.3.2 Equipe subcontratados da Mott MacDonald 9 

2.3.3 Equipe da OAP 11 

2.3.4 Equipe Subcontratada da OAP 19 

2.4 Identificação do Empreendimento 21 

2.5 Identificação da atividade 22 

3 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E 
TECNOLÓGICAS 

1 

3.1 Alternativas Tecnólogicas 3 

3.1.1 Acesso ao Terminal: terrestre e marítimo ou apenas marítimo 3 

3.2 Alternativas Locacionais 6 

3.2.1 Alternativa 1: Porto de Itapoá 7 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 2 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

3.2.2 Alternativa 2: Ponta do Sumidouro 11 

3.3 Análise dos Aspectos Ambientais das Alternativas 12 

3.3.1 Necessidade de obras de dragagem ou derrocagem 14 

3.3.2 Necessidade de abertura de estrada de acesso 14 

3.3.3 Aspectos geológicos e geotécnicos 14 

3.3.4 Perturbações causadas pela geração de ruído 14 

3.3.5 Ocorrência de Área de Preservação Permanente (APPs) 15 

3.3.6 Presença ou distância de Unidade de Conservação de 
proteção integral ou uso sustentável 

15 

3.3.7 Necessidade de supressão de vegetação 15 

3.3.8 Interferência em área de importância biológica, áreas 
prioritárias para a conservação da biodiversidade (MMA) e em 
áreas legalmente protegidas 

15 

3.3.9 Impacto à fauna (especialmente sobre espécies ameaçadas) 16 

3.3.10 Densidade populacional do entorno 16 

3.3.11 Localização ou interferência em áreas urbanas 19 

3.3.12 Zoneamento urbano (vetor de crescimento) 19 

3.3.13 Zoneamento Ecológico Econômico - GERCO 21 

3.3.14 Cobertura vegetal e uso e ocupação do solo 23 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 3 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

3.3.15 Interferência e Impactos à paisagem 23 

3.3.16 Necessidade de realocação populacional 23 

3.3.17 Presença ou distância de comunidade tradicional (quilombolas 
e indígenas) 

23 

3.3.18 Presença ou distância de pesqueiros e/ou habitats de vida 
marinha sensível 

24 

3.3.19 Presença de patrimônio arqueológico, histórico e cultural 28 

3.3.20 Interferência com projetos de assentamento 29 

3.3.21 Interferência em rotas de navegação preexistente 29 

3.3.22 Interferência em atividades de turismo ou uso de praias 30 

3.3.23 Interferência causada pelo aumento no tráfego 32 

3.3.24 Viabilidade técnica e econômica 33 

3.4 Consolidação da Análise das Alternativas Locacionais 33 

3.5 Hipótese de não Realização do Empreendimento 35 

4 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 1 

4.1 Ambiental 1 

4.2 Técnica 33 

5 PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 1 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 4 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

5.1 Esfera Federal 1 

5.2 Esfera Estadual 10 

5.3 Esfera Municipal 11 

5.4 Interação Potencial dos Planos / Programas com o 
Terminal Gás Sul – TGS 

13 

6 PROJETOS PRIVADOS 1 

6.1 Projetos Privados Colocalizados 1 

6.1.1 Portos Instalados e em Operação 3 

6.1.2 Portos em Fase de Licenciamento Ambiental 5 

6.1.3 Oleoduto Santa Catarina-Paraná (OSPAR) 12 

6.2 Projetos privados colocalizados e suas potenciais 
interações com o TGS 

14 

7 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 1 

7.1 Limites Municipais 2 

7.2 Áreas Urbanas e de Expansão Urbana 3 

7.3 Áreas Ambientalmente Protegidas 11 

7.4 Mapa 7.3-1 - Unidades de Conservação. Áreas de 
Preservação Permanente 

15 

7.5 Cobertura Vegetal e Estágios Sucessionais 19 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 5 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

7.6 Restrições de Uso e Ocupação do Solo 23 

7.7 Projetos Colocalizados 27 

7.8 Recursos Hídricos Superficiais 31 

7.9 Equipamentos de Infraestrutura 35 

7.10 Malha Rodoviária e Ferroviária 41 

7.11 Sistema Aquaviário 42 

7.12 Comunidades Tradicionais 49 

7.13 Patrimônio Histórico 53 

8 ESTIMATIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

1 

8.1 Introdução 1 

8.2 Atividades de instalação do empreendimento 2 

8.2.1 Instalação da Unidade de Armazenamento e Regaseificação 
Flutuante (FSRU) 

3 

8.2.1.1 A Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante - 
FSRU 

3 

8.2.1.2 Instalação do Sistema de Atracação e Amarração 4 

8.2.1.3 Comissionamento da FSRU 6 

8.2.2 Instalação do trecho marítimo do gasoduto de exportação do 
GN 

6 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 6 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

8.2.3 Instalação do trecho de transição entre o trecho marítimo e o 
trecho terrestre 

10 

8.2.4 Instalação do trecho terrestre do gasoduto 17 

8.2.4.1 Cadastro, Negociação e Indenização 19 

8.2.4.2 Etapas de Construção 20 

8.2.4.3 Obras Especiais 23 

8.2.4.4 Testes e Comissionamento do Gasoduto Terrestre 23 

8.3 Aspectos ambientais no processo de instalação 24 

8.3.1 Matérias Primas 24 

8.3.2 Resíduos Sólidos 25 

8.3.3 Produtos Químicos Utilizados na Fase de Instalação 26 

8.3.4 Efluentes Líquidos 28 

8.3.5 Emissões sonoras 30 

8.3.6 Emissões atmosféricas 31 

8.4 Canteiros de obras e infraestruturas de apoio 32 

8.4.1 Instalação da FSRU 32 

8.4.2 Shore-approach e Gasoduto offshore 33 

8.4.3 Gasoduto onshore 33 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 7 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

8.5 Volumes de corte e aterro 34 

8.6 Sistema de drenagem 34 

8.7 Dragagem 35 

8.8 Fluxo de tráfego terrestre e marítimo 35 

8.9 Contratação de mão-de-obra 37 

8.10 Diretrizes para logística de saúde 37 

8.11 Estimativa de custo e cronograma 38 

8.11.1 Estimativa de custo 38 

8.11.2 Cronograma 38 

8.12 Quadro resumo das características da implantação do 
empreendimento 

38 

9 ESTIMATIVAS PARA OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 1 

9.1 Introdução 1 

9.2 Gás Natural (GN) e Gás Natural Liquefeito (GNL) 3 

9.2.1 Gás Natural (GN) 3 

9.3 Infraestrutura do Terminal 6 

9.3.1 Navios Metaneiros 7 

9.3.2 Rebocadores e outras embarcações 8 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 8 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

9.3.3 Unidade FSRU 10 

9.3.4 Sistema de Atracação 21 

9.3.5 Transferência do GNL entre Embarcações 23 

9.3.6 Operações náuticas 26 

9.3.7 Gasoduto - Trechos marítimo e terrestre 30 

9.4 Aspectos ambientais na operação do empreendimento 33 

9.4.1 Fornecimento de água 33 

9.4.2 Resíduos sólidos 33 

9.4.3 Efluentes líquidos 35 

9.4.4 Emissões sonoras 37 

9.4.5 Emissões atmosféricas 38 

9.5 Fluxo de tráfego terrestre e marítimo 38 

9.6 Dragagens de manutenção 39 

9.7 Contratação de mão-de-obra 39 

10 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 1 

10.1 Critérios Gerais 3 

10.2 Áreas de Influência dos Meios Físico e Biótico 4 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 9 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

10.3 Áreas de Influência do Meio Socioeconômico   13

11 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 1 

11.1 Meio Físico 2 

11.1.1 Clima e condições meteorológicas 2 

11.1.2 Geologia, geomorfologia, pedologia e geotecnia 32 

11.1.2.1 Geologia 32 

11.1.2.2 Geomorfologia 73 

11.1.2.3 Pedologia 91 

11.1.2.4 Geotecnia 121 

11.1.3 Sismicidades 122 

11.1.4 Recursos hídricos superficiais 131 

11.1.4.1 Caracterização Hidrográfica das Áreas de Influência Indireta, 
Direta e de Intervenção 

136 

11.1.4.2 Fluviometria dos principais corpos hídricos 153 

11.1.4.3 Qualidade das Águas Continentais 162 

11.1.4.4 Qualidade das Águas Marinhas 179 

11.1.4.5 Considerações finais sobre a Qualidade das Águas 217 

11.1.5 Recursos hídricos subterrâneos 218 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 10 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

11.1.6 Cavidades naturais subterrâneas 225 

11.1.7 Ruídos e Vibrações 231 

11.1.8 Qualidade do Ar 263 

11.1.9 Oceanografia e Hidrodinâmica 283 

11.1.9.1 Regime de Ondas 290 

11.1.9.2 Marés 298 

11.1.9.3 Vazões fluviais 304 

11.1.9.4 Ventos 306 

11.1.9.5 Correntes 307 

11.1.9.6 Caracterização do Ambiente Praial 309 

11.1.9.7 Caracterização dos Sedimentos na área do empreendimento 315 

11.1.9.8 Morfodinâmica da Linha de Costa 318 

11.1.9.9 Batimetria 323 

11.1.10 Estudos de Modelagem 327 

11.1.10.1 Modelagem hidrodinâmica 329 

11.1.10.2 Estudo de Dispersão de Pluma de Sedimentos 345 

11.1.10.3 Estudo de Modelagem das Plumas Térmicas 347 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 11 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

11.1.10.4 Estudo Hidro e Morfodinâmico 351 

11.1.10.5 Estudo de Modelagem de Dispersão de Óleos 364 

11.1.10.6 Ondas Marítimas 374 

11.2 Meio Biótico 379 

11.2.1 Caracterização da Vegetação 396 

11.2.1.1 Caracterização da Vegetação na AII e AID do 
Empreendimento 

399 

11.2.1.2 Ecologia da Paisagem da Área de Influência Direta - AID 469 

11.2.1.3 Ecologia da Paisagem da Área de Intervenção - AI 482 

11.2.1.4 Considerações Finais 486 

11.2.2 Caracterização da Fauna 490 

11.2.2.1 Trecho Marítimo 491 

11.2.2.2 Procedimentos Metodológicos 494 

11.2.2.3 Resultados Área de Influência Indireta (AII) – Dados 
Secundários 

515 

11.2.2.4 Resultados Área de Influência - Dados Primários 548 

11.2.2.5 Considerações Finais 616 

11.2.2.6 Trecho Terrestre 619 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 12 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

11.2.2.6.1 Procedimentos Metodológicos 621 

11.2.2.7 Resultados Área de Influência Indireta (AII) - Dados 
Secundários 

636 

11.2.2.8 Resultados Área de Influência Direta e Área de Intervenção 
(AID e AI) - Dados Primários 

699 

11.2.2.9 Considerações Finais 748 

11.3 Diagnóstico do Meio Socioeconômico 751 

11.3.1 Abordagem Metodológica 752 

11.3.2 Caracterização da AID Sob a Perspectiva das Leis de 
Zoneamento do uso do solo 

759 

11.3.3 Caracterização Socioeconômica (AII) 769 

11.3.3.1 Contexto histórico da região do empreendimento 769 

11.3.3.2 Caracterização Política do Território 772 

11.3.3.3 Instrumentos de Ordenamento do Território 775 

11.3.3.4 Aspectos Populacionais 776 

11.3.3.5 Densidade Demográfica 782 

11.3.3.6 Área da Unidade Territorial 783 

11.3.3.7 Taxa de Urbanização 784 

11.3.3.8 Estrutura Produtiva 788 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 13 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

11.3.3.9 Produto Interno Bruto (PIB) por setores da economia 795 

11.3.4.1 Caracterização da Vizinhança 798 

11.3.4.2 Vetores de Expansão Urbana na AID Terrestre 809 

11.3.4.3 Projetos Privados e Públicos na AID Terrestre 810 

11.3.4.4 Equipamentos e Serviços Públicos 812 

11.3.5 Organização Social 869 

11.3.5.1 Instituições Governamentais na Esfera Federal com atuação 
na AII 

870 

11.3.5.2 Instituições Governamentais na Esfera Estadual com atuação 
na AII 

870 

11.3.5.3 Instituições Governamentais na Esfera Municipal da AII 871 

11.3.5.4 Organizações da Sociedade Civil 875 

11.3.5.4.1 Organizações Atuantes no entorno do Empreendimento (AID) 877 

11.3.5.5 Forças e tensões sociais 879 

11.3.5.6 Percepção dos pescadores sobre o empreendimento 882 

11.3.6 Atividade Pesqueira 886 

11.3.6.1 Conceitos e definições utilizados para Atividade Pesqueira 889 

11.3.6.2 Características Gerais das Atividades Pesqueiras 
desenvolvidas na Baía da Babitonga 

890 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 14 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

11.3.6.3 Petrechos e embarcações identificadas na Baía da Babitonga 891 

11.3.6.4 Espécies alvo, sazonalidades, regimes de proteção especial e 
defesos 

898 

11.3.6.5 Caracterização da Atividade Pesqueira nos Municípios da AID 
e AII 

903 

11.3.6.5.1 Joinville 903 

11.3.6.5.2 Garuva 915 

11.3.6.5.3 Itapoá 923 

11.3.6.5.4 São Francisco do Sul 933 

11.3.6.5.5 Araquari 947 

11.3.6.5.6 Registro da atividade Aquícola no espelho d’água da Baia da 
Babitonga 

955 

11.3.7 Sistema de Tráfego Local 955 

11.3.8 Territórios Tradicionais e Outras Comunidades Tradicionais 963 

11.3.8.1 1 Territórios Tradicionais 967 

11.3.8.1.1 Terra Indígena Morro Alto 967 

11.3.9 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 970 

11.3.9.1 Patrimônio histórico, cultural e arqueológico 970 

11.3.9.2 Caracterização urbana e arquitetônica de São Francisco do 
Sul 

975 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 15 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

11.3.9.3 Conjunto urbano de São Francisco do Sul 975 

11.3.9.4 Teuto-brasileira 978 

11.3.9.4.1 Art déco 980 

11.3.9.5 Patrimônio Cultural de natureza imaterial do município de São 
Francisco do Sul 

994 

11.3.9.6 Patrimônio Arqueológico 999 

11.4 Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental 1009 

11.4.1 Análise Integrada 1010 

11.4.1.1 Considerações Metodológicas 1010 

11.4.1.2 Características Gerais da Área de Influência do Terminal Gás 
Sul 

1011 

11.4.2 Análise da Sensibilidade Ambiental 1026 

12 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS 
MITIGADORAS 

1 

12.1 Procedimentos Metodológicos 2 

12.1.1 Avaliação de Impactos Ambientais dos Meios Físico e Biótico 27 

12.1.2 Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico 93 

12.2 Síntese Conclusiva dos Impactos Ambientais 151

12.3 Medidas Mitigadoras 155



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 16 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

12.3.1 Procedimentos Metodológicos 155

12.3.2 Medidas Ambientais propostas para o Terminal Gás Sul 157

12.3.2.1 Medidas Ambientais propostas para os Impactos do Meio 
Natural 

158

12.3.2.2 Medidas Ambientais propostas para os Impactos do Meio 
Socioeconômico 

179

13 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 1 

13.1 Caracterização da dinâmica atual da região (cenário sem a 
atividade) 

2 

13.1.1 Tendências Futuras 6 

14 PROGRAMAS AMBIENTAIS 1 

14.1 Sistema de Gestão Ambiental 1 

14.2 Programas Ambientais do Meio Natural (Meios Físico e 
Biótico) 

3 

14.2.1 Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre 3 

14.2.2 Programa de Afugentamento e Salvamento de Fauna Silvestre 6 

14.2.3 Programa de Monitoramento da Vegetação 7 

14.2.4 Programa de Monitoramento da Linha de Costa 9 

14.2.5 Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos 10 

14.2.6 Programa de Monitoramento Biota Aquática 13 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 17 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

14.2.7 Programa de Monitoramento de Ruído 16 

14.2.8 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de 
Assoreamento 

18 

14.2.9 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Marinhas 

20 

14.2.10 Programa de Monitoramento dos Efluentes Líquidos 22 

14.3 Programas Ambientais do Meio Socioeconômico 26 

14.3.1 Programa de Controle da Poluição – PCP 26 

14.3.1.1 Trecho Terrestre 26 

14.3.1.1 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 27 

14.3.1.2 Subprograma de Gerenciamento de Efluentes 35 

14.3.1.3 Subprograma de Controle das Emissões Atmosféricas 37 

14.3.1.4 Trecho Marítimo 40 

14.3.1.4.1 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 40 

14.3.1.4.2 Subprograma de Gerenciamento de Efluentes 50 

14.3.1.4.3 Subprograma de Controle das Emissões Atmosféricas 53 

14.3.2 Programa de Comunicação Social 55 

14.3.2.1 Trecho Terrestre 55 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 18 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

14.3.2.2 Trecho Marítimo 59 

14.3.3 Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 63 

14.3.4 Programa de Educação Ambiental – PEA 65 

14.3.5 Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 67 

14.3.5.1 Trecho Terrestre 67 

14.3.5.2 Trecho Marítimo 70 

14.3.6 Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico 

72 

14.3.6.1 Trecho Terrestre 72 

14.3.6.2 Trecho Marítimo 77 

14.3.7 Programa de Monitoramento In Loco da Atividade Pesqueira 78 

14.3.8 Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro 
(PMDP) 

81 

14.3.9 Programa de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) 83 

15 CONCLUSÃO 1 

16 BIBLIOGRAFIA 1 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

2 APRESENTAÇÃO 

Este documento visa cumprir o Termo de Referência, FATMA no 12/2017 que norteia 

a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) para o Terminal Gás Sul (TGS). O presente documento 

visa dar andamento ao processo para obtenção da licença ambiental para a 

atividade, junto ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). 

Dentre os principais aspectos abordados neste documento, destacam-se: 

(i) as características gerais da atividade; 

(ii) os elementos que constituem o ambiente natural e antrópico; 

(iii) os impactos ambientais relevantes associados à atividade;  

(iv) as medidas mitigadoras, de controle e potencializadoras propostas; e 

(v) os eventos relacionados ao risco de geração de situações acidentais, visando 

compatibilizar a atividade com a proteção do meio ambiente. 

Este documento foi elaborado pela consultora Mott MacDonald em parceria com a 

OAP Consultores Associados, em conformidade com o Termo de Referência 

supracitado e com a legislação ambiental brasileira aplicável ao licenciamento deste 

empreendimento. 

A Mott MacDonald é uma empresa de consultoria especializada, legalmente 

habilitada para o desenvolvimento de estudos desta natureza, com sede na cidade 

do Rio de Janeiro e encontra-se registrada no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), n° 198582, nos termos da 

Lei Federal nº 6.938/81 e da Resolução nº 001/88 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). 

A OAP Consultores Associados OAP, sediada em Joinville, presta serviços de 

consultoria e assessoria relacionados ao Meio Ambiente, Urbanismo, Saneamento, 

Resíduos Sólidos, tráfego e transporte rodoviário e urbano, encontra-se registrada 

no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

n° 96029. 
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2.1 Identificação do Empreendedor 

Seguem as informações referentes à identificação do empreendedor: 

EMPREENDEDOR 

Nome ou Razão Social Golar Power Latam Participações e Comércio Ltda. 

CNPJ 24.360.766/0001-45 

Endereço Rua Dias Ferreira n0 190, sala 501, Leblon, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 22431-050 

Telefone / Fax +55 21 3993 5340 

E-Mail golar@golar.com 

Cadastro Técnico Federal  6941361 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nome Celso Pereira da Silva 

Endereço Av. Henrique Dodsworth 13, Apto 301, Copacabana, Rio 
de Janeiro, RJ 

Telefone +55 21 3993-5340 

E-Mail golar@golar.com 

 

PESSOA DE CONTATO 

Nome  João Gabriel Diniz Santos 

Endereço Ladeira dos Tabajaras 126, bloco 02 Apto 701, 
Copacabana, Rio de janeiro, RJ, CEP 22031-112 

Telefone +55 21 2549-1312 / +55 21 9.8127-1120 

E-Mail joao.diniz@golar.com 

O Cadastro Técnico Federal do empreendedor é apresentado no Anexo 2.1-1. 

O Terminal Gás Sul LTDA – TGS é uma empresa de agenciamento marítimo, 

inscrita no CNPJ sob o nº 26.847.274/0001-04 

2.2 Identificação das Empresas de Consultoria 

Seguem as informações referentes à identificação das empresas consultora: 

CONSULTORA 

Nome Fantasia Mott MacDonald 

Razão Social Habtec Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda. 

CNPJ 35.808.948/0001-52 

Endereço Av. Treze de Maio 13 Grupo 1508 - Centro 

Rio de Janeiro - CEP:20031-901 

Telefone / Fax T +55 (21) 2533 0188 

F +55 (21) 2532 4340   

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou Utilizadores dos Recursos Naturais 

198582 
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REPRESENTANTE LEGAL 

Nome  Ricardo Lima Tavares 

Endereço Rua Prefeito Sebastião Teixeira 649/502, Teresópolis, 
RJ, CEP 25953-201 

Telefone T +55 (21) 2533 0188 

F +55 (21) 2532 4340   

E-Mail ricardo.tavares@mottmac.com 

 

PESSOA DE CONTATO 

Nome  Gustavo de la Reza 

Endereço Praia de Botafogo, 528/C/801. Botafogo – Rio de 
Janeiro, RJ CEP: 22250-040 

Telefone T +55 (21) 2533 0188 

F +55 (21) 2532 4340   

E-Mail gustavo.delareza@mottmac.com 

O Cadastro Técnico Federal da consultora é apresentado no Anexo 2.2-1. 

CONSULTORA 

Nome ou Razão Social OAP Consultores Associados 

CNPJ 00.958.096/0001-03 

Endereço Rua Abdon Batista, 121 - Conj. 1306 - Centro - 
Joinville/SC - Cep: 89.201-010 

Telefone / Fax +55 47 3422 0182 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou Utilizadores dos Recursos Naturais 

96029 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nome  Osni Piske 

Endereço Rua Otto Boehm 525, Apto 811, América, Joinville, SC, 
CEP 89201-700 

Telefone  +55 47 3422 0182 

E-Mail oap@oap.srv.br 
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PESSOA DE CONTATO 

Nome  Sirley Boing Bechi 

Endereço Av. Antonio Ramos Alvim 1300, Floresta, Joinville, SC, 
CEP 89211-460 

Telefone +55 47 3422 0182 

E-Mail sirley@oap.srv.br 

O Cadastro Técnico Federal da consultora é apresentado no Anexo 2.2-2. 

2.3 Dados da Equipe Responsável pelo Estudo Ambiental 

Conforme especificações do Termo de Referência nº12/2017, apresenta-se a equipe 

técnica multidisciplinar da Mott MacDonald, responsável pela coordenação e 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/Rima) do Terminal Gás Sul (TGS). 

Para os profissionais habilitados que participaram da elaboração do EIA/Rima serão 

informados: nome, qualificação profissional, áreas de atuação no estudo, número do 

registro profissional, em seus respectivos conselhos de classe e região e número de 

Cadastro Técnico Federal (CTF). 

Neste item são apresentadas as cópias do Certificado de Regularidade no Cadastro 

Técnico Federal (CTF) da equipe multidisciplinar responsável pelo EIA/Rima, assim 

como as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos coordenadores e dos 

profissionais responsáveis por temas específicos (Anexo 2.3-1). 
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2.3.1 Equipe da Empresa Consultora - Mott MacDonald 

Seguem informações a respeito da Equipe da Empresa Consultora - Mott 

MacDonald. 

Profissional Alex da Silva Carvalho 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Biólogo/Mestre 

Registro no Conselho de Classe CRBio/RJ 78167/02 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

3030970 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.2 Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

11.4 Análise Integrada 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Clarissa Lourenço de Araujo 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Oceanógrafa/Doutora 

Registro no Conselho de Classe * 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

5378872 

Responsável pela(s) Seção(ões) Coordenação Técnica Geral 

2. Apresentação 

3. Estudo de alternativas 

8. Estimativas para implantação 

9. Estimativas para Operação 

10. Áreas de Influência 

11.3 Diagnóstico Ambiental do Meio 
Socioeconômico 

11.4 Análise Integrada 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

13. Prognóstico ambiental 

14. Programas Ambientais 

15. Conclusão 

16. Bibliografia 

Assinatura 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(*) especialistas sem conselho de classe 
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Maio/2018 

 

Profissional Claudia Ribeiro Barbosa 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Bióloga 

Registro no Conselho de Classe CRBio-02 7329 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

1683150 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.3 Diagnóstico Ambiental do Meio 
Socioeconômico 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Gustavo de la Reza 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Biólogo/Mestre 

Registro no Conselho de Classe CRBio /RJ 1529/02 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

206009 

Responsável pela(s) Seção (ões) Gerência do Projeto 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Juliana Viana Caldeira 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Bióloga/Mestre 

Registro no Conselho de Classe CRBio/RJ 71971/02 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

4921375 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.2 Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Profissional Karen Lopes Dinucci 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Bióloga/Mestre 

Registro no Conselho de Classe CRBio/RJ 29340/02 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

199217 

Responsável pela(s) Seção(ões) 8. Estimativas para Implantação 

9. Estimativas para Operação 

10. Áreas de influência 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Renata Catherine Gomes do Nascimento 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Tecnóloga em Meio Ambiente 

Registro no Conselho de Classe CRQ 03253512 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos 
de Defesa Ambiental 

6893498 

Responsável pela(s) Seção(ões) 2. Apresentação 

11.4 Análise Integrada 

16. Bibliografia 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Tatiana dos Santos Rocha 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Geógrafa/Mestre 

Registro no Conselho de Classe CREA/RJ 2008136201 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

3111630 

Responsável pela(s) Seção(ões) 10. Áreas de influência 

11.3 Diagnóstico Ambiental do Meio 
Socioeconômico 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Equipe de apoio da Mott MacDonald (por ordem alfabética): 

Adeilson Barboza Nascimento Nicolas Gabriel Goncalves Prado 

Leonardo de Oliveira Lopes Silvia Barbosa da Silva Pires 

Mariana Siqueira  
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

2.3.2 Equipe subcontratados da Mott MacDonald 

Profissional Adriana de Paula Cavalcante Fraga 

Empresa Timah Consultoria e Gestão Socioambiental 
Ltda. ME 

Formação/Titulação Engenheira de Pesca/Mestre 

Registro no Conselho de Classe CREA - PE 028994D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

88867 

Responsável pela(s) Seção(ões) 10. Áreas de Influência 

11.3 Diagnóstico Ambiental do Meio 
Socioeconômico 

12. Análise dos impactos ambientais e medidas 
mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Alysson de Paula Cavalcante Fraga 

Empresa Timah Consultoria e Gestão Socioambiental 
Ltda. ME 

Formação/Titulação Antropólogo/Mestre 

Registro no Conselho de Classe * 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

5430125 

Responsável pela(s) Seção(ões) 10. Áreas de Influência 

11.3 Diagnóstico Ambiental do Meio 
Socioeconômico 

12. Análise dos impactos ambientais e medidas 
mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(*) especialistas sem conselho de classe 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Profissional Carlos Lacerda de Souza 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Engenheiro Químico 

Registro no Conselho de Classe CREA 2001106695 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

200604 

Responsável pela(s) Seção(ões) 3. Estudo de alternativas 

8. Estimativas para implantação 

9. Estimativas para Operação 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Márcio Alex dos Reis Nunes 

Empresa Mott MacDonald 

Formação/Titulação Geógrafo 

Registro no Conselho de Classe 201145677-0 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

4797401 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.3 Diagnóstico Ambiental do Meio 
Socioeconômico 

12. Análise dos impactos ambientais  

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

2.3.3 Equipe da OAP 

Profissional Bruna Fernanda Soares 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheiro de Infraestrutura 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 151.927-8 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

7093357 

Responsável pela(s) Seção(ões) 7. Caracterização da Área do 
Empreendimento 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Daniel Gallizzi 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheiro de Ambiental 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 71.707-9 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

706959 

Responsável pela(s) Seção(ões) Coordenação do Meio Físico 

11.1. Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

11.1.7. Ruídos e Vibrações 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Profissional Eduardo Gomes de Oliveira Junior 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Oceanógrafo 

Registro no Conselho de Classe AOceano 1330 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

1709096 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.2. Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

Plâncton 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Eloy Labatut de Oliveira 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Geógrafo 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 70.608-2 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

439346 

Responsável pela(s) Seção(ões) Elaboração de mapas temáticos 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Profissional Felipe Becker 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Biólogo Marinho 

Registro no Conselho de Classe CRBio/SC 69.895-03D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

4917894 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.2. Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

Macrofauna bentônica 

Carcinofauna 

Ictiofauna estuarina 

Cetáceos 

Quelônios 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Gabriela Reis Piazzetta 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Geóloga 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC: 157780-0 F 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

7170220 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.1. Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Profissional Ilmar José Pereira Borges 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheiro Civil/ Mestre 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 003.049-1 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

238614 

Responsável pela(s) Seção(ões) 5. Planos e Programas Governamentais 

6. Projetos Privados 

7. Caracterização da Área do 
Empreendimento 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

13. Prognóstico Ambiental 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Janaína Belli 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheiro Química 

Registro no Conselho de Classe CRQ/SC 133.02666  
CREA/SC 136.162-6 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

5728483 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.1.4.3. Qualidade das Águas Continentais 

11.1.4.4. Qualidade das Águas Marinhas 

11.1.8. Qualidade do Ar 

11.1.9.6. Caracterização do Ambiente Praial 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Profissional Lucas de Moraes Borges Forte Lima 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Biólogo 

Registro no Conselho de Classe CRBio/SC 71.289-03D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

5424613 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.2. Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

Herpetofauna 

Mastofauna 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Luciano de Souza Costa 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Biólogo/ Mestre Engenharia Ambiental 

Registro no Conselho de Classe CRBio/SC 41.281-03D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

243674 

Responsável pela(s) Seção(ões) Coordenação do Meio Biótico 

10. Áreas de Influência 

11.2. Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

Avifauna continental e marinha 

11.1.4. Análise Integrada 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Profissional Patrícia Pollizello Lopes da Rosa 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheira Agrônoma/ Especialista 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 68.134-0 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

893600 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.2.1. Caracterização da Vegetação 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Pedro Ivo Barnack 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheiro. Sanitarista 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 17.910-6 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

- 

Responsável pela(s) Seção(ões) 4. Legislação Pertinente 

5. Planos e Programas Governamentais 

6. Projetos Privados 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Profissional Sirley Böing Bechi 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Bióloga/ Mestre em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Regional 

Registro no Conselho de Classe CRBio/SC 41.632-03D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

726404 

Responsável pela(s) Seção(ões) Gerência do Projeto / Coordenação Técnica 
Geral 

4. Legislação Pertinente 

5. Planos e Programas Governamentais 

6. Projetos Privados 

7. Caracterização da Área do 
Empreendimento 

10. Áreas de influência 

11.1.1. Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

11.2. Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

11.1.4. Análise Integrada 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

13. Prognóstico Ambiental 

14. Programas Ambientais 

15. Conclusão 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Valdemar Henrique de Oliveira 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Geógrafo/ Especialista 
Parataxonomista 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 79.375-9 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

238414 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.1.2. Geologia, geomorfologia, pedologia e 
geotecnia 

11.1.4. Recursos hídricos superficiais 

11.1.4.1. Caracterização hidrográfica das 
Áreas de Influência Indireta, Direta e de 
Intervenção 

11.2.1. Caracterização da Vegetação 

12. Análise dos impactos ambientais e 
medidas mitigadoras 

14. Programas Ambientais 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Equipe de apoio da OAP (por ordem alfabética): 

Ari Casagrande Jr.  Lucas Benevenutti 

Fellype Taciano Perin Taynara Pinheiro 

Giovana Cristina Dorabiatto  
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__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

2.3.4 Equipe Subcontratada da OAP 

Profissional Alberto João Marcatto 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheiro Civil 

Registro no Conselho de Classe CREA/SC 052910-0 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

459561 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.1.9. Oceanografia e Hidrodinâmica 

11.1.9.1. Regime de Ondas 

11.1.9.2. Marés 

11.1.9.3. Vazões fluviais (líquidas e sólidas)  

11.1.9.4. Ventos 

11.1.9.5. Correntes 

11.1.9.6. Caracterização do Ambiente Praial 

11.1.9.7. Caracterização dos Sedimentos na 
área do empreendimento 

11.1.9.8. Morfodinâmica da Linha de Costa 

11.1.9.9. Batimetria 

11.1.10. Estudos de Modelagem 

11.1.10.1. Modelagem hidrodinâmica 

11.1.10.2. Estudo de Dispersão de Pluma de 
Sedimentos 

11.1.10.3. Estudo de Modelagem das Plumas 
Térmicas 

11.1.10.4. Estudo Hidro e Morfodinâmico 

11.1.10.5. Estudo de Modelagem de 
Dispersão de Óleos 

11.1.10.6. Ondas MarítimasErro! Indicador não 
definido.Erro! Indicador não definido. 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

Profissional Carlos Frederico Enriques 

Empresa OAP 

Formação/Titulação Engenheiro Civil / Mestre Engenharia 
Costeira 

Registro no Conselho de Classe CREA/RJ 1995121645-8 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 

981154 

Responsável pela(s) Seção(ões) 11.1.9. Oceanografia e Hidrodinâmica 

11.1.9.1. Regime de Ondas 

11.1.9.2. Marés 

11.1.9.3. Vazões fluviais (líquidas e sólidas)  

11.1.9.4. Ventos 

11.1.9.5. Correntes 

11.1.9.6. Caracterização do Ambiente Praial 

11.1.9.7. Caracterização dos Sedimentos na 
área do empreendimento 

11.1.9.8. Morfodinâmica da Linha de Costa 

11.1.9.9. Batimetria 

11.1.10. Estudos de Modelagem 

11.1.10.1. Modelagem hidrodinâmica 

11.1.10.2. Estudo de Dispersão de Pluma de 
Sedimentos 

11.1.10.3. Estudo de Modelagem das Plumas 
Térmicas 

11.1.10.4. Estudo Hidro e Morfodinâmico 

11.1.10.5. Estudo de Modelagem de 
Dispersão de Óleos 

11.1.10.6. Ondas Marítimas 

Assinatura 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 
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2.4 Identificação do Empreendimento 

a) Nome Oficial 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA para o Terminal Gás Sul (TGS). 

b) Municípios 

No setor marítimo (offshore), o empreendimento engloba o Terminal Flutuante de 

Regaseificação, o gasoduto submarino para transferência do gás natural 

regaseificado e à seção terrestre do projeto, a do gasoduto onshore. 

No que tange a definição do ponto de instalação do Terminal Flutuante de 

Armazenagem e Regaseificação (Floating Storage Regasification Unit - FSRU), 

situar-se-á no lado sul da Baía da Babitonga, aproximadamente a 1 km a sudoeste 

da Ponta do Sumidouro, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa 

Catarina.  

O terminal e seu sistema de ancoragem e amarração ficarão, cerca de 300 m da 

costa, permanecendo amarrado dolphins a e pronto para receber suprimento de 

GNL de navios metaneiros. 

No tocante ao gasoduto submarino, sua posição converge para o mesmo shore 

approach da seção submarina do oleoduto OSPAR, abrangendo assim os 

municípios de Itapoá e Garuva e as sub-bacias hidrográficas neles inseridas. 

Sendo assim, a implantação do empreendimento incidirá sobre os municípios de 

São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva. 

c) Localização do Empreendimento 

Na Figura 2.4-1 é apresentado o ponto de ancoragem do Terminal Flutuante e a 

diretriz do gasoduto até sua interligação ao Sistema GASBOL. 
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Figura 2.4-1 - Ponto de ancoragem do Terminal Flutuante e a diretriz do gasoduto até o 
GASBOL. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

As coordenadas UTM aproximadas para a ancoragem do Terminal Flutuante são 

apresentadas no Quadro 2.4-1 a seguir: 

Quadro 2.4-1 - Coordenadas geográficas de ancoragem do Terminal Gás Sul. 

PONTO LONGITUDE (X) LATITUDE (Y) 

1 743499,83920 7102999,0279 

2 743598,89060 7102900,0894 

3 743264,97320 7102565,7910 

4 743165,92180 7102664,7295 

2.5 Identificação da atividade 

a) Objeto do Licenciamento Ambiental 

O empreendimento Terminal Gás Sul, objeto do licenciamento ambiental será 

instalado em área de 45,35 ha, localizada na margem sul da baía da Babitonga, 

aproximadamente a 1 km a sudoeste da Ponta do Sumidouro, no Município de São 

Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina. 

No setor marítimo (offshore), o empreendimento engloba o Terminal Flutuante de 

Regaseificação e o gasoduto submarino com cerca de 2 km para transferência do 
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gás natural regaseificado à seção terrestre do projeto, o gasoduto onshore, com 

aproximadamente 31 km de extensão, atravessando os municípios de Itapoá e 

Garuva (SC) e que se interligará ao Gasoduto Bolívia Brasil (GASBOL), ocupando 

uma área de 71,30 ha.  

O Terminal Flutuante de Regaseificação, que inclui toda a infraestrutura para 

receber, armazenar, regaseificar e distribuir o Gás Natural (GN) e todo o seu sistema 

de ancoragem e amarração ficam, aproximadamente, a 300 m da costa, 

permanecendo ancorado dolphins e pronto para receber suprimento de GNL de 

navios metaneiros. 

Os Navios Metaneiros (GNLC) fornecerão o gás natural liquefeito (GNL) para 

armazenamento na FSRU enquanto amarrados a contrabordo. O gás liquefeito 

assim recebido será regaseificado a bordo da Unidade de Armazenamento e 

Regaseificação Flutuante (FSRU) e enviado, para o gasoduto que inicia junto ao 

terminal, e corre sob a Baía da Babitonga até sua margem norte, e aflora à terra no 

município de Itapoá, seguindo por terra até o município de Garuva, através do 

gasoduto de interligação ao sistema GASBOL. 

A FSRU receberá o GNL diretamente de navios metaneiros supridores através de 

braços de carregamento ou de mangotes criogênicos. A vazão máxima da operação 

de transferência de GNL é estimada entre 5.000 m³/h e 10.000 m³/h de GNL. A 

capacidade de armazenamento prevista para a FSRU é de 160.000 m³ de GNL, 

armazenados em tanques de membrana reforçada. A capacidade de regaseificação 

prevista é de 15 MMMCD (quatorze milhões de normais metros cúbicos por dia).  

A chegada na praia, interligação entre a seção submarina e terrestre, deverá ser 

feita utilizando a rota de servidão do oleoduto OSPAR, construído em 1976, que é 

denominado por Oleoduto Araucária – São Francisco do Sul, e conecta o Terminal 

de São Francisco do Sul – TEFRAN e a Refinaria Presidente Getúlio Vargas- 

REPAR. A rota terrestre do empreendimento a ser implantado acompanhará a 

mesma rota de servidão do oleoduto OSPAR até a região de Garuva-SC, onde será 

feita a interligação com o GASBOL. 

O referido licenciamento ambiental levará em consideração as estruturas físicas 

associadas ao empreendimento, como por exemplo, os dolphins para atracação e 

amarração da unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU), uma 

plataforma de descarga para transferir o gás para o gasoduto, riser, tubulação de 

gás de alta pressão nos trechos offshore e onshore, como análises físico-químicas 

dos processos de regaseificação (pluma térmica de retorno da água do mar utilizada 

pelo Sistema de Regaseificação - SR) do terminal flutuante, descarte de efluentes 

líquidos tratados, logística de recolhimento e transporte de resíduos não tratados a 

bordo para descarte em terra e em estrutura apropriada - conforme normas e 

regulamentos  da IMO e MARPOL, dentre outros. 
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Cabe salientar que, o empreendimento adotará sistemas de gestão e controle que 

atenderão aos mais rigorosos padrões internacionais de governança, segurança e 

eficiência operacional, no controle e prevenção da poluição, gestão de risco, controle 

de emergência e responsabilidade social. 

O cronograma para implantação do projeto é 13 meses, sendo previstos mais 25 

anos para operação do empreendimento. 

No âmbito estadual, o Estado de Santa Catarina estabeleceu através do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA a listagem das atividades consideradas 

potencialmente causadoras de degradação ambiental, parte integrante do Anexo I 

da Resolução CONSEMA Nº 13/2012. Para este instrumento normatizador, obras 

como a que se pretende avaliar neste Estudo, são definidas como: 

Atividade principal: 

47.81.01 – Terminal Portuário 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M  Água: G  Solo: G  Geral: G 

Porte Pequeno: AU(3)≤1,5 (EAS) 

Porte Médio: 1,5 ≤AU(3)≤3 (EAS) 

Porte Grande: AU(3)≥3 (EIA) 

Atividade secundária de: 

47.51.00 – Transporte por oleodutos, gasodutos e minerodutos 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M  Água: G  Solo: G  Geral: G 

Porte: L <= 100: pequeno  (EIA) 

100 < L <= 400: médio (EIA) 

L > 400: grande (EIA) 

No caso do empreendimento em questão, a área útil total a ser instalada será de 

8,1 ha (área ocupada pela FSRU e área de atracação) caracterizando a atividade 

principal como sendo de grande porte. Já a atividade secundária é considerada de 

pequeno porte, visto que o gasoduto possui 33 km de extensão (trecho terrestre e 

marítimo). Destaca-se que de acordo com a Resolução Normativa nº 13/2016 da 

ANTAQ, o empreendimento se enquadra na categoria de Instalação de Apoio ao 

Transporte Aquaviário. 

Considerando as características de um empreendimento desta natureza, a 

instalação e operação do Terminal de Gás Sul, e com o propósito de subsidiar 

tecnicamente o processo de licenciamento ambiental por parte do órgão ambiental 

competente (IMA), o Estudo de Impacto Ambiental - EIA elaborado deve oferecer 

informações detalhadas sobre as características produtivas do empreendimento e 
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das obras previstas. Também, o EIA deve oferecer informações sobre o ambiente 

que sofrerá a intervenção, bem como identificar e avaliar os possíveis impactos 

positivos e adversos decorrentes da sua instalação. 

b) Objetivos e Justificativa do Empreendimento 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos e justificativas da implantação e 

operação do Terminal Gás Sul, abordando seus aspectos técnicos, locacionais, 

socioeconômicos e ambientais. Partindo de uma abordagem da produção e 

demanda por gás natural no país e o cenário regional de tendências econômicas do 

setor no Estado de Santa Catarina. 

A utilização do gás natural no Brasil se iniciou por volta de 1940, de forma modesta 

com as descobertas de óleo e gás na Bahia, atendendo as industrias no Recôncavo 

Baiano. Desde então as reservas brasileiras de gás natural foram sendo 

descobertas e o potencial desse combustível foi-se revelando.  

Este empreendimento visa atender à crescente demanda por gás natural nas suas 

mais diferentes modalidades de uso, como consumo doméstico, produção de 

energia, servindo também como fonte de combustível alternativo para veículos. A 

implantação deste gasoduto terrestre possibilitará a chegada do gás natural à rede 

de distribuição do país através de sua conexão com o GASBOL.  

O Brasil ocupa a 33ª colocação no ranking mundial das maiores reservas provadas 

de gás natural, cerca de 377,4 bilhões de m3. Nos últimos 10 anos, a produção 

nacional de gás natural apresentou crescimento médio de 8,5% ao ano e acumulado 

de 108,7%. O Quadro 2.5-1 apresenta a evolução da capacidade de processamento 

de gás natural no país ao longo dos últimos anos. 

Enquanto que em 2016, o preço médio de referência do petróleo registrou queda de 

17,1% em reais, e 27,4% em dólares, ficando cotado a US$ 34,21/barril, o preço de 

referência do gás natural apresentou elevação de 29,7% em reais e 13,6% em 

dólares, fixando-se em US$ 164,98/mil m3. 

Para ilustrar a capacidade atual de produção e transporte dessa fonte de energia no 

Brasil, no Quadro 2.5-1 são apresentadas informações sobre a quantidade e 

extensão dos dutos de gás natural já em operação no país, e na Figura 2.5-1, como 

essa infraestrutura está instalada. 

Quadro 2.5-1 - Evolução da capacidade de processamento de gás natural, segundo polos 
produtores - 2007-2016. 

POLOS 
PRODUTORES 

CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO (MIL M3/DIA)T 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 53,036 62,036 66,896 76,396 90,396 90,396 90,396 96,39 95,35 95,65 

Urucu 9,706 9,706 9,706 9,706 9,706 9,706 9,706 12,200 12,200 12,200 

Lubnor 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Guamaré 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 

Pilar 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
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POLOS 
PRODUTORES 

CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO (MIL M3/DIA)T 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Atalaia 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Candeias 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

Santiago 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 1,900 1,900 2,000 

Estação 
Vandemir 
Ferreira 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Cacimbas - 9,000 9,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Sul Capixaba - - - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

REDUC 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Cabiúnas 12,380 12,380 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 17,240 16,200 15,900 

RPBC 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 

Caraguatatuba - 
   

14,000 14,000 14,000 20,000 20,000 20,000 

Fonte: ANP (2017). 

Segundo previsões da British Petroleum - BP (2017) sobre o consumo mundial de 

energia para o período de 2015-2035, o consumo de gás natural será o que 

apresentará maior crescimento dentre os combustíveis fósseis. A demanda mundial 

por gás natural tende a crescer na ordem de 1,6 % ao ano, enquanto a procura por 

petróleo e seus derivados deverá crescer menos de 1 % ao ano. A Figura 2.5-1 

apresenta a evolução da participação dos combustíveis na matriz energética 

mundial. O gás natural, juntamente com as energias renováveis, deverá apresentar 

incremento na participação, ao passo que o petróleo e o carvão deverão sofrer 

grandes reduções. 
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Figura 2.5-1 - Participação dos combustíveis na matriz energética mundial. 

 
Fonte: Modificado de BP (2017). 

Segundo o Balanço Energético Nacional - BEN (EPE, 2017), a média de produção 

de gás natural no Brasil, em 2016, foi de 103,8 milhões de m³/dia e o volume de gás 

natural importado, sobretudo da Bolívia, foi de 32,1 milhões de m³/dia (MME, 2016). 

Dessa forma, a participação do gás natural na matriz energética nacional é de 12,3% 

(Figura 2.5-2). 
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Figura 2.5-2 - Oferta Interna de Energia no Brasil. 

 
Fonte: Modificado de EPE (2017). 

O mercado brasileiro de gás natural está dividido em Sistema Sul/Sudeste/Centro 

Oeste, Sistema Nordeste e Sistema Norte. O Sistema Sudeste/Sul/Centro Oeste é 

abastecido por 55% de gás nacional e 45% de gás boliviano, entretanto, o mercado 

da Região Sul é abastecido exclusivamente pelo gás boliviano, e a demanda da 

Região é de 4.803,6 mil m³ de gás natural por dia, sendo o setor industrial 

responsável por 72% deste consumo. O consumo de gás natural no Estado de 

Santa Catarina concentra-se na indústria de cerâmica e do Rio Grande do Sul no 

Polo Petroquímico de Triunfo. Já o Estado do Paraná tem um consumo ainda pouco 

difundido devido à distância do GASBOL aos polos industriais (GOMES, 2011). 

Segundo a BP (2012 apud Taets, 2014), a produção de gás natural no Brasil deverá 

crescer, até 2030, mais de 140%, sendo superior ao crescimento da produção de 

petróleo, previsto em 87%. Já a demanda pelo gás natural deverá ter um incremento 

superior a 130%, sendo a maior alta dentre os combustíveis fósseis. A expansão da 

infraestrutura de transporte e distribuição de gás será o principal gargalo para que o 

país possa concretizar as previsões, uma vez que o crescimento da oferta e da 

demanda do gás natural no Brasil deverá passar, necessariamente, pelo incremento 

da infraestrutura de transporte e distribuição deste combustível. 
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3 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

Nesta seção são apresentadas e discutidas as alternativas tecnológicas e 

locacionais relativas ao projeto denominado "Terminal Gás Sul (TGS)", que é um 

terminal marítimo de regaseificação a ser instalado na Baía da Babitonga, no 

município de São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, bem como trata da 

implementação do gasoduto de exportação do gás natural, desde o TGS até o 

Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL). 

Basicamente, o Terminal Gás Sul terá as funções de: 

a) Receber periodicamente navios metaneiros; 

b) Permitir a transferência de gás natural liquefeito (GNL) para a Unidade de 

Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU); 

c) Armazenar o GNL na FSRU; 

d) Regaseificar GNL, transformando em gás natural (GN); 

e) Fornecer GN comprimido (GNC) via gasoduto parte integrante do terminal, até 

sua interconexão com o ramal sul do Gasoduto Bolívia - Brasil, GASBOL. 

Uma característica importante do Terminal Gás Sul é o projeto de atracação, tanto 

da Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU) quanto dos 

navios metaneiros que forem contratados para fornecer o GNL para o TGS.  

A FSRU será mantida fixa na locação por meio de amarrações desta embarcação 

aos dolphins (que são colunas de concreto fincadas no fundo do mar que afloram à 

superfície e servem para atracar e para amarrar embarcações). Do mesmo modo, ao 

chegar no TGS, o navio metaneiro será atracado na FSRU e nos dolphins. Este 

método de atracação permitirá que todas as operações relacionadas ao Terminal 

Gás Sul ocorram apenas em ambiente marítimo, não necessitando de base terrestre 

e, por conseguinte, deixando de gerar diversos impactos ambientais que ocorreriam 

caso o projeto possuísse uma base em terra. 

De modo a compreender os critérios e condições que determinaram a alternativa 

locacional selecionada, foram considerados as variáveis determinadas pelo Termo 

de Referência emitido pelo Instituto do Meio Ambiente - IMA (antiga Fundação do 

Meio Ambiente - FATMA), do Estado de Santa Catarina, para cada uma das 

alternativas apresentadas.  

Metodologicamente, a análise das alternativas tecnológicas e locacionais se deu a 

partir das etapas de planejamento, análise dos dados por especialistas 

multidisciplinares e, por fim, a elaboração do texto. O detalhamento destas 

atividades é apresentado a seguir.  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 2 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 Planejamento 

 Análise das informações e dados do Projeto. 

Principais estudos técnicos analisados: 

- Relatório de Pré-Viabilidade Ambiental. Objetivo do estudo: Identificar 

potenciais problemas na implantação do Projeto, bem como identificar 

os principais atores socioambientais que podem ser afetados pelo 

empreendimento. 

- Memorial Descritivo. Objetivo do estudo: apresentar a descrição do 

conceito preliminar para um terminal marítimo de regaseificação em 

São Francisco do Sul (SC) que inclui a infraestrutura para receber, 

armazenar, regaseificar e distribuir o gás natural (GN). O escopo deste 

documento contempla os seguintes componentes: a Unidade de 

Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU) e o trecho 

marítimo do gasoduto de exportação. 

- Memorial Descritivo - Seção Terrestre. Objetivo do estudo: apresentar 

a descrição do conceito preliminar para a seção terrestre do gasoduto 

de exportação e do cruzamento com a praia do gasoduto. 

- Estudo de Identificação de Perigos (HAZID). Objetivo do estudo: 

identificar e analisar os potenciais cenários acidentais envolvendo GNL 

e GN, bem como desenvolver recomendações de gerenciamento de 

riscos preliminares para consideração pela equipe de projeto da Golar. 

- Nota Técnica de Simulações em Tempo Rápido. Objetivo do estudo: 

realizar uma análise, por simulação em tempo rápido (fast-time), das 

condições de navegação e manobra nos arranjos propostos para 

instalação de um terminal de regaseificação na Baía da Babitonga, em 

São Francisco do Sul, SC. Os objetivos da análise são compreender 

preliminarmente os limites e condições operacionais e, adicionalmente, 

identificar a complexidades das diversas alternativas de manobra. 

 Interpretação de imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Earth;  

 Levantamento de dados secundários, consulta a estudos pretéritos, a sites 

da internet e à legislação ambiental vigente;  

 Avaliação dos aspectos socioambientais relevantes, estabelecidos pelo 

Termo de Referência para o empreendimento em questão;  

 Análise dos dados 

 Os dados secundários e primários foram analisados sinergicamente a partir 

dos critérios de seleção da alternativa por diversos especialistas 

multidisciplinares. 
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 Elaboração do estudo 

 A partir das contribuições dos especialistas multidisciplinares foi 

elaborado este estudo de alternativa locacional e tecnológica para o 

empreendimento em questão. 

3.1 Alternativas Tecnólogicas 

O presente projeto apresenta questões tecnológicas que, dependendo de qual 

solução fosse adotada, provocaria mudanças significativas no desenvolvimento do 

empreendimento. São elas: 

a) Acesso ao Terminal por via terrestre e marítimo; 

b) Acesso ao Terminal por via exclusivamente marítima. 

De forma a avaliar de forma comparativa as alternativas tecnológicas consideradas 

no presente empreendimento definiu-se os critérios de avaliação e a alternativa que 

apresentar maior favorabilidade para o referido critério recebe o número "2" (dois), 

enquanto que a alternativa menos favorável recebe o número "1" (um). Se o critério 

apresentar a mesma favorabilidade para as duas situações, é lançado o número "0" 

(zero) para as alternativas. A Alternativa que apresentar o maior somatório dos 

valores dos critérios será considerada a melhor alternativa para o empreendimento, 

segundo esta metodologia. Os critérios utilizados para avaliar as alternativas 

tecnológicas foram: aspectos construtivos, aspectos logísticos, aspectos ambientais 

e aspectos econômicos. 

3.1.1 Acesso ao Terminal: terrestre e marítimo ou apenas marítimo 

Os terminais de regaseificação são dedicados a converter o GNL novamente em gás 

natural, ou seja, transformá-lo do estado líquido para o gasoso, para posterior 

transferência para infraestrutura de gasodutos. Atualmente existem dois tipos de 

terminais de regaseificação: terrestres e flutuantes. O projeto em análise adotou 

como premissa a adoção do sistema flutuante, sendo que este sistema poderia 

prever acesso terrestre e marítimo ao Terminal ou apenas marítimo.  

Apresenta-se, a seguir, na Figura 3.1.1-1, um exemplo de um terminal de 

regaseificação com acesso terrestre e marítimo (Terminal de regaseificação de gás, 

em Pecém, Ceará) e, na Figura 3.1.1-2, um caso de terminal de regaseificação 

acessível apenas por via marítima (Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara - 

TABG, no Rio de janeiro). 
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Figura 3.1.1-1 - Terminal de regaseificação de gás, em Pecém, Ceará. 

 
Fonte: http://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/decada-2000-momento-

47.phphttp://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/decada-2000-momento-47.php 

Figura 3.1.1-2 - Terminal Flexível de Regaseificação de GNL da Baía de Guanabara - Créditos: 
Thelma Vidales. 

 
Fonte: http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/multimidia/video-e-imagem.html 

A seguir, é apresentada a avaliação destas alternativas observando os aspectos 

ambientais, logísticos, econômicos e construtivos.  

a) Aspectos construtivos 

No caso de um terminal marítimo de regaseificação com acesso por terra (que é o 

caso do Terminal de Regaseificação de Gás, em Pecém), são necessárias várias 

obras civis que não são demandas em caso de um terminal de regaseificação com 

acesso apenas marítimo. Para a solução com acesso por terra, seria necessária a 
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realização de aterro para a construção do acesso pavimentado até o terminal, bem 

como a construção de quebra-mar. Em ambos os casos poderia ocorrer a 

necessidade de realização de dragagens, caso houvesse a necessidade de 

aumentar a profundidade na locação.  

No caso de acesso ao terminal por via marítima apenas, conforme é o caso do 

Terminal Flexível de Regaseificação de GNL da Baía de Guanabara, é necessária 

apenas a construção da estrutura de atracação e de amarração do FSRU e do navio 

supridor.  

Desta forma, a alternativa de acesso ao terminal utilizando apenas a via 

marítima, sob a ótica dos aspectos construtivos, é mais favorável do que o uso de 

acesso terrestre ao terminal.  

b) Aspectos logísticos 

Os aspectos logísticos apresentam dois enfoques: um relacionado à fase de 

instalação e outro associado à fase de operação. Em relação a fase de instalação, 

considera-se a logística associada a construção de acesso ao terminal por terra 

mais complicada do que a construção de um terminal exclusivamente marítimo. No 

primeiro cenário, é necessário criar condições locais para o transporte de 

suprimentos necessários à execução da obra, bem como o deslocamento e 

organização dos turnos das equipes de trabalho envolvidas no projeto. Por outro 

lado, a instalação de um terminal marítimo sem acesso por terra pode ocorrer 

apenas utilizando de embarcações específicas para este tipo de atividade e até 

mesmo sem utilização de qualquer base terrestre. 

Em relação à fase de operação do empreendimento, o fato de se possuir uma 

alternativa de deslocamento por terra é uma vantagem deste cenário quando 

comparada com um terminal que possui apenas acesso por via marítima.  

Assim, observando apenas aspectos logísticos, avalia-se que a alternativa com 

acesso terrestre leva vantagem em relação à alternativa que apresenta apenas 

acesso marítimo, apesar das dificuldades logísticas da fase de instalação.   

c) Aspectos ambientais 

Do ponto de vista dos aspectos ambientais, a construção de um terminal com 

acesso por terra (como é o caso do Terminal de Regaseificação de Gás, em Pecém, 

no Ceará) traz mais interferências ambientais do que um terminal sem acesso por 

terra (como, por exemplo, o Terminal Flexível de Regaseificação de GNL da Baía de 

Guanabara).  

A necessidade de estabelecimento de acesso para a chegada das frentes de obra e 

consequente necessidade de supressão de vegetação em ambientes costeiros; a 

necessidade de colocação de aterro que interfere diretamente em habitats; a 

formação de quebra-mar que modifica a dinâmica sedimentar costeira são exemplos 

de impactos ambientais associados à construção de um acesso terrestre que 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 6 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

alcance o terminal de regaseificação que não são identificados no caso de um 

terminal com acesso exclusivamente marítimo. Assim, pelos aspectos ambientais, a 

alternativa de usar apenas o acesso marítimo é mais vantajosa quando 

comparada com o outro cenário.  

d) Aspectos econômicos 

A variável econômica está diretamente associada com os cenários apresentados 

anteriormente em relação às dificuldades construtivas, logísticas e ambientais de 

implementar a solução de acesso ao terminal por via terrestre. Estas dificuldades 

refletem em custos (aterro, quebra-mar, pavimentação, estudos ambientais para 

supressão de vegetação, etc.) que, por sua, faz com que a alternativa que 

considera apenas o acesso marítimo mais favorável pelo aspecto econômico 

para o empreendimento.  

O Quadro 3.1.1-1 apresenta o resultado desta análise de favorabilidade dos critérios 

em relação às alternativas estudadas. 

Quadro 3.1.1-1 - Avaliação comparativa da favorabilidade dos critérios para análise das 
alternativas tecnológica do empreendimento. 

CRITÉRIOS COM ACESSO TERRSTRE SEM ACESSO TERRSTRE 

Aspectos construtivos 1 2 

Aspectos logísticos 2 1 

Aspectos ambientais 1 2 

Aspectos econômicos 1 2 

TOTAL 5 7 

Fonte: Mott MacDonald (2018). 

Assim, de acordo com a análise dos critérios definidos pelo Termo de Referência 

para o empreendimento e com aplicação da metodologia adotada nesse estudo, a 

alternativa de instalar o empreendimento apenas com o acesso marítimo ao 

terminal mais favorável para projeto. 

3.2 Alternativas Locacionais 

Além das alternativas tecnológicas apresentadas e estudadas anteriormente, foram 

consideradas também alternativas locacionais para o empreendimento. 

Foram consideradas duas alternativas locacionais para instalar o Terminal Gás Sul 

(TGS) na Baía da Babitonga, conforme mostrado na Figura 3.2-1. A opção 1 foi 

denominada de "Porto de Itapoá", enquanto a opção 2 recebeu a nomenclatura de 

"Ponta do Sumidouro".  
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Figura 3.2-1 - Alternativas locacionais para o empreendimento. 

 
Fonte: S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3 ( 2017). Legendas:  

3.2.1 Alternativa 1: Porto de Itapoá 

A Alternativa 1 está localizada na parte norte da Baía da Babitonga, próxima ao 

Porto de Itapoá. É uma alternativa que está relativamente próxima a áreas 

residenciais e que se encontra em águas rasas, que demandaria a necessidade de 

dragagens para a instalação do terminal.  

De forma a verificar as possibilidades de inserção do terminal na locação foram 

realizados dois estudos de posicionamento do terminal, representados pelas  

Figuras 3.2.1-1 e 3.2.1-2, a seguir.  
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Figura 3.2.1-1 - Posição A. 

 
Fonte: S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3 (2017). 

Figura 3.2.1-2 - Posição B. 

 
Fonte: S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3 (2017). 
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A Posição A considera a locação do terminal em águas relativamente mais 

profundas, imediatamente adjacente a área jurisdicional do Porto de São Francisco 

do Sul (que é a Autoridade Portuária na Baía da Babitonga). Esta posição objetiva a 

minimização da necessidade de dragagem e apresenta uma zona de restrição de 

segurança de 500 metros da área residencial, como mostrado na Figura 3.2.1-1. 

Esta zona de restrição de 500 m foi estabelecida na experiência dos engenheiros do 

empreendedor no planejamento de terminais de GNL. O volume de dragagem 

necessária para instalação do TGS na posição A é estimada em 500.000 m3.  

A Posição B encontra-se mais próxima a costa, em uma região relativamente mais 

rasa quando comparada com a Posição A,o que indica uma redução na potencial 

interferência com a área sob jurisdição do Porto de São Francisco do Sul. Esta 

posição também apresenta uma zona de restrição de segurança de 500 m. O 

volume de dragagem - caso a instalação do TGS ocorresse nesta posição - seria de 

600.000 m3.  

Ambas as posições demandam dragagens regulares de forma a manter a 

profundidade necessária para operação do terminal. 

Desta forma, após a realização das análises acima relatadas, o empreendedor deu 

prosseguimento à análise das alternativas considerando a Alternativa 1 - Porto de 

Itapoá na Posição A (Figura 3.2.1-3), devido ao menor volume de dragagem e 

também devido a maior distância desta posição em relação à comunidade mais 

próxima quando comparada com a Posição B. 

Figura 3.2.1-3 - Detalhamento da Alternativa 1: Porto de Itapoá. 

 
Fonte: S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3(2017). 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 10 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

O terminal marítimo de regaseificação, quando implantado, exportará o gás natural, 

desde o TGS até o Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL). Em ambas as alternativas 

estudadas, o ponto de chegada do gasoduto em terra será na praia do Pontal, no 

município de Itapoá, na faixa de domínio do Oleoduto Santa Catarina - Paraná 

(OSPAR). Para a Alternativa 1, a distância percorrida pelo gasoduto marítimo desde 

o TGS até a praia do Pontal é de aproximadamente 3,5 km (Figura 3.2.1-4). 

Figura3.2.1-4 - Detalhamento da Alternativa 1: trecho marítimo do gasoduto de exportação. 

 
Fonte: S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3(2017). 

O traçado terrestre do gasoduto (Figura 3.2.1-5) - que se inicia na Praia do Pontal e 

alcança o GASBOL, no município de Garuva - é o mesmo para as Alternativas 1 e 2. 

Esta premissa do projeto se justifica, pois é claramente a melhor opção, tanto do 

ponto de vista ambiental quanto sob a ótica de construção civil, quando comparada 

com qualquer outro traçado, uma vez que o gasoduto que levará o gás até o 

GASBOL utilizará uma faixa de servidão já existente, que é a faixa do OSPAR. 
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Figura 3.2.1-5 - Percurso aproximado do gasoduto em terra, entre os municípios de Itapoá e 
Garuva. 

 
Fonte: RT-234-03-003 (2017). 

3.2.2 Alternativa 2: Ponta do Sumidouro 

A Alternativa 2 (Figura 3.2.2-1) está posicionada próximo à localidade conhecida 

como Ponta do Sumidouro, no município do São Francisco do Sul. As principais 

características desta alternativa são: está localizada em águas mais profundas e não 

necessita de dragagem para instalação e operação do empreendimento.  

O Terminal TGS, nesta alternativa, está localizada aproximadamente 1000m de 

distância da área residencial do Balneário Capri, que fica localizado a sul da 

proposta para o terminal. Esta distância atende a necessidade de observar a zona 

de restrição de segurança recomendada para projetos de GNL. 
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Figura 3.2.2-1 - Detalhamento da Alternativa 2-Ponta do Sumidouro. 

 
Fonte: S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3(2017). 

Assim como observado na Alternativa 1, para a Alternativa 2 também será 

necessário alcançar a Praia do Pontal, na margem oposta da Baía da Babitonga, no 

município de Itapoá, com o gasoduto de exportação. Para a Alternativa 2, o trecho 

marítimo do gasoduto será de aproximadamente 2 km. 

3.3 Análise dos Aspectos Ambientais das Alternativas 

Neste item são analisados os aspectos ambientais relacionados às fases de 

instalação e operação das duas alternativas locacionais, com base no Termo de 

Referência emitido para o empreendimento. 

Cabe esclarecer que apesar do empreendimento ser composto da instalação e 

operação do terminal marítimo, do trecho marítimo do gasoduto de exportação e do 

trecho terrestre do gasoduto de exportação, apenas as duas primeiras partes citadas 

(terminal marítimo e trecho marítimo do gasoduto de exportação) são consideradas 

nesta análise de alternativas locacionais. Por questões ambientais e construtivas, foi 

definido que trecho terrestre do gasoduto de exportação usará uma faixa de servidão 

já existente (do oleoduto OSPAR) e por não ser possível a identificação de uma 

alternativa de traçado para o trecho terrestre do gasoduto minimamente razoável - 

quando comparada com o uso de uma faixa de servidão já existente, ambas as 

alternativas locacionais estudadas para o terminal e para o trecho marítimo do 

gasoduto estão associadas a este traçado do gasoduto terrestre que compartilhará a 
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faixa com o OSPAR. Desta forma, pelo motivo exposto, esta parte do 

empreendimento - o trecho terrestre do gasoduto - não será tratada nesta análise de 

alternativas.  

Os aspectos considerados na análise de alternativas são aqueles especificados no 

Termo de Referência do empreendimento e reproduzidos a seguir: 

a) Necessidade de obras de dragagem ou derrocagem; 

b) Necessidade de abertura de estrada de acessos; 

c) Aspectos geológicos e geotécnicos; 

d) Perturbações causadas pela geração de ruído; 

e) Ocorrência de Área de Preservação Permanente (APPs); 

f) Presença ou distância de Unidade de Conservação de proteção integral ou uso 

sustentável; 

g) Necessidade de supressão de vegetação; 

h) Interferência em área de importância biológica, áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade (MMA) e em áreas legalmente protegidas; 

i) Impacto à fauna (especialmente sobre espécies ameaçadas); 

j) Densidade populacional do entorno; 

k) Localização ou interferência em áreas urbanas; 

l) Zoneamento urbano (vetor de crescimento); 

m) Zoneamento Ecológico Econômico - GERCO; 

n) Cobertura vegetal e uso e ocupação do solo; 

o) Interferência e Impactos à paisagem; 

p) Necessidade de realocação populacional; 

q) Presença ou distância de comunidade tradicional (quilombolas e indígenas); 

r) Presença ou distância de pesqueiros e/ou habitats de vida marinha sensível 

s) Presença de patrimônio arqueológico, histórico e cultural; 

t) Interferência com projetos de assentamento; 

u) Interferência em rotas de navegação preexistente; 

v) Interferência em atividades de turismo ou uso de praias; 

w) Interferência causada pelo aumento no tráfego e  
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x) Viabilidade técnica e econômica. 

A seguir, são apresentadas a descrição de cada aspecto e um quadro-resumo desta 

descrição para melhor visualização e interpretação da análise tratada neste capítulo. 

3.3.1 Necessidade de obras de dragagem ou derrocagem 

Este item é de grande relevância para o empreendimento e que traz importantes 

consequências ambientas, construtivas e econômicas para o projeto.  

Conforme apresentado na descrição das alternativas, houve um estudo do melhor 

posionamento do Terminal para a definição da Alternativa 1. Um dos argumentos 

que foram determinantes para a escolha da locação do terminal - a ser considerado 

nessa alternativa - foi o volume de dragagem que seria necessário para a instalação 

do empreendimento. Assim, após este estudo de posicionamento, a Alternativa 1 - 

Porto de Itapoá ficou associada a um volume de dragagem para a instalação do 

TGS de aproximadamente 500.000 m3. 

Já para a Alternativa 2 - Ponta do Sumidouro, não é necessária a realização de 

dragagens para a instalação do terminal.  

Assim, para este quesito, a alternativa mais favorável para instalação do 

empreendimento é a Alternativa 2.  

3.3.2 Necessidade de abertura de estrada de acessos 

Não é prevista a abertura de acessos para as fases de instalação e de operação do 

terminal marítimo e do trecho marítimo do gasoduto de exportação.  

Tanto a instalação das estruturas marinhas quando a operação das referidas partes 

do empreendimento, serão realizadas exclusivamente por meio marítimo, conforme 

descrito na Seção 8 do presente estudo.  

3.3.3 Aspectos geológicos e geotécnicos 

Considerando a relativa proximidade entre as alternativas locacionais estudadas, 

não é esperado que sejam encontradas diferenças significativas associadas aos 

aspectos geológicos e geotécnicos das referidas alternativas locacionais. 

3.3.4 Perturbações causadas pela geração de ruído 

Não são previstas perturbações significativas decorrentes da geração de ruído tanto 

para fase de instalação quanto à etapa de operação do empreendimento. Mesmo 

não sendo perturbações significativas, haverá por certo emissões sonoras 

provenientes da instalação e operação do terminal marítimo e do trecho marítimo do 

gasoduto de exportação. Para a finalidade desta seção, considera-se a distância do 

empreendimento (principalmente do terminal marítimo) às áreas residenciais mais 

próximas e também à biota marinha que poderia ser afetada pelas referidas 

emissões. 
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Conforme apresentado na Figura 3.3.4-1 e na Figura 3.3.4-2 do presente capítulo, 

ambas as alternativas estabelecem uma zona de restrição de segurança de 500 m, 

sendo que as comunidades mais próximas ao empreendimento que eventualmente 

possam ser afetadas por emissões sonoras estão a mesma distância (1.000 m) da 

FRSU. 

Quanto à biota marinha que pode ser afetada pelo empreendimento, não se 

identificou diferenças significativas entre as comunidades que habitam as 

proximidades das locações designadas para o terminal marítimo nas alternativas  

1 e 2. 

Desta forma, com base nas considerações apresentadas acima, não há prevalência 

de uma alternativa sobre a outra para este quesito.  

3.3.5 Ocorrência de Área de Preservação Permanente (APPs) 

Como considerado anteriormente, o trecho terrestre do gasoduto será compartilhado 

com a faixa já existente do oleoduto OSPAR, motivo pelo qual não foi possível 

encontrar alguma alternativa de traçado que pudesse ser minimamente avaliada 

como tendo um potencial de ser considerada no presente estudo. Assim, apesar de 

existirem 52.640,70 m² de APP - conforme informação trazida da Seção 7 do 

presente EIA, estas áreas são todas relativas ao trecho terrestre do gasoduto. 

Desta forma, não há Área de Preservação Permanente (APPs) relacionadas as 

alternativas locacionais do terminal marítimo, bem como do trecho marítimo do 

gasoduto.  

3.3.6 Presença ou distância de Unidade de Conservação de proteção integral ou uso 

sustentável 

Não há presença de Unidades de Conservação de proteção integral ou uso 

sustentável associadas às alternativas locacionais para o terminal marítimo e para o 

trecho marítimo do gasoduto.  

3.3.7 Necessidade de supressão de vegetação 

Conforme relatado anteriormente, esta análise de alternativas possui a abrangência 

do terminal marítimo e do trecho marítimo do gasoduto, portanto o presente critério 

não é aplicável para a referida análise. 

3.3.8 Interferência em área de importância biológica, áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade (MMA) e em áreas legalmente protegidas 

Como integrante dos ecossistemas costeiros estuarinos do litoral brasileiro, a Baía 

da Babitonga possui características naturais, como a grande diversidade de hábitats 

e fontes de produção primária, que criam condições favoráveis para uma elevada 

produtividade (IBAMA, 2001). A Baía da Babitonga encontra-se na lista de Áreas 

Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade dos Mamíferos Marinhos do 
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relatório de “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

da Zona Costeira e Marinha”, estando classificada com importância biológica 

“extremamente alta” (MMA-IBAMA, 2007).  

Ambas as alternativas locacionais estão inseridas em área classificada como de 

importância biológica “extremamente alta” e, portanto, não há prevalência de uma 

alternativa locacional para a outra tendo esse quesito como referência. 

Figura 3.3.8-1 - Interferência em área de importância biológica, áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade (MMA) e em áreas legalmente protegidas. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

3.3.9 Impacto à fauna (especialmente sobre espécies ameaçadas) 

Considerando a relativa proximidade entre as alternativas locacionais estudadas, 

não é esperado que sejam encontrados impactos à fauna com diferenças 

significativas entre a Alternativa 1 e a Alternativa 2. 

3.3.10 Densidade populacional do entorno 

Ambas as alternativas locacionais determinaram uma zona de restrição de 

segurança de 500 metros de distância de áreas residências. No caso da Alternativa 

1 (Figuras de 3.3.10-1 a 3.3.10-3), a comunidade de pescadores, no Bairro de 

Figueira do Pontal, no município de Itapoá, está a uma distância de 1.000 m da 

posição prevista para a FSRU. 
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Figura 3.3.10-1 - Vista do empreendimento e do aglomerado urbano da Alternativa 1: Porto 
de Itapoá. 

 
Fonte: Google Maps (2018) adaptado por Mott MacDonald (2018). 

Figura 3.3.10-2 - Detalhamento da parte do Bairro de Figueira do Pontal que fica mais próxima 
da Alternativa 1: Porto de Itapoá. 

 
Fonte: Google Maps, (2018). 
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Figura 3.3.10-3 - Comunidade de pescadores, no Bairro de Figueira do Pontal. 

 
Fonte: Google Maps, (2018). 

Na Alternativa 2, o empreendimento ficará posicionado na distância de 1.000 m do 

Balneário de Capri, no município de São Francisco do Sul (Figuras 3.3.10-4 e 

13.3.10-5). 

Figura 3.3.10-4 - Vista do empreendimento e do aglomerado urbano da Alternativa 2: Ponta do 
Sumidouro. 

 
Fonte: Google Maps(2018). 
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Figura 3.3.10-5 - Vista do Balneário de Capri, no município de São Francisco do Sul, relativo a 
Alternativa 2: Ponta do Sumidouro. 

 
Fonte: Google Maps (2018). 

A densidade populacional da comunidade de pescadores, no Bairro de Figueira do 

Pontal, no município de Itapoá (Alternativa 1) é menor que a densidade populacional 

do Balneário de Capri, no município de São Francisco do Sul (Alternativa 2). 

Ressalta-se, entretanto, que ambas as localidades estão a mesma distância em 

relação à FSRU nas duas alternativas, que é a distância de 1.000 m.  

Observa-se, com base nas informações acima, que para o requisito analisado 

(Densidade populacional do entorno), a Alternativa 1 é a alternativa mais favorável 

ao empreendimento. 

3.3.11 Localização ou interferência em áreas urbanas 

As instalações marítimas (sistema de atracação e gasoduto marítimo) serão 

construídas por meio de embarcações, sem adoção de base terrestre em ambas as 

alternativas. Da mesma maneira, as operações principais do empreendimento 

(chegada de navios metaneiros, atracação destes navios no Terminal TGS, 

transferência de GNL, conversão de GNL em GN e, por fim, exportação de GN) 

ocorrerão em ambiente marítimo, tanto para a Alternativa 1 quanto para a Alternativa 

2. Desta forma, não foram identificadas interferências significativas tanto na 

comunidade de pescadores, no Bairro de Figueira do Pontal, relacionada à 

Alternativa 1, quanto ao Balneário de Capri, associado à Alternativa 2. 

3.3.12 Zoneamento urbano (vetor de crescimento) 

De forma a avaliar um possível vetor de crescimento nas proximidades das 

alternativas locacionais consideradas para o empreendimento, analisou-se imagens 

disponibilizadas pelo Google Earth entre maio de 2011 e maio de 2017 - que é o 

período de maior abrangência disponibilizado pelo programa de mapas para as 
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áreas consultadas. As imagens correspondentes à Alternativa 1 são apresentadas 

nas Figuras 3.3.12-1 e 3.3.12-2, enquanto as imagens associadas à Alternativa 2 

são mostradas nas Figuras 3.3.12-3 e 3.3.12-4. 

Figura 3.3.12-1 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 1 em maio de 2011. 

 
Fonte: Google Earth (2018) 

Figura 3.3.12-2 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 1 em maio de 2017. 

 
Fonte: Google Earth (2018) 
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Figura 3.3.12-3 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 2 em maio de 2011. 

 
Fonte: Google Earth (2018) 

Figura 13.3.12-4 - Vista do aglomerado urbano relativo à da Alternativa 2 em maio de 2017. 

 
Fonte: Google Earth (2018) 

Com base nessas informações, pode-se inferir que as duas áreas consideradas 

nesta análise não manifestam consequências de um possível vetor de crescimento 

na região, no período considerado nas imagens de satélite apresentadas acima. 

3.3.13 Zoneamento Ecológico Econômico - GERCO 

O zoneamento ecológico econômico tem a função de planejar e ordenar um 

território, articulando o desenvolvimento das variáveis econômicas, sociais e 

ambientais. Os municípios de Itapoá (relacionado à Alternativa 1 e parte da 

Alternativa 2, associada à chegada do gasoduto marítimo na praia, neste município) 
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e de São Francisco do Sul (relacionado à parte da Alternativa 2, associado à locação 

do TGS), conjuntamente aos municípios de Garuva, Joinville e Barra Velha formam 

o Setor 1 do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro de Santa Catarina  

(ZEEC-SC). 

Por meio da análise da sobreposição das proposições de locações para as 

instalações relacionadas às Alternativas 1 e 2 no mapa de Zoneamento Ecológico 

Econômico para a região (Figura 3.3.13-1), observa-se que o Terminal TGS - na 

posição definida na Alternativa 1 - encontra-se localizado parcialmente em uma 

Zona de Uso Múltiplo e parcialmente em uma Zona de Manejo Marinho Pesqueiro. 

Já para a Alternativa 2, o Terminal TGS encontra-se parcialmente em uma Zona de 

Uso Aquaviário e Portuário e parte em uma Zona de Recreação Náutica.  

Figura 3.3.13-1 - Zoneamento Ecológico Econômico associado às alternativas locacionais. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

Desta forma, o empreendimento encontra-se parcialmente enquadrado no 

Zoneamento Ecológico Econômico estabelecido para a região em ambas 

alternativas e, portanto, não se verifica a prevalência de uma alternativa sobre a 

outra para o aspecto analisado. 
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3.3.14 Cobertura vegetal e uso e ocupação do solo 

Conforme relatado anteriormente, esta análise de alternativas possui a abrangência 

do terminal marítimo e do trecho marítimo do gasoduto, portanto o presente critério 

não é aplicável para a referida análise. 

3.3.15 Interferência e Impactos à paisagem 

A implantação do Terminal TGS promoverá uma interferência na paisagem tanto 

para a Alternativa 1 quanto para a Alternativa 2. Entretanto, os habitantes e 

frequentadores da Baía da Babitonga convivem diariamente com entradas e saídas 

de navios em direção ao Porto de São Francisco do Sul ou ao Porto de Itapoá. De 

acordo com os registros da base de atracações da ANTAQ, houve 877 acessos de 

navios na Baía da Babitonga no ano de 2016 (MINISTÉRIOS DOS TRANPORTES, 

PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, 2017).  

Mesmo com esta realidade, avalia-se que a Alternativa 1 é - para a varável em 

análise - a mais recomendada a receber o Terminal TGS, dada as características 

portuárias desta locação, quando comparada com a Alternativa 2, que fica próxima 

ao Balneário de Capri.  

3.3.16 Necessidade de realocação populacional 

Não será necessária a realocação populacional para quaisquer das alternativas 

locacionais consideradas no presente estudo. 

3.3.17 Presença ou distância de comunidade tradicional (quilombolas e indígenas) 

Os municípios de Itapoá e São Francisco do Sul registram presença das seguintes 

comunidades tradicionais: Comunidades Indígenas e Comunidades Pesqueiras 

Artesanais. Não há, portanto, registro de comunidade quilombola no entorno das 

alternativas locacionais. 

A comunidade indígena mais próxima das alternativas locacionais relativas ao 

terminal marítimo e ao trecho marítimo do gasoduto de exportação é a Terra 

Indígena Morro Alto, que está localizada dentro da área do município de São 

Francisco do Sul, distando 12 km da Alternativa 1 e 15 km da Alternativa 2, 

conforme pode ser observado na Figura 3.3.17-1 a seguir. Não foram encontrados 

registros de Terras Indígenas nos meios de pesquisa consultados para o município 

de Itapoá. 
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Figura 3.3.17-1 - Distância da Terra Indígena Morro Alto para as alternativas locacionais do 
empreendimento. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

Desta forma, mesmo considerando que não são previstos impactos sobre a Terra 

Indígena Morro Alto em quaisquer das alternativas estudadas, avalia-se que devido 

a maior distância da Alternativa 2 para o território indígena - quando comparado com 

a distância relativa à Alternativa 1 -, avalia-se que, para o aspecto em análise, a 

Alternativa 2 é a mais favorável ao empreendimento.  

3.3.18 Presença ou distância de pesqueiros e/ou habitats de vida marinha sensível 

Conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico deste 

EIA, foram identificadas 16 comunidades pesqueiras em São Francisco do Sul, que 

são apresentadas no Quadro 3.3.18-1, abaixo e representadas na Figura 3.3.18-1. 

Quadro 3.3.18-1 - Comunidades pesqueiras em São Francisco do Sul. 

ID NOME DISTÂNCIA PARA A 
ALTERNATIVA 1 

DISTÂNCIA PARA A 
ALTERNATIVA 2 

1 Praia do Forte 8,44 2,83 

2 Peroba / (Barcos e 
Cultivo) 

5,06 0,84 

3 Praia do Capri 5,06 0,84 

4 Pontal 3,49 2,00 

5 Figueira 1,03 4,49 

6 Trapiche - Paulas 5,25 4,37 
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ID NOME DISTÂNCIA PARA A 
ALTERNATIVA 1 

DISTÂNCIA PARA A 
ALTERNATIVA 2 

7 Vila da Glória / Praia 
Bonita 

3,93 9,51 

8 Vila da Glória 5,42 11,00 

9 Praia Paulas 4,11 8,49 

10 Praia Figueiras 3,97 8,55 

11 Praia dos Ingleses 4,13 8,81 

12 Praia do Capri 5,39 10,12 

13 Centro / Colônia Z-2 5,39 10,12 

14 Estaleiro 9,50 15,00 

15 Vila da Glória 
/ Travessia do Ferry 

10,61 16,12 

16 Afrias 11,33 16,93 

Fonte: Mott MacDonald (2018). 

Como afirmado anteriormente, a implantação do terminal marítimo de GNL 

pressupõe a efetivação de uma zona de restrição de segurança de 500 m, tanto para 

a Alternativa 1 quanto para a Alternativa 2, a qual interferirá nas atividades de pesca 

na Baía da Babitonga. 

De acordo com os mapas de área de pesca apresentados a seguir (Figura 3.3.18-2 

a Figura 3.3.18-4), verifica-se que não é possível distinguir qual das alternativas 

locacionais consideradas nesse estudo impactará mais ou menos as comunidades 

de pesca, uma vez que as atividades pesqueiras são realizadas em toda Baía.  
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Figura 3.3.18-1 - Distância das comunidades pesqueiras para as alternativas locacionais do 
empreendimento. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 
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Figura 3.3.18-2 - Artes de pesca do município de Itapoá. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

Figura 3.3.18-3 - Artes de pesca do município de Joinville. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 
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Figura 3.3.18-4 - Artes de pesca do município de São Francisco do Sul. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

3.3.19 Presença de patrimônio arqueológico, histórico e cultural 

Os estudos e levantamentos referentes ao patrimônio histórico, cultural, 

arqueológico e paisagístico foram desenvolvidos em acordo com o disposto nas 

legislações federais “Portaria Interministerial n. 60/2015, Instrução Normativa (IN) 

IPHAN n. 01/2015, Lei n. 3.924/1961, Lei n. 11.483/2007, Decreto-Lei n.25/1973 e 

Decreto n. 3.551/2000”, estaduais “Lei Estadual n. 5.846/1980” e municipal (is).  

Os resultados destes estudos e levantamentos são apresentados no Diagnóstico do 

Meio Socioeconômico.  

Conforme observado na Figura 3.3.19-1 não há presença de patrimônios 

arqueológicos, históricos ou culturais na região que possam ser afetadas pela 

instalação das estruturas marítimas do empreendimento ou pela operação do TGS. 
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Figura 3.3.19-1 - Distância de patrimônios culturais, históricos e arqueológicos para as 
alternativas locacionais do empreendimento. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

3.3.20 Interferência com projetos de assentamento 

Não há projetos de assentamentos no entorno das Alternativas 1 e 2.  

3.3.21 Interferência em rotas de navegação preexistente 

A Baía da Babitonga recebe o trafego de embarcações de carga destinadas aos 

portos de São Francisco do Sul e Itapoá. No porto de Itapoá é permitido o trânsito 

apenas de cargas em contêineres. Em São Francisco do Sul, o complexo portuário 

promove a circulação de diversos tipos de cargas, tais como: grãos, cargas 

perigosas, madeira, minério e etc. 

O canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul inicia-se nas proximidades da 

Ilha da Paz, detalhado na carta marítima nº 1.804 da DHN, e suas dimensões 

principais são: 17,2 km de extensão, 180 metros de largura mínima, e profundidade 

não inferior a 13,5 metros referidos ao zero hidrográfico da DHN. O canal de acesso 

divide-se em duas partes: o canal externo, com 5 km de extensão, e o canal interno, 

já na direção SW/NE da Baía da Babitonga.  

De acordo com os registros da base de atracações da ANTAQ, no ano de 2016 

ocorreram 373 atracações no Porto de São Francisco do Sul e 504 no Porto Itapoá, 

totalizando 877 acessos ao Complexo Portuário (MINISTÉRIOS DOS 

TRANPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, 2017). 
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A Figura 3.3.21-1 apresenta o canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul e 

as alternativas locacionais do empreendimento. A partir de sua análise observa-se 

que as áreas previstas para as bacias de evolução relacionadas às alternativas 1 e  

2 para o TGS interferem no acesso ao Porto de São Francisco do Sul. Por esta 

razão, avalia-se que a não há prevalência de uma alternativa sobre a outra, para 

este quesito. 

Figura 3.3.21-1 - Canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul e alternativas 
locacionais do empreendimento. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

3.3.22 Interferência em atividades de turismo ou uso de praias 

A Baía da Babitonga faz parte do Guia Turístico dos Municípios de Santa Catarina, o 

qual relata que, na alta temporada, diariamente passeios de barco partem do 

trapiche central do Centro Histórico com destino à suas ilhas. Há também saídas do 

"Barco Pérola Negra", que passa pelas ilhas da Baía da Babitonga, com parada para 

banho e para visitação de São Francisco do Sul. Este ponto de saída da 

embarcação de turismo está situado a 1,1 km da locação prevista para o Terminal 

TGS na Alternativa 1. A praia neste local é usada para lazer dos habitantes da 

região (Figura 3.3.22-1). 
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Figura 3.3.22-1 - Atividades turísticas próximas à Alternativa 1. 

 
Fonte: Google Maps (2018). 

Próximo à Alternativa 2, a uma distância de 1000 m, está o Balneário de Capri, que 

fica distante 19 km do centro de São Francisco do Sul e situa-se entre a Boca da 

Barra e a Praia do Forte. Neste Balneário encontra-se o Iate Clube Capri, um dos 

maiores do estado, bem como pousadas e restaurantes. As praias do Balneário de 

Capri são grandes atrativos ao turismo de veraneio de alto padrão. São praias 

extensas, sendo próprias para banhos e esportes náuticos. Um dos pontos turísticos 

do Balneário são as ruínas de um leprosário onde eram abandonados os 

marinheiros e cidadãos que sofressem desta enfermidade (Figuras 3.3.22-2 e 

3.3.22-3). 

Figura 3.3.22-2 - Atividades turísticas próximas à Alternativa 2: Iate Clube e Pousada. 

  
Fonte: www.yci.com.br/o-clube/conveniados/capri-iate-clube/; saofranciscodosul.tur.br 
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Figura 3.3.22-3 - Atividades turísticas próximas à Alternativa 2: Praia e Ruínas das 
instalações de um leprosário. 

  
Fonte: http://www.guialitoralsul.com/balneario-de-capri/                Fonte:http://wp.clicrbs.com.br/correspondentes/2013/01/15/ruin

as-historicas-outras-ficarao-por-paulo-maluche/ 

Sob a ótica da possível interferência ao turismo e uso da praia, considera-se que 

poderá ocorrer um impacto relativamente maior caso o empreendimento seja 

estabelecido na Alternativa 2 quando comparado com a locação relativa à 

Alternativa 1. Assim, para este quesito, recomenda-se a adoção da Alternativa 1 

para o empreendimento. 

3.3.23 Interferência causada pelo aumento no tráfego 

As maiores contribuições para o fluxo de tráfego terrestre do empreendimento em 

análise estão associadas à fase de implantação do trecho terrestre do gasoduto, a 

qual, como explicada anteriormente, não faz parte desta análise de alternativas.  

Em relação às atividades relacionadas à instalação e operação do Terminal TGS e 

do trecho marítimo do gasoduto de exportação, não há diferenças no número de 

viagens das embarcações quando consideradas as Alternativas Locacionais 1 e 2. A 

diferença está nas distâncias percorridas e no tempo de deslocamento destas 

embarcações em relação às referidas alternativas. 

Considerando o limite municipal na entrada da Baía da Babitonga e sem considerar 

a necessidade de realização manobras para atracação, os navios metaneiros 

precisarão percorrer uma distância aproximada de 6,3 km para alcançar o Terminal 

TGS, caso este fosse instalado segundo as premissas da Alternativa 1. Estes 

mesmos navios precisarão percorrer uma distância significativamente menor 

(0,9 km) para chegar no TGS, considerando que este permanecesse posicionado 

conforme previsto na Alternativa 2 (Figura 3.3.23-1). 
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Figura 3.3.23-1 - Distâncias percorridas pelos navios metaneiros e rebocadores para atracação 
no TGS. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018). 

3.3.24 Viabilidade técnica e econômica 

O aspecto técnico e econômico considerado mais relevante para análise 

comparativa entre a Alternativa 1 e a Alternativa 2 diz respeito à necessidade de 

execução de dragagens. Para a Alternativa 1, seria necessária a execução de uma 

dragagem de 500.000 m3 de material durante a fase de instalação e mais dragagens 

de manutenção durante a etapa de operação do empreendimento. Para a Alternativa 

2, não será necessária a dragagem durante a fase de instalação e as dragagens de 

manutenção durante a fase de operação - se necessárias - serão executadas 

conforme negociações futuras com o Porto de São Francisco do Sul. 

Considerando a Alternativa 1, o projeto de implantação do empreendimento está 

orçado em U$ 58,07 milhões com custo operacional anual de U$ 2,56 milhões. A 

Alternativa 2 prevê um orçamento de U$ 44,73 milhões com custo operacional anual 

de U$ 2,46 milhões. Por este aspecto, verifica-se que a Alternativa 2 é mais 

favorável quando comparada com a Alternativa 1, considerando as questões 

técnicas e econômicas. 

3.4 Consolidação da Análise das Alternativas Locacionais 

A análise realizada pela equipe multidisciplinar para se chegar a conclusão sobre 

qual alternativa apresenta a maior viabilidade nos aspectos ambientais foi, 
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eminentemente qualitativa. Mesmo se baseando em números, os técnicos 

consideraram a relevância intrínseca dos números em um contexto mais amplo, 

conforme exige o tipo de análise em questão. 

Foram considerados 24 critérios estabelecidos pelo Termo de Referência emitido 

para análise de alternativas do empreendimento. Cada um destes critérios foi 

descrito para cada alternativa adotada no estudo. A alternativa que apresentar maior 

favorabilidade para o referido critério recebe o número "2" (dois), enquanto que a 

alternativa menos favorável recebe o número "1" (um). Se o critério apresentar a 

mesma favorabilidade para as duas situações, é lançado o número "0" (zero) para as 

alternativas. Caso o critério seja considerado "Não Aplicável" para a análise, este 

critério recebe a denominação "NA". A Alternativa que apresentar o maior somatório 

dos valores dos critérios será considerada a melhor alternativa para o 

empreendimento, segundo esta metodologia. 

O Quadro 3.4-1 apresenta o resultado desta análise de favorabilidade dos critérios 

em relação às alternativas estudadas. 

Quadro 3.4-1 - Avaliação comparativa da favorabilidade dos critérios para análise das 
alternativas locacionais do empreendimento. 

CRITÉRIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Necessidade de obras de dragagem ou derrocagem 1 2 

Necessidade de abertura de estrada de acessos 0 0 

Aspectos geológicos e geotécnicos 0 0 

Perturbações causadas pela geração de ruído 0 0 

Ocorrência de Área de Preservação Permanente (APPs) 0 0 

Presença ou distância de Unidade de Conservação de proteção integral ou uso 
sustentável 

0 0 

Necessidade de supressão de vegetação NA NA 

Interferência em área de importância biológica, áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade (MMA) e em áreas legalmente protegidas 

0 0 

Impacto à fauna (especialmente sobre espécies ameaçadas) 0 0 

Densidade populacional do entorno 2 1 

Localização ou interferência em áreas urbanas 0 0 

Zoneamento urbano (vetor de crescimento) 0 0 

Zoneamento Ecológico Econômico – GERCO 0 0 

Cobertura vegetal e uso e ocupação do solo NA NA 

Interferência na paisagem 2 1 

Necessidade de realocação populacional 0 0 

Presença ou distância de comunidade tradicional (quilombolas e indígenas) 1 2 

Presença ou distância de pesqueiros e/ou habitats de vida marinha sensível 0 0 

Presença de patrimônio arqueológico, histórico e cultural 0 0 

Interferência com projetos de assentamento 0 0 

Interferência em rotas de navegação preexistente 0 0 
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CRITÉRIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Interferência em atividades de turismo ou uso de praias 2 1 

Interferência causada pelo aumento no tráfego 1 2 

Viabilidade técnica e econômica 1 2 

TOTAL 10 11 

Fonte: Mott MacDonald (2018). 

Observa-se que dos 24 critérios estabelecidos pelo Termo de Referência do 

empreendimento, a Alternativa 1 apresenta maior favorabilidade em 03 (três) deles, 

já a Alternativa 2 apresenta maior favorabilidade em 04 (quatro) aspectos. Para 15 

critérios, não houve prevalência de uma alternativa sobre a outra e, por fim, 02 (dois) 

critérios foram considerados "não aplicáveis" para a presente análise.  

Assim, de acordo com a análise dos critérios definidos pelo Termo de Referência 

para o empreendimento e com aplicação da metodologia adotada nesse estudo, a 

Alternativa 2 apresenta-se como a alternativa locacional mais favorável para a 

instalação e operação do Terminal TGS e do trecho marítimo do gasoduto de 

exportação de gás natural.  

Passa-se agora a tratar das alternativas tecnológicas do empreendimento. 

3.5 Hipótese de não Realização do Empreendimento 

O gás natural ofertado ao mercado brasileiro tem origem na produção nacional, no 

gás importado da Bolívia e no Gás Natural Liquefeito (GNL). 

Segundo a 4ª Edição do Boletim Anual de Exploração e Produção de Petróleo e Gás 

Natural (2017), a produção diária de gás natural no Brasil, nos últimos 10 anos 

(2007/2016), apresentou um crescimento de 164%, passando de uma média diária 

de 49,7 milhões de m³ em 2007 para 103,5 milhões de m³ em 2016. O incremento 

na produção ocorreu principalmente devido ao aumento da produção no mar, que 

registrou uma elevação de 145,3% nesse período. Em terra, a produção média diária 

apresentou uma elevação de 38,1% (Figura 3.5-1).  

Figura 3.5-1 - Evolução da produção de gás natural no Brasil de 2007 a 2016. 

 
Fonte: Boletim Anual de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (2017). 
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No mesmo período, as importações de gás natural aumentaram 28,5%, passando de 

uma média diária de 28,2 milhões de m³ em 2007, para 36,4 milhões de m³ em 

2016. O gás natural importado representava, em 2007, 57,5% da oferta nacional, 

sendo que em 2016 essas importações representaram 38%, isso em virtude do 

crescimento da produção nacional nesse período (Figura 3.5-2). 

Figura 3.5-2 - Importação de gás natural nos últimos 10 anos. 

 
Fonte: Boletim Anual de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (2017). 

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, elaborado pelo 

Ministério de Minas e Energia - MME, a evolução da demanda de gás natural estará 

fortemente condicionada à competitividade deste energético frente a outros 

energéticos substitutos e do volume de oferta disponível a preços competitivos pelos 

setores de consumo. A competitividade é avaliada segundo as lógicas de uso por 

setor e por faixa de consumo, assumindo-se que nesse horizonte o gás natural se 

mostra competitivo frente a outros energéticos em grande parcela de setores da 

economia. Em se confirmando a competitividade do gás natural frente a outros 

energéticos, estima-se que o setor industrial se consolida como principal consumidor 

de gás natural em 2026, elevando sua participação ao longo do horizonte de estudo. 

Em termos de consumo de energia, espera-se que o setor industrial cresça à taxa de 

2,2% anuais, alinhada com a perspectiva de valor adicionado, atingindo o montante 

de 101 milhões de tep1 em 2026. Destacam-se os segmentos de papel e celulose e 

de alimentos e bebidas, que ganham importância no horizonte decenal, em 

detrimento dos segmentos de cerâmica, ferro-gusa e aço, química e outras 

indústrias.  

Sob a ótica do consumo por fonte, o gás natural é a única fonte fóssil que ganha 

espaço na indústria brasileira. As demais fontes fósseis, notadamente o carvão 

mineral e derivados, além dos derivados de petróleo, têm redução de importância no 

período em análise. 

As expectativas de evolução da matriz de consumo de energia por fonte no decênio 

mostram a manutenção da tendência de crescente eletrificação do País, atingindo 

                                                           
1 A tonelada equivalente de petróleo (tep) é uma unidade de energia definida como o calor libertado 
na combustão de uma tonelada de petróleo cru. A Agência Internacional de Energia/OECD define 1 
tep como 41,868 GJ [1] ou 11,630 MWh. 
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um incremento médio anual de 3,7%. O gás natural e os derivados da cana, além 

das outras fontes (incluindo biodiesel) também ganham importância ao longo do 

período (Figura 3.5-3). 

Figura 3.5-3 - Consumo final de energia por fonte. 

 
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia ,Ministério de Minas e Energia (2016). 

O setor industrial mantém-se como principal consumidor com 50,8% de participação 

no consumo final de gás natural em 2026. Destaque para o ganho de participação 

dos setores residencial e comercial/público/agro que mesmo ainda com participação 

modesta ao final do período, respectivamente 3,1% e 2,3%, apresentaram 

crescimento da ordem de 5,5% ao ano ao longo do horizonte do estudo  

(Figura 3.5-4). 

Figura 3.5-4 - Gás Natural: Consumo total por setor. 

 
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia, Ministério de Minas e Energia (2016). 
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Importante destacar que a desverticalização do mercado em virtude da necessidade 

do programa, já em curso, de desinvestimento da Petrobras representa grande 

oportunidade de ingresso de novos agentes no setor. Muitas questões que hoje 

representam entraves ao mercado de gás natural já estão sendo discutidas com 

representantes do setor no âmbito do programa Gás Para Crescer do MME, com 

destaque para a implementação de medidas de estímulo à concorrência, que limitem 

a concentração de mercado e promovam efetivamente a competição na oferta de 

gás natural, a harmonização entre as regulações estaduais e federal, a regulação do 

mercado livre e a redução da assimetria de informações, aumentando a 

transparência e previsibilidade do mercado, entre tantas outras medidas e iniciativas. 

Se adequadamente endereçadas, essas questões tem o potencial de alavancar 

significativamente o mercado de gás natural nos próximos anos. 

Neste contexto, o terminal marítimo de regaseificação denominado “Terminal Gás 

Sul”, a ser instalado na Baía da Babitonga, no município de São Francisco do Sul, 

estado de Santa Catarina, tem grande importância no cenário energético brasileiro já 

que o empreendimento tem capacidade de escoar 15 milhões de m3/dia de gás 

natural por meio do gasoduto que conectará o TGS ao GASBOL. 

A realização de qualquer atividade humana gera impactos ao meio ambiente, o que 

faz com que qualquer empreendimento deva ser visto sob a ótica do atendimento a 

uma demanda da sociedade, que deve ser realizado ao rigor das leis vigentes e 

boas práticas do mercado. A não realização deste empreendimento seria também a 

não realização de um aumento no fornecimento de gás no território nacional, em 

especial na região sul do país. Igualmente, a não execução do projeto ora exposto 

impediria o crescimento de outras empresas fornecedoras de bens e serviços para o 

empreendimento em análise e para aquelas outras atividades que também seriam 

afetados pela não implantação do Terminal Gás Sul. 
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4 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

4.1 Ambiental 

Neste capítulo a legislação que abrange as atividades do licenciamento ambiental e 

da implantação do terminal de gás natural será abordada em duas seções distintas. 

A parte ambiental abordará todas as relações do projeto desde a sua concepção até 

a sua implantação definitiva. Já a outra parte versará sobre a legislação pertinente 

ao gás natural, seu transporte e armazenamento. 

Tendo em vista a diversidade dos aspectos jurídicos, optou-se por estruturar por 

temas a análise da legislação ambiental diretamente relevante ao empreendimento. 

Portanto, a seguir adotou-se como abordagem metodológica uma análise do 

arcabouço legal aplicável ao empreendimento e à proteção dos recursos ambientais 

e aspectos institucionais nas respectivas áreas de influência do empreendimento, 

nas esferas federal, estadual e municipal, de forma a atender o disposto no item 4 

do Termo de Referência nº 12/2017 expedido pela Fundação de Meio Ambiente - 

FATMA, atual Instituto de Meio Ambiente - IMA. 

Pretende-seanalisar se o empreendimento/atividade proposta está em conformidade 

com a legislação ambiental vigente, não possuindo nenhum impeditivo legal para 

sua implantação e operação. 

a) Políticas e Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente  

(Lei Federal nº 6.938/1981) que autoriza a localização, a construção, a instalação, a 

ampliação, a modificação e/ou a operação de empreendimentos e/ou atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como as capazes de causar 

degradação ambiental. 

O licenciamento ambiental pode ser considerado uma medida preventiva, com vista 

a reduzir ao mínimo possível os impactos negativos sobre o meio ambiente, mas 

que define a viabilidade ambiental de empreendimentos. Trata-se de um processo 

administrativo desenvolvido pelos órgãos de controle ambiental de todos os níveis 

da federação. 

Da mesma forma, a Lei Complementar n° 140/2011 fixa normas para a cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à 

proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate 

à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da 

flora. Esta lei estabelece que o licenciamento de empreendimentos, cuja localização 

compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona 

costeira, será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em 
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tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da 

Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e considerados os critérios de 

porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. 

O Decreto nº 8.437/2015, estabelece as tipologias de empreendimentos e 

atividades, cujos processos de licenciamento ambiental serão competência da 

União. 

Por fim, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao empreendimento, fica estabelecida a obrigatoriedade do licenciamento 

ambiental para o Terminal Gás Sul - TGS. 

 Competência para o Licenciamento Ambiental 

Sobre a competência de licenciamento e de forma conservadora, optou-se por 

tramitar inicialmente o processo de licenciamento no âmbito federal, ou seja, no 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Portos, Pesquisa Sísmica Marítima 

e Estruturas Marítimas. 

A partir de tal procedimento, foi expedido o Parecer Técnico nº 69/2017-

COMAR/CGMAQ/DILIC, nº do Processo 02001.116190/2017-58, datado de 

11/10/2017, assinado eletronicamente pelo Analista Ambiental Marcos Vinícius Leite 

Cabral de Melo, no qual conclui que o procedimento de licenciamento ambiental do 

empreendimento projetado deverá ocorrer em nível estadual, uma vez que a sua 

movimentação de carga do terminal deverá ser inferior a 15.000.000 toneladas/ano. 

Portanto, todas as fases do processo de licenciamento ambiental do Terminal Gás 

Sul, do empreendedor GOLAR POWER LATAM PARTIPAÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA., será conduzido pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina 

- IMA. 

 Etapas do Licenciamento Ambiental 

A Resolução CONAMA 237/1997, em seu Art. 10 fixa que o procedimento de 

licenciamento ambiental deverá obedecer às seguintes etapas: 

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários 

ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser 

requerida; 

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 

publicidade; 
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III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de 

vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da 

análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, 

quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo 

haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. 

No seu § 1º fixa que no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 

obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo 

de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável 

ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de 

vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes. 

No seu § 2º fixa que no caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de 

impacto ambiental -EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em 

decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o órgão 

ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação do 

empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação. 

Já no em seu Art. 18, a referida Resolução fixa que o órgão ambiental competente 

estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no 

respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos (Art. 18, 

Incisos I, II e II e § 1º): 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e 

projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior 

a 5 (cinco) anos. 

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, 

não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 
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III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os 

planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no 

máximo, 10 (dez) anos. 

No § 1º diz que a Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os 

prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos 

estabelecidos nos incisos I e II. 

 Estudo Ambiental / Termo de Referência 

Segundo a Resolução CONAMA 237/1997, Estudos Ambientais são todos e 

quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, 

instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório 

ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 

diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 

análise preliminar de risco. 

No Estado de Santa Catarina, - o Instituto do meio Ambiente - IMA, nas suas 

exigências de estudos ambientais e dependendo da significância do impacto 

ambiental que um empreendimento possa causar ao meio ambiente, pode cobrar um 

dos seguintes estudos: o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), o Estudo Ambiental Simplificado (EAS), o Relatório Ambiental 

Prévio (RAP), e o Estudo de Conformidade Ambiental (ECA), entre outros.  

Então, se a atividade ou empreendimento a ser implantado for potencialmente 

causador de significativa degradação ambiental, faz-se necessária a elaboração de 

EIA/RIMA. Já se o potencial poluidor não for de significância, o órgão ambiental 

definirá outros estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 

licenciamento. 

Portanto, conforme apresentado no Ofício DILIC/GEAIA n° 004598, de 18 de agosto 

de 2017, o presente EIA/Rima, exigível para o licenciamento ambiental do Terminal 

Gás Sul pela Resolução Conama nº 01/1986, Lei Estadual nº 14.675/2009 e 

Resolução CONSEMA nº 13/12 (substituída pela Resolução CONSEMA nº 98/2017), 

que vem instruir o processo de licenciamento ambiental para as atividades de 

Terminais Portuários (código 47.81.01) e Transporte por Oleodutos, Gasodutos e 

Minerodutos (código 47.51.00), visa subsidiar a análise técnica do IMA sobre sua 

viabilidade ambiental. 

b) Uso e Ocupação do Solo 

O empreendimento completo contará com dolphins para atracação de uma unidade 

flutuante de armazenamento e regaseificação - FSRU, instalado na área marítima do 

município de São Francisco do Sul com um terminal para transferência do gás, um 

gasoduto submarino cruzando a Baia da Babitonga, a passagem pela praia no 

município de Itapoá, e o gasoduto terrestre, instalado integralmente na faixa de 
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dutos existente do OSPAR (Oleoduto Santa Catarina-Paraná), enterrado desde o 

município de Itapoá até o município de Garuva, onde fará sua conexão com o 

Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL). 

Nestes itens a seguir, serão analisadas, dentro dos limites de cada um dos três 

municípios, as implicações da passagem do gasoduto em cada trecho de uso e 

ocupação distinta.  

 Município de São Francisco do Sul 

O Plano Diretor do Município de São Francisco do Sul foi instituído pela Lei 

Complementar n° 17/2006, e foi alterado em sua redação pela Lei Complementar 

n 43/2013. 

Dentro dos limites do Município de São Francisco do Sul, o empreendimento irá 

ocupar somente uma faixa marítima, onde serão instaladas as estruturas de 

atracação onde, de um lado se encaixa a unidade regaseificadora contratada, e do 

outro, o gasoduto e as suas conexões (Figura 4.1-1), que fazem o transporte do gás 

natural por tubulação implantada no fundo da Baía da Babitonga. 

Nas leis acima citadas não se fez menção ao uso espaço marítimo do Município de 

São Francisco do Sul. 

Figura 4.1-1 - Exemplo de Sistema de Atracação dos Navios Metaneiros, conforme será 
adotado no TGS. 

 

 Município de Itapoá 

O zoneamento do município de Itapoá foi instituído pela Lei Complementar 48/2016 

que veio instituir o Plano Diretor Municipal de Itapoá, com fundamentos na 

Constituição Federal, Constituição do Estado de Santa Catarina, no Estatuto da 

Cidade - Lei Federal nº 10.257/2001, bem como na Lei Orgânica do Município, e na 

Lei Municipal Ordinária nº 676/2016, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo Urbano do Município de Itapoá - SC. 
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O empreendimento deverá ser implantado abrangendo desde o município de Itapoá 

até a cidade de Garuva, onde fará conexão com o GASBOL. 

Esse duto, com cerca de 33,0 km de extensão total e com 20 polegadas de diâmetro 

(aproximadamente 50,8 centímetros), será totalmente enterrado e passará por 

aproximadamente 16,5 km em terras do município de Itapoá, servindo para escoar o 

gás importado desde o gasoduto submarino conectando o Terminal de GNL, a ser 

instalado na Baia da Babitonga, nas proximidades de São Francisco do Sul - SC. 

A chegada na praia, interligação entre a seção submarina e terrestre, deverá ser 

realizada utilizando a rota de servidão do oleoduto OSPAR, construído em 1976, e 

conecta o Terminal de São Francisco do Sul - TEFRAN e a Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas - REPAR. 

A rota terrestre do empreendimento a ser implantado utilizará a faixa já existente de 

servidão do oleoduto OSPAR até a região de Garuva - SC, onde será feita a 

interligação com o Gasoduto Brasil - Bolívia (GASBOL). 

Em observação ao Uso e Ocupação do Solo de Itapoá (Lei nº 676/2016), o gasoduto 

vai entrar no solo do Município de Itapoá sempre utilizando a rota de servidão do 

Oleoduto OSPAR, na Localidade de Pontal, na divisa das Zonas Urbanas I e III, 

continua entre as Zonas Urbanas III e IV e dali para frente continua somente na 

Zona III, até entrar na Zona de Serviços II; este é o trecho que passa pelo local que 

se encontra mais densamente ocupado pela população. Estas Zonas Urbanas 

correspondem às áreas urbanas destinadas ao uso predominantemente residencial 

e também atividades de atendimento para tal uso. Correspondem, em sua maioria, a 

zonas de transição entre Áreas de Serviços e Áreas Residenciais. 

Na Zona de Serviços II, que corresponde às áreas destinadas a atividades de 

serviços e indústrias de pequeno, médio e grande portes, o gasoduto passará na 

sua margem mais ao sul. 

Em seguida, cruza a Zona Retroportuária e Industrial, que corresponde à área 

destinada às atividades retroportuárias e industriais que tem como objetivo ordenar e 

consolidar a ocupação desta área, promovendo a atração e concentração do 

comércio, serviços e indústrias de maior porte ao município, em especial as 

atividades de apoio logístico e de serviços ao Porto. 

Deste ponto, passa pela Zona Rural (Macrozona de Uso Controlado) e alcança a 

Zona de Serviços III (Rodovia SC 416) que corresponde às áreas às margens da 

Rodovia Estadual SC-416, principal acesso ao Município, que compreende uma 

faixa de 500 metros ao longo desta, para cada lado do seu eixo, até o limite com o 

município de Garuva. 

Na Lei Complementar nº 48/2016 que veio instituir o Plano Diretor Municipal, e na 

Lei Municipal Ordinária nº 676/2016, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo Urbano do Município de Itapoá, nenhum artigo faz menção à 
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utilização da faixa de domínio do Oleoduto OSPAR, instalado em áreas do município 

desde o ano de 1976, pertencente à PETROBRÁS. 

A se destacar, que não haverá nenhuma mudança de uso do solo no município de 

Itapoá, na medida que o gasoduto utilizará uma faixa de dutos já existente, onde 

opera o oleoduto OSPAR da Petrobrás. 

 Município de Garuva 

O zoneamento do município de Garuva foi instituído pela Lei Complementar 

n° 92/2015, que dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor, que é o instrumento 

básico de um plano de planejamento para a implantação da política de 

desenvolvimento urbano, que vem para nortear as ações dos agentes públicos e 

privados. 

O gasoduto, em seu percurso passando pelo município de Garuva, deverá ser 

totalmente enterrado e com aproximadamente 14,5 km de extensão, seguindo até as 

proximidades da área central da cidade, utilizando também neste trecho a mesma 

faixa de servidão do oleoduto OSPAR (já existente), onde será conectado à rede de 

distribuição de GNL já existente, gasoduto Brasil - Bolívia (GASBOL). 

A utilização da mesma faixa de servidão do já existente oleoduto OSPAR se justifica 

por motivos ambientais e sociais, já que, dessa maneira, não será necessário 

reservar e criar uma nova faixa de servidão na região, evitando os impactos em 

construções locais e na vegetação nativa. 

A tubulação do gasoduto entrará pelo Município de Garuva na área rural, próximo do 

local aonde a via de acesso ao Porto de Itapoá deixa as terras do Município; trata-se 

das seguintes Áreas Rurais: de Uso Controlado das Planícies (ARUC - PN), de 

Preservação das Encostas (ARPA - EM) e de Preservação dos Mananciais  

(ARPA - MN). 

Dalí a tubulação entra e cruza a Zona Especial de Predominância Logística (ZEPIL), 

já na Área Urbana, caracterizada pelo processo de urbanização e transformação das 

características naturais do município, através de um melhor agrupamento da cidade. 

Em seguida entra na Área Urbana de Adensamento Secundário (AUAS - 02), região 

que não apresenta fragilidade ambiental, possuindo boas condições de infraestrutura 

capazes de absorver a quantidade de moradores e maior volume de atividades 

voltadas ao setor terciário, com possibilidades de absorver atividades ligadas ao 

setor secundário de baixo impacto ambiental e existência de vazios urbanos. 

Apresenta pouca densidade populacional. 

Após, adentra na Zona Especial de Predominância Industrial (ZEPI - 01), área 

destinada à instalação de atividades ligadas ao setor terciário e secundário de baixo 

impacto de acordo com suas características. Nessa área o gasoduto vai cruzar a 

Rodovia SC-415, e encontrará o Gasoduto GASBOL, onde será feita a interligação. 
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No zoneamento do município de Garuva, que foi instituído pela Lei Complementar  

n° 92/2015, não possui nenhum artigo que faça menção à utilização da faixa de 

domínio do Oleoduto OSPAR, instalado em áreas do município desde o ano de 

1976, pertencente à PETROBRÁS. 

 Considerações 

Tecnicamente a escolha do modal dutoviário para transporte de gás natural é a 

modalidade mais segura e com menor razão entre consumo de energia sobre 

energia transportada. O aumento da demanda de consumo por gás natural está 

expandindo a escolha pela opção de transporte por dutos. 

O empreendimento foi projetado em duas partes, que são distintas pelas suas 

técnicas construtivas e normas aplicáveis: 

Seção Marítima - Contará com dolphins para atracação de uma unidade flutuante de 

armazenamento e regaseificação - FSRU, instalado na área marítima do município 

de São Francisco do sul, com uma miniplataforma para transferir o gás para o 

gasoduto. 

Um gasoduto que ligará a plataforma com a parte terrestre, com extensão 

aproximada de 2 km, percorridos sob a Baía da Babitonga até o afloramento na 

localidade de Pontal, no município de Itapoá, na margem oposta à da instalação do 

terminal, que foi projetado de maneira a minimizar o comprimento do duto, 

descrevendo, portanto, uma linha reta entre o terminal de regaseificação e o ponto 

de afloramento.  

O gasoduto irá utilizar para seu afloramento, a área de chegada de praia utilizada 

hoje pelo duto submarino já existente na Baía da Babitonga. 

Seção Terrestre - Com extensão aproximada de 31 km, partindo do afloramento em 

Itapoá e correndo até o município vizinho de Garuva, onde fará conexão com o 

gasoduto da GASBOL. 

Com relação à utilização de parte da faixa de servidão do Oleoduto OSPAR para 

implantação do Gasoduto - de conexão com o GASBOL, na sua parte terrestre, a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, pela sua 

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados 

e Gás Natural, conforme descrito no Ofício n° 0890/2017/SCM (Processo nº 

48610.010519/2017-09), declara que, apesar de nada tem a se opor quanto à sua 

implantação, coloca que uma resposta mais precisa só será possível após o início 

da tramitação do processo de solicitação de Autorização de Construção (AC) do 

referido terminal.  

Portanto, a ANP deverá autorizar a implantação do gasoduto na faixa de domínio do 

Oleoduto OSPAR. 
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 Espaço Aquático em águas Jurisdicionais Brasileiras 

As autorizações de cessão de uso do espaço aquático em águas públicas federais 

(para uso do espelho d’água) para implantação do terminal competem à secretaria 

do Patrimônio da União - SPU. (ver Certidão nº 49/17 - Secretaria do Patrimônio da 

União). 

A Secretaria do Patrimônio da União de Santa Catarina informou, por meio da 

Certidão nº 49/17, que há disponibilidade para a cessão de uso oneroso, desde que 

não haja óbices ambientais, e ainda desconhece outros interessados com pedido de 

disponibilidade ou de cessão do mesmo espaço aquático, que por sua vez não tem 

contiguidade com a área terrestre da União. 

c) Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas 

Unidades de Conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. 

A Lei no 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto no 4.340/2002, foi a responsável 

por instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e 

veio estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão de 

unidades de conservação. 

O SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais e tem os seguintes objetivos: 

I - Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

IV - Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

VI - Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
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X - Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos 

e monitoramento ambiental; 

XI - Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. 

Ainda de acordo com a Lei no 9.985/2000, quando a instalação ou operação de um 

empreendimento de significativo impacto ambiental afetar alguma Unidade de 

Conservação (UC) ou a sua respectiva Zona de Amortecimento (ZA), seu 

licenciamento dependerá da autorização do órgão gestor da unidade afetada. 

Também segundo o Art 1º da Resolução CONAMA 428/2010, o licenciamento de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de 

Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim 

considerados pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só 

poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela administração da 

UC ou, no caso das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão 

responsável pela sua criação. 

Segundo a Lei no 9.985/2000, as Unidades de Conservação se dividem em 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais, dentre as quais estão previstos os seguintes tipos:  

a) Área de Proteção Ambiental;  

b) Área de Relevante Interesse Ecológico;  

c) Floresta Nacional;  

d) Reserva Extrativista; 

e) Reserva de Fauna;  

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Já as Unidades de Proteção Integral têm por objetivo básico preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, nas seguintes 

modalidades: 
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a) Estação Ecológica;  

b) Reserva Biológica;  

c) Parque Nacional;  

d) Monumento Natural; e  

e) Refúgio de Vida Silvestre.  

A seguir será feita análise quanto às estruturas de conservação encontradas nos 

três municípios envolvidos, nas três esferas de governo. 

 Município de São Francisco do Sul 

 Unidades de Conservação Federais 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural - ArcelorMittal Vega 

Em julho de 2002, a ArcelorMittal Vega inaugurou a sede da RPPN - Reserva 

Particular do Patrimônio Natural, com 80 ha, no terreno aonde se localiza a 

empresa. É um local disponível para abrigar técnicos de órgãos ambientais como 

IBAMA, ICMBio e IMA, durante períodos de estudos, podendo ser utilizado também 

por universidades e outras instituições de ensino. 

Na etapa de implantação da RPPN, foi iniciada a revegetação, com espécies nativas 

das áreas de bota-fora, áreas de terra usadas durante a terraplanagem da fábrica. 

A recuperação das áreas com espécies existentes na floresta se dá na mesma 

proporção daquelas existentes em terreno ao lado, conforme levantamento feito por 

especialistas. A criação das mudas nativas é realizada dentro de um viveiro de 

mudas localizado nas terras da empresa. 

A RPPN ArcelorMittal Vega é objeto do processo de criação nº 02026.003518/98-38. 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural - Morro da Palha 

Foi reconhecida pela Portaria nº 62, de 18/04/2002 do IBAMA, como Reserva 

Particular do Patrimônio Natural, de interesse público e em caráter de perpetuidade, 

a área de 7,00 ha (sete hectares), constituindo-se parte integrante do imóvel 

denominado Morro da Cruz, a reserva denominada "Morro da Palha", no município 

de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, de propriedade de Celso 

Westphalen Sobrinho, matriculado em 28/07/1989, sob número R-2-28.158, Livro 2; 

registrado no Registro de Imóveis 1ª Circunscrição, Comarca de São Francisco do 

Sul, no citado Estado. 
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 Unidades de Conservação Estaduais 

 Parque Estadual Acaraí 

Criado em 23 de setembro de 2005, pelo Decreto Estadual nº 3.517, localizado no 

município de São Francisco do Sul, o Parque Estadual Acaraí é uma Unidade de 

Conservação com uma área de 6.667 hectares localizada na planície litorânea da 

ilha de São Francisco. 

Somado ao arquipélago Tamboretes, pertencentes ao município de São Francisco 

do Sul, é mais uma iniciativa governamental e da sociedade civil no sentido de 

garantir a preservação de áreas de valor cênico, de relevância em biodiversidade e 

do mais importante remanescente contínuo de ecossistemas costeiros em Santa 

Catarina formado pela restinga da Praia Grande, e de ampliar o conhecimento de 

nossa história pré-colonial e colonial.  

 Unidades de Conservação Municipais 

 Parque Ecológico Municipal Celso Amorim Salazar Pessoa 

Este Parque Ecológico Municipal é a última obra do projeto Monumenta inaugurada 

no Brasil. Situado no Centro Histórico de São Francisco do Sul, conta com 

16.491 m² de natureza exuberante. 

Possui deques de contemplação com vista para a Baía da Babitonga, trilhas em 

meio à vegetação nativa, áreas de descanso em espaços arborizados e ruínas 

históricas da Capela São José.  

Para recepcionar os visitantes também foi construída uma sede de apoio receptivo e 

administrativo. A sede administrativa foi construída em um imóvel histórico, situado 

na Rua Fernandes Dias, ficando como a entrada do parque.  

 Parque Municipal Central 

 Município de Itapoá  

 Unidades de Conservação Federais 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural - Volta Velha 

No Município de Itapoá, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

- ICMBio, oficializou a criação da RPPN Volta Velha, no município de Itapoá, que 

totalizará 875 hectares. 

A Reserva é fruto do projeto de compensação ambiental do Porto Itapoá, que, ao 

suprimir 28 hectares para a ampliação do terminal portuário, compensou em 10 

vezes a área suprimida em forma de Reserva Natural. 
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A RPPN Volta Velha, a partir de agora, passa a ser uma das maiores reservas 

naturais particulares do Estado de Santa Catarina. No local serão desenvolvidas 

pesquisas científicas e visitações de cunho ambiental, além de se tornar um 

importante ativo ambiental do Município de Itapoá. 

 Unidades de Conservação Estaduais 

Não Possui. 

 Unidades de Conservação Municipais 

 Parque Natural Municipal Carijós 

A Lei Municipal nº 330, de 23/03/2011 criou o Parque Natural Municipal Carijós, 

localizado no município de ITAPOÁ, com área de 39,76 hectares, com os objetivos 

de preservar os ambientes naturais pertencentes ao Bioma da Mata Atlântica, em 

especial os da Floresta Ombrófila Densa, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação em 

contato com a natureza e turismo ecológico. 

 Fazenda Palmital 

Possui 590 ha / Processo n° 070/92-N (25/06/1992) 

 Município de Garuva 

 Unidades de Conservação Federais 

 Unidades Estaduais 

Não possui. 

 Unidades Municipais 

 Área de Proteção Ambiental do Quiriri - APA Quiriri 

Criada pelo Decreto Municipal nº 055/1997 do Município de Garuva, fica situada nas 

encostas da Serra do Mar e Planalto Ocidental, na porção oeste do município de 

Garuva. A APA Quiriri, que envolve a bacia hidrográfica do rio Quirirí e parte da 

Serra do Quirirí, localiza-se no município de Garuva, sendo uma continuação da 

APA - Serra Dona Francisca.  

O objetivo principal da APA Quirirí é a proteção ambiental da região envolvida, 

principalmente dos recursos hídricos, de forma a garantir o abastecimento público de 

água potável. Outro objetivo da APA é a manutenção das atividades econômicas 

desenvolvidas na região, de forma compatível com a proteção ambiental, 

estimulando atividades não degradantes, tais como o turismo rural, o manejo 

florestal e a agricultura orgânica. 
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 Reserva Ecológica Rio Turvo 

Possui área de 13.186 há. 

d) Conservação da Fauna e Flora 

A Lei Federal nº 5.197/67 (alterada pelas leis nº 7.584/87, nº 7.653/88 e nº 7.679/88) 

regulamentada pelo Decreto nº 97.633/89 garante respaldo à proteção de animais 

de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem 

naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus 

ninhos, abrigos e criadouros naturais, em propriedades do Estado, ficando proibida a 

sua utilização, perseguição, destruição ou caça. 

A Lei Federal nº 7.653/88 que considera crime inafiançável ações contra a fauna 

silvestre; à Convenção sobre Diversidade Biológica ratificada pelo Decreto-

Legislativo nº 02/94 e promulgada pelo Decreto nº 2.519/98. 

O Decreto nº 4.339/02 instituiu a Política Nacional de Biodiversidade e a Instrução 

Normativa (IN) MMA nº 03/08 divulgou a Lista Oficial das Espécies Brasileiras 

Ameaçadas de Extinção. 

A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 e o Decreto nº 3.179/99 ampliaram o 

espectro de proteção legal à fauna, mantendo o rigor de tipificação de ações contra 

as espécies animais enquanto crimes com penas de detenção e reclusão. 

No âmbito estadual, quando da necessidade de captura, coleta e transporte de 

fauna silvestre nas áreas de influência de empreendimentos e atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, é 

necessário formalizar junto ao IMA o pedido de autorização ambiental, conforme a 

Instrução Normativa (IN) IMA nº 62 e observadas as Lei Federal no 9.605/98 e a 

Resolução CFBio nº 301/02. 

Com relação aos estudos faunísticos realizados no âmbito do EIA/Rima são 

abordadas as Resoluções CONSEMA nº 02/2011, que reconhece a Lista Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina, e as 

Portarias MMA nº 444/2014 que reconhece a Lista Oficial de Espécies da Fauna 

Terrestre Ameaçadas de Extinção no Brasil e a Portaria MMA nº 445/2014 que 

reconhece a Lista Oficial de Espécies de Peixes e Invertebrados Ameaçadas de 

Extinção no Brasil. 

Resumindo, na execução dos estudos para elaboração deste EIA, a legislação a ser 

observada deverá seguir a listagem abaixo:  

a) CONSEMA - CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (2011). 

Resolução nº 002. Reconhece a Lista Oficial de Espécies de Fauna 

Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina e dá outras 

providências; 
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b) CONSEMA - CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE Resolução n° 08, 

de 14 de setembro de 2012. Reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas 

Invasoras no Estado de Santa Catarina e dá suas providências; 

c) CONSEMA - CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE Resolução n° 51, 

de 05 de dezembro de 2014. Reconhece a Lista Oficial das Espécies da Flora 

Ameaçada de Extinção no Estado de Santa Catarina e dá outras providências; 

d) FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (atual IMA – Instituto do Meio 

Ambiente de Santa Catarina). Instrução Normativa nº 62. Captura, Coleta, 

Transporte e Destinação de Fauna Silvestre. Versão de janeiro de 2017. 

Disponível em: 

http://www.fatma.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/galerias/galeria_17/IN_62%20.pdf; 

e) IBAMA, 1998. Proteção e controle de ecossistemas costeiros: manguezais da 

Baía da Babitonga/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis. Coleção meio ambiente. Série estudos - Pesca, 25. 

Brasília. 145p; 

f) IBAMA, Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007.  Estabelece 

critérios relativos ao manejo da fauna silvestre - levantamento, monitoramento, 

salvamento, resgate e destinação, em áreas de influência de 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de impacto à fauna, sujeitos ao licenciamento ambiental; 

g) ICMBio, Instrução Normativa nº 03, de 01 de setembro de 2014. Fixa normas 

para a utilização do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - 

SISBio, na forma das diretrizes e condições previstas nesta Instrução 

Normativa, e regulamenta a disponibilização, o acesso e o uso de dados e 

informações recebidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade por meio do SISBio; 

h) MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Portaria nº 444/2014, Reconhece 

como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes 

da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”, 

trata de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados terrestres e indica o 

grau de risco de extinção de cada espécie. 

i) MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Portaria nº 445, de 17 de 

dezembro de 2014. Reconhece como espécies de peixes e invertebrados 

aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da 

"Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes 

e Invertebrados Aquáticos" - Lista, conforme Anexo I desta Portaria, em 

observância aos Arts. 6º e 7º, da Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014; 

j) Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação - International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN. 
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 Água de Lastro 

Água de lastro é o nome pelo qual se tornou conhecida internacionalmente à água 

do mar utilizada pelos navios de carga para manterem a estabilidade e a integridade 

estrutural quando navegando sem carga. 

Quando um navio está descarregado, seus tanques recebem água de lastro para 

manter sua estabilidade, balanço e integridade estrutural. Quando o navio é 

carregado essa água é lançada ao mar. 

Ao longo do tempo, espécies marinhas foram dispersas por todos os oceanos por 

meios naturais, levadas pelas correntes ou aderidas a troncos e entulhos flutuantes. 

Barreiras naturais, tais como: temperatura e massas de terra, evitaram que várias 

espécies dispersassem em determinados mares. 

O transporte de qualquer organismo pequeno o suficiente para passar através das 

entradas de água de lastro e bombas, podem causar impactos ambientais, como: 

a) Desequilíbrio Ecológico (Perda de Biodiversidade): Organismos aquáticos e 

agentes patogênicos de diversas regiões do mundo, em habitats fora de seus 

limites nativos podem causar desequilíbrio ecológico, em virtude dos locais 

não estarem adaptados para receber os novos agentes; 

b) Disseminação de Doenças: Existe risco epidemiológico associado à liberação 

não controlada da água de lastro e, portanto, um trabalho preventivo buscando 

a redução das consequências associadas deve ser realizado; 

c) Prejuízos Econômicos: Como as espécies normalmente não possuem 

predadores em seu novo habitat, sua reprodução é acelerada e ilimitada 

causando prejuízos às atividades econômicas. 

No Brasil, a Autoridade Marítima representada pela Diretoria de Portos e Costas 

(DPC) da Marinha do Brasil, adotou medidas necessárias à prevenção da poluição 

por parte das embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) de acordo 

com a Norma Marítima (NORMAM) nº 20. 

Esta norma determina que todo navio que chegue a portos brasileiros, comprove a 

troca da água de lastro efetuada em alto mar, atendendo aos preceitos das 

Convenções e Resoluções Internacionais. 

A NORMAM n 20 estabelece que todo navio equipado com tanques ou porões de 

água de lastro que entre ou navegue em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), 

deve: 

a) realizar a troca da água de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas da costa e 

em águas com pelo menos 200 metros de profundidade; 
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b) trocar a água de lastro se estiver engajado em navegação comercial entre 

bacias hidrográficas distintas e sempre que a navegação for entre portos 

marítimos e fluviais; 

c) utilizar para a troca da água de lastro o método sequencial, o método do fluxo 

contínuo ou método de diluição. 

O Método Sequencial é aquele onde os tanques de lastro são esgotados e cheios 

novamente com água oceânica. 

O Método do Fluxo Contínuo é aquele onde os tanques de lastro são 

simultaneamente cheios e esgotados, através do bombeamento de água oceânica. 

O Método de Diluição é aquele onde ocorre o carregamento de água de lastro 

através do topo e, simultaneamente, a descarga dessa água pelo fundo do tanque, à 

mesma vazão, de tal forma que o nível de água no tanque de lastro seja controlado 

para ser mantido constante. 

É proibida qualquer violação das prescrições da Norma Marítima dentro das AJB, 

sendo estabelecidas sanções de acordo com as leis nacionais. Quando isso ocorrer, 

o Agente da Autoridade Marítima deve instaurar um procedimento administrativo em 

conformidade com a legislação, podendo ainda tomar medidas para advertir, 

determinar ou proibir a entrada do navio no porto ou terminal; 

Deverá ser preenchido um formulário com informações relativas à água utilizada 

como lastro. Este, assim como o Plano de Gerenciamento da Água de Lastro, são 

documentos obrigatórios que serão objeto de inspeção pelos Agentes da Autoridade 

Marítima. 

Ainda, de acordo com a NORMAM nº 20, o item Plano de Gerenciamento da Água 

de Lastro, estabelece que todo navio nacional ou estrangeiro que utiliza água como 

lastro deve possuir um Plano de Gerenciamento da Água de Lastro com o propósito 

de fornecer procedimentos seguros e eficazes para esse fim. 

Este Plano deve ser incluído na documentação operacional do navio, devendo, 

ainda, ser específico para cada navio e conter e observar os seguintes itens: 

a) procedimentos detalhados de segurança para o navio e tripulação associados 

ao gerenciamento da Água de Lastro; 

b) descrição detalhada das ações a serem empreendidas para programar o 

gerenciamento da Água de Lastro; 

c) indicação dos pontos onde serão coletadas as amostras da Água de Lastro; 

d) presença de oficial a bordo responsável por assegurar que o Plano seja 

corretamente implementado; 
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e) escrito no idioma de trabalho do navio; se o idioma usado não for inglês, 

francês ou espanhol, uma tradução para um destes idiomas deverá ser 

incluída. 

Com relação ao Plano de Gerenciamento de Água de Lastro, os navios saídos dos 

portos brasileiros estão sujeitos à autuação, multa e até mesmo a proibição para 

operar em águas jurisdicionais brasileiras. 

Os procedimentos administrativos previstos na NORMAM nº 20 baseiam-se 

naqueles previstos na Lei Federal n° 9.605/1998 (lei de Crimes Ambientais), que 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

Portanto, duas situações poderão ser configuradas: 

a) os navios que não tiverem a bordo o Plano de Gerenciamento de Água de 

Lastro, considerada uma não conformidade grave, serão autuados, multados e 

impedidos de operar em águas jurisdicionais brasileiras; e  

b) os navios que tiverem a bordo o Plano de Gerenciamento de Água de Lastro, 

porém não aprovado por uma Sociedade Classificadora ou pela Administração 

do Estado de Bandeira do navio, serão autuados e multados no primeiro porto 

brasileiro. 

Existe ainda a possibilidade de autuação e multa para aqueles navios que não 

cumprirem o preconizado na NORMAM nº 20 com relação ao não preenchimento (ou 

não apresentação), ou preenchimento errado ou fraudulento do Formulário de Água 

de Lastro. 

O não preenchimento do Formulário de Água de Lastro deve ser considerado uma 

não conformidade grave e o comandante do navio deve provar o seu 

enquadramento em algum caso de isenção ou de exceção previstos na NORMAM 

nº 20. Caso contrário, o navio deverá ser autuado e multado. 

e) Compensação Ambiental 

A Lei n° 9.985/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação. 

Em seu Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 

- EIA/Rima, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto 

neste artigo e no regulamento desta Lei. 
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§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 

para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 

ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 

pelo empreendimento. 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas 

no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a 

criação de novas unidades de conservação. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 

sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste 

artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável 

por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao 

Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 

compensação definida neste artigo. 

Já a Lei n° 14.675, de 13/04/2009 que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente 

prevê em seu Art. 166, que a efetivação da compensação ambiental deve observar 

as seguintes etapas vinculadas ao licenciamento:  

I - Definição do valor da compensação ambiental na emissão da Licença 

Ambiental Prévia - LAP, não devendo o valor ser superior a meio por cento 

dos custos de investimento de capital, excluídos os impostos, taxas e juros;  

II - Apresentação pelo empreendedor e aprovação pelo órgão executor do 

programa de compensação ambiental e plano de aplicação financeira, com 

base nos custos estimados de implantação, no processo de obtenção da 

Licença Ambiental de Instalação - LAI;  

III - Elaboração e assinatura de um termo de compromisso de aplicação da 

compensação ambiental, que deve integrar a própria Licença Ambiental de 

Instalação - LAI;  

IV - Início do pagamento do que restou pactuado antes da instalação e após a 

emissão da Licença Ambiental de Instalação - LAI, conforme o termo de 

compromisso; e  

V - Verificação do cumprimento do cronograma de aplicação da compensação 

ambiental, sob pena de suspensão da Licença Ambiental de Instalação - LAI 

ou da Licença Ambiental de Operação - LAO, em caso de descumprimento. 

Portanto, considerando ainda a Lei n° 14.675, de 13 de abril de 2009 (Código 

Estadual do Meio Ambiente), a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC) e seu Decreto Federal 

regulamentador nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, bem como a Resolução 
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CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006, que estabelecem para o empreendedor de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, a obrigação de apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação de Grupo de Proteção 

Integral, com a exceção prevista no parágrafo 3º, art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00, 

os valores a serem aplicados como compensação ambiental deverão ser de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) dos custos totais para a implantação do Terminal Gás 

Sul e do - gasoduto de conexão com o GASBOL, em atenção ao Código Estadual do 

Meio Ambiente, Lei nº 14.675/2009, art. 135-F e na Portaria 02/2010 da IMA de 

12/01/2010. 

O pagamento da compensação ambiental deve dar-se após a emissão da Licença 

Ambiental de Instalação - LAI, e os valores da compensação ambiental deverão ser 

aplicados em Unidades de Conservação de Grupo de Proteção Integral, conforme 

estabelece o art. 33 do Decreto Federal nº 4.340/2002. 

f) Zona Costeira 

A Lei Federal nº 7.661/1988 veio instituir o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro - PNGC, que tem como finalidade primordial, o estabelecimento de normas 

gerais visando a gestão ambiental da Zona Costeira do País, lançando as bases 

para a formulação de políticas, planos e programas estaduais e municipais. 

O PNGC visa especificamente a orientar a utilização nacional dos recursos na Zona 

Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e 

a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural, considerando a 

Zona Costeira o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo 

seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima, que se estende 

mar afora distando 12 milhas marítimas das Linhas de Base estabelecidas de acordo 

com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a 

totalidade do Mar Territorial, e outra terrestre, que é a faixa do continente formada 

pelos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona 

Costeira. 

O PNGC delimita e define a Zona Costeira como o espaço geográfico de interação 

do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as 

seguintes faixas: 

a) Faixa Marítima - faixa que se estende mar afora distando 12 milhas marítimas 

das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar Territorial; 

b) Faixa Terrestre - faixa do continente formada pelos municípios que sofrem 

influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira. 

Já a Lei Estadual nº 13.553/2005 e o Decreto n° 5.010/2006, que respectivamente, 

institui e regulamenta o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC), vêm 

estabelecer as estratégias, metas e instrumentos para sua implantação no Estado. 
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Dentre os aspectos legais supracitados, ainda merece destaque a definição da 

abrangência territorial dos municípios inseridos no PEGC pelo Decreto no 

5.010/2006, que vem definir em seu Art. 3°, que: 

“A faixa terrestre da Zona Costeira, para fins do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, é composta pela área dos atuais 36 (trinta e seis) 

municípios, subdivididos em 5 (cinco) Setores Costeiros: 

I - Setor 1 - Litoral Norte: Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá, 

Joinville, São Francisco do Sul e Barra Velha; 

II - Setor 2 - Litoral Centro-Norte; 

III - Setor 3 - Litoral Central; 

IV - Setor 4 - Litoral Centro-Sul;  

V - Setor 5 - Litoral Sul. 

O Terminal Gás Sul está localizado no Setor 1 - Litoral Norte, que compreende os 

municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá, Joinville, São 

Francisco do Sul e Barra Velha. 

O Gerenciamento Costeiro é um processo contínuo que passa por diagnósticos e 

planejamento do uso sustentável dos recursos costeiros, sob perspectiva integrada 

dos diversos processos que vem influenciar as ações na Zona Costeira. 

Dessa forma, seus objetivos, previstos no Decreto Federal n° 5.300/2004, que 

regulamenta a Lei Federal nº 7.661/1988, que dispõe sobre regras de uso e 

ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, podem 

propiciar com maior qualidade o desenvolvimento de atividades econômicas na 

região costeira. 

Portanto, o Gerenciamento Costeiro no estado de Santa Catarina está regulado por 

meio da Lei Estadual nº 13.553/2005 e seu Decreto regulamentador nº 5.010/2006, e 

seu gerenciamento é feito pela Secretaria de Estado do Planejamento. 

g) Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

No âmbito deste estudo ambiental, os recursos hídricos, tanto superficiais como 

subterrâneos poderão vir a serem afetados, visto que o Terminal Gás Sul será 

implantado nas águas da Baia da Babitonga, e terá seus dutos de gás implantados 

em parte terrestre, podendo atingir no seu roteiro de implantação corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos. 

Em nosso país, os recursos hídricos deverão estar em conformidade com o Decreto 

no 24.643/1934 (Código de Águas) e a Lei no 9.433/1997, que estabeleceu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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A Lei nº 9.433/1997 classifica as águas em Classes, cujos critérios foram 

estabelecidos pela Resolução Conama no 357/2005, complementada e alterada pela 

Resolução Conama no 430/2011, e classifica os corpos d'água em doces, salobras e 

salinas e estabelece diretrizes ambientais para o seu enquadramento, e fixa 

condições e padrões de lançamento de efluentes. Ela também instituiu como um dos 

instrumentos da PNRH, a outorga de direito de uso de recursos hídricos, que tem 

como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 

efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos. 

A Lei nº 9.984/2000 cria a Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e vem fixar a 

competência desta em outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de 

recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, bem como emitir outorga 

preventiva. Incluem-se entre os bens da União, lagos, rios e quaisquer correntes 

d’água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirva de 

limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, os recursos 

naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e o mar territorial. 

Em Santa Catarina, com o advento da Lei nº 6.739/85 foi criado o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos (CERH) com o objetivo principal de estabelecer diretrizes da 

política com vistas ao planejamento das atividades de aproveitamento e controle dos 

recursos hídricos e após, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos foi instituído pela Lei Nº 9.022/1993, e teve como objetivo implementar a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e a formulação, atualização e aplicação do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, congregando a sociedade civil, órgãos e 

entidades  estaduais e municipais intervenientes no planejamento e no 

gerenciamento destes recursos. 

A gestão dos recursos hídricos no Estado de Santa Catarina é executada pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, através da Diretoria de 

Recursos Hídricos e conta com o apoio do Programa SC Rural. O objetivo do 

Programa é fortalecer a política estadual de recursos hídricos através da 

implantação dos mecanismos de controle dos usos das águas e da gestão nas 

bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina.  

Também a Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH 

nº 001/2008, vem dispor que para a classificação dos corpos de água de Santa 

Catarina, enquanto não houver o Plano Estadual e os Planos de Bacias definidos, 

deverá ser adotada a classificação estabelecida pela Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 

Cabe à Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável - SDS, a emissão da outorga para os usos de recursos 

hídricos que alterem as condições quantitativas e ou qualitativas das águas. Esse 
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ato representa um instrumento através do qual o Poder Público vem autorizar, 

conceder ou ainda permitir ao usuário fazer o uso deste bem público. É por meio 

deste ato que o Estado vem exercer o domínio das águas preconizado pela 

Constituição Federal de1988, regulando o compartilhamento entre os diversos 

usuários solicitantes. 

h) Emissões Atmosféricas 

Entende-se como emissão de poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 

energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características 

em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar 

impróprio, nocivo ou ofensivo, inconveniente ao bem estar público, danoso aos 

materiais, à fauna e flora. 

A Região Sul do Brasil é regida por duas legislações, que estabelecem limites 

máximos de poluentes atmosféricos para fontes fixas. A Resolução CONAMA 

nº 436/2011, com âmbito nacional e a Resolução nº 016/2014 - SEMA/PR - 

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná. Na 

ocorrência dos mesmos parâmetros nas duas legislações será utilizada sempre a 

legislação mais restritiva para o enquadramento da fonte de emissão. 

Também a Resolução CONAMA n° 436/2011 complementa as Resoluções 

n° 05/1989 e n° 382/2006 e estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação 

anterior a 02 de janeiro de 2007. 

A Resolução SEMA/PR nº016 de 2014 resolve: 

Art. 1º Definir critérios para o Controle da Qualidade do Ar como um dos 

instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem 

estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de 

permitir o desenvolvimento econômico e social do Estado de forma 

ambientalmente segura, pelo estabelecimento de:  

I - padrões de emissão e critérios de atendimento para fontes industriais, 

comerciais e de serviços;  

II - padrões de condicionamento; 

III - metodologias a serem utilizadas para determinação de emissões. 

Com vistas a: 

I - melhoria na qualidade do ar; 

II - não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 

degradadas. 
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Parágrafo único: Os padrões de emissão desta Resolução não se aplicam às 

fontes novas quando para estas existirem limites mais rigorosos estabelecidos 

pela legislação federal. 

Para o controle das emissões ocasionadas pelos veículos automotores e máquinas 

e equipamentos movidos a hidrocarbonetos, a Resolução CONAMA nº 18/1986 (e as 

suas complementações) deverá ser observada, já que dispõe sobre a criação em 

caráter nacional do Programa de Controle de Poluição do Ar por veículos 

Automotores - PROCONVE. 

Deverá ser observada também a Resolução CONAMA n° 418/2009, que dispõe 

sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - 

PCPV e para a implantação de Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos 

pelos órgãos estaduais e municipais de Meio Ambiente e determina novos limites de 

emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos 

em uso. 

Os parâmetros de emissão selecionados deverão ser comparados aos parâmetros 

definidos na Resolução Conama n° 003/1990, que especifica em seu Art. 1º, que são 

padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, se 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral. Já em seu Parágrafo Único, fixa que entende-se como poluente atmosférico 

qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, 

e que tornem ou possam tornar o ar: 

I - Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

II - Inconveniente ao bem-estar público;  

III - Danoso aos materiais, à fauna e flora; e 

IV - Prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade. 

i) Ruídos 

A Resolução Conama nº 01/1990 “Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de 

ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política”. O nível de som produzido não 

poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela Norma ABNT NBR 10.152/2000 - 

Níveis de Ruído para conforto acústico. 

Com o objetivo de se caracterizar com maior precisão a atividade geradora de ruído, 

deverão ser realizadas medições de pressão sonora com um decibelímetro, que 

deverá ser ajustado para realizar medições por um tempo selecionado, referente ao 

período amostrado.  
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Após a execução das medições, os níveis de ruído aferidos deverão ser comparados 

com as tabelas de Níveis de Critério de Avaliação (NCA) estabelecidos pela Norma 

ABNT NBR 10.151/2000 de acordo com a vocação da área. 

No âmbito municipal, apenas nos Códigos de Posturas de cada município fazem 

menção aos horários permissíveis para execução dos trabalhos que produzam 

algum tipo de ruído, conforme apresentado a seguir. 

A Lei nº 604, de 26 de abril de 1976, que modifica o Código de Posturas do 

Município de São Francisco do Sul - SC, e dá outras providências, em seu Art. 98 

fixa que é proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruídos antes 

das 07 (sete) e depois das 22 (vinte e duas) horas. 

Da mesma forma a Lei Complementar nº 50, de 14 de dezembro de 2016, que 

institui o Código de Posturas do Município de Itapoá - SC, e dá outras providências, 

coloca em seu Art. 64 que é proibido executar qualquer trabalho, serviço ou 

festividade que produza ruído, antes das 7 (sete) e depois das 22 (vinte e duas) 

horas nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e residências. 

Também acontece no município de Garuva, que em seu Código de Posturas, Lei  

nº 53/1969, no Art. 87 diz que é expressamente proibido antes das 07:00 horas e 

após as 22:00 horas, perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos. 

Portanto, fica claro que os trabalhos de implantação do gasoduto deverão se 

concentrar no período diurno, quando passarem em áreas urbanizadas. 

j) Poluição do Solo 

A Resolução Conama nº 420/2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores 

de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de atividades antrópicas, define, em seu Art. 14:  

“Com vistas à prevenção e controle da qualidade do solo, os empreendimentos que 

desenvolvem atividades com potencial de contaminação dos solos e águas 

subterrâneas deverão, a critério do órgão ambiental competente: 

I - implantar programa de monitoramento de qualidade do solo e das águas 

subterrâneas na área do empreendimento e, quando necessário, na área de 

influência direta e nas águas superficiais; e, 

II - apresentar relatório técnico conclusivo sobre a qualidade do solo e das águas 

subterrâneas, a cada solicitação de renovação de licença e previamente ao 

encerramento das atividades.” 

Já a Lei nº 14.675, de 13/04/2009, que instituiu o Código Estadual do Meio 

Ambiente, focaliza, em seu Art. 239 que a utilização do solo, para quaisquer fins, 

deve ser feita por meio da adoção de técnicas, processos e métodos que visem sua 
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conservação, melhoria e recuperação, observadas suas características 

geomorfológicas, físicas, químicas, biológicas, ambientais e sua função 

socioeconômica. 

Na mesma resolução, em seu Art. 243 afirma que é proibido depositar, dispor, 

descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos, em qualquer estado da 

matéria, que causem degradação da qualidade ambiental. 

O Terminal Gás Sul poderá apresentar algum tipo de contaminação do solo somente 

nas obras de sua implantação, devido ao tráfego de máquinas e equipamentos, bom 

como resíduos da construção civil, porém, estes casos serão alvo de programas de 

monitoramento específicos. 

k) Poluição Térmica 

Processos de regasificação consistem, essencialmente, na transformação do GNL, 

que possuem nos navios transportadores a temperatura de -162° C, para Gás 

Natural a 4° C, mediante aquecimento com fluido de trabalho à temperatura mais 

elevada.  

Com isso, o gás passa a ocupar volume 600 vezes maior do que o do líquido. O gás 

então obtido é injetado em malhas de gasodutos para abastecer usinas 

termelétricas, para fins veiculares e demais consumidores industriais e domésticos.  

O processo de regaseificação usa a água do mar como fluido de aquecimento. O 

processo de transferência de calor consiste no escoamento da água do mar sobre a 

parte externa de um feixe tubular, enquanto o Gás Natural Liquefeito - GNL escoa 

em seu interior, em contracorrente com a água. A água escoa por gravidade sobre 

painéis de alumínio acumulando-se em um coletor na parte inferior do vaporizador, 

antes de ser descartada para o mar. 

Atualmente, 50% dos terminais de regasificação usam essa tecnologia. A água de 

mar é captada à temperatura ambiente, sendo filtrada logo após, para garantir a 

eliminação de quaisquer resíduos, impedindo-os de entrar na sucção das bombas, 

evitando assim, o bloqueio dos vaporizadores por presença de resíduos sólidos. 

O banco de vaporizadores possui uma unidade de cloração, injetando o cloro na 

água do mar para evitar a formação e crescimento de algas nas diversas partes do 

sistema.  

Existem muitas questões, dentre elas a tomada de água de mar e seu descarte. As 

unidades regaseificadoras manuseiam grandes volumes de água, e sua captação e 

descarte em larga escala, assim como a temperatura de descarte, podem afetar a 

biota marinha. 

Neste caso, a Resolução CONAMA n° 430/2011, que veio dispor sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, complementou e alterou a Resolução n° 357, 

de 17/03/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, fixa no seu 
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Capítulo II, Seção II - Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes, coloca 

no seu Art. 16:  

“Que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 

diretamente no corpo receptor desde que obedeçam às condições e padrões 

previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 

I - Condições de lançamento de efluentes:  

a) pH entre 5 a 9;  

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

c) ...... 

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos 

pela autoridade competente; 

e) ......” 

A água de aquecimento para vaporização do gás no processo de regaseificação 

deverá cumprir os padrões fixados na Resolução CONAMA nº 430/2012. 

l) Efluentes Líquidos 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 que dispõe sobre a classificação de corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de condições e padrões de lançamento de efluentes, foi 

complementada e alterada pela Resolução CONAMA n° 430/2011, que veio dispor 

sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Conforme consta na referida Resolução, as águas doces, salobras e salinas são 

classificadas, segundo seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. O 

enquadramento das águas federais é procedido pelo IBAMA e o enquadramento das 

águas estaduais é efetuado pelo órgão estadual competente. 

No Capítulo VI, artigo 42 da referida Resolução fica estabelecido que:  

“Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces 

serão consideradas Classe 2, as salinas e salobras Classe 1, exceto se as 

condições de qualidade atual forem melhores, o que determinará a aplicação 

da Classe mais rigorosa correspondente”. 

A Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH 

também instituiu como um dos instrumentos da política a outorga de direito de uso 

de recursos hídricos, que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos 

recursos hídricos. No âmbito federal, compete à Agência Nacional de Águas (ANA)  
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No Estado de Santa Catarina, a Lei nº 6.739/1985 criou o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos - CERH, com o objetivo principal de estabelecer as diretrizes da 

política com vistas ao planejamento das atividades de aproveitamento e controle dos 

recursos hídricos. 

A Lei no 9.748/1994 instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos como 

instrumento de utilização racional da água, compatibilizada com a preservação do 

meio ambiente e que, entre outras providências, estabeleceu a implantação do 

sistema integrado de outorga do uso da água, devidamente compatibilizado com 

sistemas de licenciamento ambiental. 

Portanto, cabe à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - 

SDS, por meio da sua Diretoria de Recursos Hídricos, a emissão da outorga para os 

usos de recursos hídricos que possam vir a alterar as condições quantitativas e ou 

qualitativas das águas. 

Ainda, com relação à emissão de outorgas para direitos de uso da água, a legislação 

não contempla a necessidade de obtenção de outorga para lançamento de efluentes 

em águas marítimas, por ausência de regulamentações normativas que tutelem 

estes recursos hídricos. 

Apenas o uso de água de lagos, rios, reservatórios artificiais, águas superficiais e 

subterrâneas, está obrigado a possuir outorga de direito de uso de águas públicas, 

já que toda a Política Nacional de Recursos Hídricos está fundamentada nos usos 

da água de cada Bacia Hidrográfica brasileira, que constitui um dado geográfico que 

não abrange as águas marítimas. 

m) Resíduos Sólidos 

A Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e reuniu 

um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 

adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada 

e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público, e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis. 

Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos 

sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Na construção civil e seus canteiros de obras, o CONAMA exige a aplicação da 

Resolução 307/2002 que veio estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de 

forma a minimizar os impactos ambientais. 
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Especificamente para o Estado de Santa Catarina, local escolhido para implantação 

do terminal, existe a Lei nº 13.557/2005, que foi a responsável por instituir a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, vindo também definir as diretrizes e normas de 

prevenção da poluição, proteção e recuperação da qualidade do meio ambiente e da 

saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais. 

A Lei nº 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece 

outras providências, em seu Art. 265 fixa que os responsáveis pela geração de 

resíduos sólidos ficam obrigados a elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos - PGRS, de acordo com o estabelecido na Lei, observando que ficam 

sujeitos à elaboração e apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos - PGRS: 

I - todos os municípios do Estado; e 

II - as atividades geradoras de resíduos licenciáveis definidas pelo CONSEMA. 

Segundo o Código Estadual do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina, o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ter horizonte de planejamento 

compatível com o período de implantação e operação do empreendimento a ser 

licenciado, e deve ser periodicamente revisado e atualizado. 

Para a efetivação do plano de gestão deverão ser utilizadas como base as Normas 

ABNT NBR 10.004/2004 - Classificação de Resíduos Sólidos, ABNT NBR 12.235 - 

Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos e a ABNT NBR 11.174 - 

Armazenamento de Resíduos Classe II. 

A Resolução CONAMA nº 275, de 25/04/2001, trata do processo metodológico de 

separação e identificação dos resíduos selecionados nos programas de coleta 

seletiva. 

Já a Lei Federal 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

É importante que ocorra um rigoroso controle de entrada e saída de resíduos para a 

destinação final, onde um auxiliar deverá controlar um Manifesto de Transporte de 

Resíduos. 

Todos os resíduos gerados que forem encaminhados à destinação final, quando 

couber, deverão estar descritos no Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR. 

Conforme a Portaria IMA nº 342, de 11 de dezembro de 2015, Art. 3º, não estão 

sujeitos à emissão de MTR, através do Sistema do IMA os seguintes resíduos: 

a) resíduos urbanos coletados pelo serviço público de coleta;  

b) resíduos de Construção Civil (RCC), exceto os perigosos (classe D);  
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c) resíduos de Serviço de Saúde (RSS);  

d) embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes e óleos lubrificantes 

usados; 

e) retorno de embalagens (política da logística reversa). 

A comprovação de destinação fica sendo o Certificado de Destinação Final (CDF), 

que é emitido pela empresa destinadora. Ressaltamos que a Lei Estadual 

n° 15.251//2010 (alterada pela Lei n° 15.442/2011), em seu Art. 3° Parágrafo 3°, 

especifica que o CDF só pode ser emitido pela empresa de destinação final. 

Os resíduos gerados deverão sempre ser acondicionados de forma segregada, em 

recipientes abertos ou fechados, devidamente sinalizados, identificados e 

encaminhados para local apto para o seu recebimento, ou seja, compatível com sua 

classe de risco. 

Para as situações de não atendimento completo de um requisito deverá ser 

preenchido Relatório de não conformidade, e apresentado aos responsáveis pelo 

empreendimento. 

n) Saúde Pública e Saneamento Básico 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de 

todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos 

nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que 

saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo 

alcançar salubridade ambiental. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/1981, veio instaurar uma série de 

instrumentos legais de âmbito nacional definidores de políticas e ações do governo 

brasileiro. 

Atualmente, no Brasil, o saneamento é regulamentado pela Lei nº 11.445 de 05 de 

janeiro de 2007. Essa lei determina o Plano Nacional de Saneamento Básico e veio 

estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico e suas metas. 

Com o advento da Lei nº 11.445/07, foi cunhado o conceito de saneamento básico 

como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem de águas pluviais urbanas. 

A lei definiu também as competências quanto à coordenação e atuação dos diversos 

agentes envolvidos no planejamento e execução da política federal de saneamento 

básico no País atribuindo ao Governo Federal, sob a coordenação do Ministério das 

Cidades, a responsabilidade pela elaboração Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab). 
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O Decreto Federal nº 8.141, de 20/11/2013 veio dispor sobre o Plano Nacional de 

Saneamento Básico - PNSB e criar o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI - 

Plansab), incumbido de coordenar a elaboração e promover a divulgação do 

Plansab durante as diversas etapas de seu desenvolvimento, e também de: 

a) elaborar o diagnóstico da situação dos serviços de saneamento básico no 

Brasil, que orientará a definição dos objetivos e metas do Plansab; 

b) planejar, executar e coordenar o processo de elaboração do Plano, de forma 

transparente e participativa, mediante a realização de seminários regionais, 

audiências e consultas públicas, ouvidos os Conselhos Nacionais de Saúde, 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente;  

c) elaborar a versão consolidada do Plansab e submetê-la à apreciação 

consultiva do ConCidades, do MCidades; e submeter o Plansab à aprovação 

do Ministro de Estado das Cidades. 

Nesse contexto, visando orientar diretrizes, metas, programas e ações no âmbito da 

política de resíduos, foi elaborado Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), que busca a compatibilização com a proposta do 

Plansab. 

o) Comunidades indígenas e tradicionais 

De acordo com a FUNAI (2004), algumas Terras Indígenas - TI ainda estão sem 

providência administrativa, ou seja, os estudos de identificação e delimitação ainda 

não iniciaram, como as do povo Guarani Yvy Ju/Reta (São Francisco do Sul) e Yy 

Akã Porã (Garuva). 

Há outras situações de Terras demarcadas, por exemplo, (TI Morro dos Cavalos) em 

que os indígenas ainda não estão na posse, como Terras declaradas em que os 

indígenas aguardam a demarcação física e Terras com embargo judicial em que os 

Guarani se encontram ainda provisoriamente como a TI Morro Alto (São Francisco 

do Sul). 

Dados atualizados pelo IBGE (Censo Demográfico - Dados Preliminares 2010) 

indicam que a população indígena atual do Estado de Santa Catarina é de  

16.041 índios. As etnias indígenas que vivem em Santa Catarina são: Guarani, 

Guarani-Mbyá, Guarani-Nhandeva, Kaingang e Xokleng. 

Nos casos de interferência em Terras Indígenas, cabe consultar a Instrução 

Normativa nº 2, de 27/03/2015, da FUNAI que veio estabelecer procedimentos 

administrativos a serem observados pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, nos 

processos de licenciamento ambiental dos quais participe, e a Portaria 

Interministerial nº 60/2015, que veio estabelecer procedimentos administrativos que 

disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em 

processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, com referência às 

interferências sob as terras indígenas. 

Destaca-se a distância entre os limites propostos às Terras Indígenas e a 

observação da distância entre os limites propostos das TI’s e o empreendimento. 

Neste caso, nenhuma das terras indígenas constatadas encontra-se na Área de 

Influência Direta - AID do empreendimento proposto, portanto, nesse quesito, ficam 

dispensadas de quaisquer tipos de consultas aos órgãos da administração federal 

que tratam das questões indígenas. 

 Terra Indígena Morro Alto 

No Município de São Francisco do Sul encontra-se a Terra Indígena Morro Alto 

instituída pela FUNAI - Fundação Nacional do Índio, possuindo 893 ha e habitada 

por 159 indígenas da origem Guarani, Guarani - Mbya, da família linguística  

Tupi - Guarani, e língua Guarani (Fonte SIASI/SESAI - 2014). 

A Terra Indígena Morro Alto fica afastada aproximadamente 15 km da área de 

implantação do Terminal Gás Sul, portanto, fora da AID do empreendimento. 

p) Patrimônio cultural, artístico, histórico e arqueológico 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo art. 216, inciso V, eleva à categoria 

de patrimônio cultural brasileiro os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, bens 

cujas características específicas demandam um regime jurídico de regulamentação 

diferenciado. Determina ainda, no art. 20, inciso X, que os sítios arqueológicos e  

pré-históricos são bens da União, mas entanto, sua tutela compete às três esferas 

federadas, (Carta Magna art. 23, inciso III). 

Por sua vez, o art. 24, inciso VII, da CF/1988 determina que compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção ao 

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

A Lei nº 3.924/1961 que dispõe sobre os monumentos arqueológicos ou pré-

históricos de qualquer natureza existentes no território nacional, afirma que compete 

ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), enquanto órgão 

administrativo responsável pela fiscalização e cadastramento dos sítios 

arqueológicos ou pré-históricos no país, catalogar o patrimônio arqueológico 

nacional, bem como autorizar as diligências necessárias à sua localização, nos 

casos em que se mostre necessária a participação do ente. 

Diante da possibilidade de a implantação de empreendimentos vir a afetar o 

patrimônio arqueológico nacional, o IPHAN compatibilizou as fases do licenciamento 

ambiental com a realização dos estudos e pesquisas arqueológicas, por meio da 

Portaria nº 230/2002, substituída pela atual Instrução Normativa (IN) IPHAN  

nº 01/2015. 
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A IN IPHAN no 01/2015 nº seu Art. 1º estabelece procedimentos administrativos a 

serem observados pelo IPHAN, quando provocado a se manifestar nos processos 

de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal em razão da existência de 

intervenção na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento em bens culturais 

acautelados em âmbito federal. Já o art. 3º da referida IN e para o âmbito do 

Terminal de GNL de Santa Catarina, estabelece que o IPHAN se manifestará nos 

processos de licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do IMA, cuja 

manifestação a que se refere o caput terá como base a Ficha de Caracterização da 

Atividade (FCA), a ser encaminhada por este órgão licenciador competente. 

Particular a este processo de licenciamento ambiental, protocolou-se em 12/03/2018 

a “Ficha de Caracterização do Empreendimento - FCA” do empreendimento 

Terminal Gás Sul. A qual foi juntada ao Processo nº 01510.000248/2018-11. 

4.2 Técnica 

a) Introdução 

A cadeia de valor do gás natural é composta por diversos segmentos que 

demandam um forte grau de coordenação entre si: 

a) exploração e produção: engloba as atividades de pesquisa, exploração, 

desenvolvimento e produção do gás natural; 

b) processamento: conjunto de operações destinadas a permitir o seu transporte, 

distribuição e utilização; 

c) liquefação: conjunto de processos que visam converter gás natural do estado 

gasoso para o líquido; 

d) transporte: corresponde à movimentação do energético das unidades de 

processamento de gás natural (ou da fronteira, no caso de importação) até os 

pontos de entrega do gasoduto de transporte para a rede de distribuição. O 

transporte também pode ocorrer em outros modais alternativos ao dutoviário. 

e) regaseificação: processo de transformação física do gás natural, do estado 

líquido para o estado gasoso; 

f) estocagem: armazenamento de gás natural em reservatórios naturais ou 

artificiais; 

g) distribuição: corresponde à movimentação do energético a partir dos pontos de 

entrega a concessionários estaduais de distribuição; 

h) comercialização: corresponde à atividade de compra e venda de gás natural 

(do produtor à concessionária de distribuição), segundo a definição da Lei do 

Gás. 
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A Constituição Federal estabelece que os Estados da Federação são responsáveis 

por explorar os serviços locais de gás canalizado. A responsabilidade pelo comércio 

internacional e pela outorga da autorização de importação e exportação é do 

Ministério de Minas e Energia. e à ANP cabe regular as demais atividades da cadeia 

de valor, como exploração e produção, processamento, liquefação, transporte, 

regaseificação, estocagem e comercialização do gás natural na esfera de 

competência da União (antes de o produto ser entregue às companhias estaduais de 

distribuição). 

O gás natural começou a ser utilizado no Brasil por volta de 1940, devido às 

descobertas de óleo e gás no estado da Bahia. Apesar disso, as dificuldades 

regulatórias, e consequentemente a falta de investimentos no setor, acarretaram na 

baixa demanda por esse produto e na falta de planejamento de uma malha 

distribuidora eficiente e de grande porte. 

Um fator determinante para o desenvolvimento de um setor produtivo, como é o 

caso do setor de gás natural (GN) no Brasil, é a relação entre a oferta e a demanda. 

O gás natural, diferente da maioria dos combustíveis fósseis, vem requer altos 

investimentos em estocagem em razão da sua dificuldade e complexidade de 

armazenamento. Para que estes investimentos sejam viáveis, se faz necessária a 

realização de negociações de contratos de fornecimento de longo prazo por toda 

sua cadeia de utilização (do produtor ao consumidor). 

Desse modo, o suprimento de gás depende da prévia implantação de redes de 

transporte e de distribuição, bem como do conhecimento da dinâmica dos fluxos a 

fim de ajustar a oferta à demanda, sem colocar em risco a integridade e 

confiabilidade do processo. 

Portanto, baseado nesta análise, o Brasil tornou-se tardiamente um país com oferta 

expressiva de gás, o que levou a sérias consequências, tais como: infraestrutura de 

escoamento precária e demanda quase inexistente. 

Assim, percebe-se que a regulação e legislação, a infraestrutura e o 

desenvolvimento econômico brasileiro estão intrinsecamente interligados, havendo 

dependência nas relações de causa e efeito entre elas. Esse cenário explica a falta 

de desenvolvimento do GN e faz com que este não tenha, atualmente, a importância 

devida no processo produtivo nacional. 

Soma-se a isso que a Petrobras desempenha um papel dominante em todos os elos 

da cadeia de fornecimento do gás natural. Além de controlar a grande maioria das 

reservas deste hidrocarboneto no país, a empresa é responsável pela produção 

doméstica e da sua importação. 

A produção de gás natural no Brasil, nos últimos anos cresceu aproximadamente 

88%, saltando de 106,74 milhões em 2004 para 200,61 milhões de barris de óleo 

equivalente por dia em 2014 (ANP, 2015). 
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Quanto à regulação e legislação para o GN, mais precisamente nas etapas onde as 

matérias-primas (os hidrocarbonetos) são transformadas em produtos prontos para 

uso específico, como a liquefação o transporte e o armazenamento, estas são de 

competência do Ministério de Minas e Energia (MME), que define a política, e a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é a autoridade 

reguladora. 

b) Histórico 

As primeiras fases da exploração comercial de gás natural vêm datadas do início do 

ano de 1940 no estado da Bahia, de forma muito modesta. As reservas que lá 

existiam continham gás associado ao petróleo. 

A partir dali, os decretos e leis que tinham como objetivo regularizar a prática da 

exploração, produção, transporte, refino, comercialização, entre outras atividades 

que envolvem o setor petrolífero, começaram a fazer referência ao gás natural, 

porém, apenas era inserida uma simples menção, em meio a capítulos e artigos 

sobre o petróleo, o que não atendia as reais necessidades legislativas do gás, visto 

que seu transporte e distribuição possuem características singulares. 

Um exemplo é a simples menção ao gás natural, muitas vezes citado como derivado 

do petróleo, que também engloba outros combustíveis, na Lei 2.004 de 1953,  

(mais precisamente em seu Capítulo I, Artigo 1°, nos incisos I, II e III). 

Outro exemplo pode ser observado na Lei 9.478 de 1997 que cita o transporte de 

gás natural, mesmo deixando a desejar em alguns aspectos importantes, mas não 

explicita a sua distribuição (em seu Capítulo IV, na Seção I, Artigo 8°, no inciso 

XXV). 

Em 1951, o Presidente da República do Brasil enviou ao Congresso Nacional um 

Projeto de Lei (n° 1516) especificamente sobre o novo desenho a ser dado ao setor 

petrolífero nacional. Em 1953, o Congresso Nacional aprovou a Lei 2.004/53 que 

estabeleceu o monopólio da União para pesquisa e lavra, criando o Conselho 

Nacional do Petróleo e a empresa Petrobras. Esta configuração se manteve nos 

termos originais até a Constituição de 1988 e esteve em vigor até meados da 

década de 90, quando em 1995, a Emenda Constitucional n° 9 alterou o Artigo  

177 e permitiu as empresas privadas e estatais serem contratadas pela União  

para desempenhar as atividades constantes nos seus incisos I a V. 

Com a Constituição Brasileira de 1988, ficou facultativo à União a contratação de 

terceiros, através de contratos de concessão para a realização de atividades 

específicas de monopólio, como a exploração e produção do gás natural. 

Com a retirada da influência direta da União sobre a atividade econômica deste 

setor, tornou-se necessária a elaboração de uma Emenda Constitucional, a de  

n°9 de 1995, e nela foi permitida a concessão de contratos com empresas privadas. 
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Porém, ainda persiste a ausência de uma legislação forte que proteja produtores, 

transportadores e consumidores de gás natural, o que configura uma das grandes 

dificuldades da sua participação definitiva na matriz energética nacional. 

c) A Constituição de 1937 

A Constituição de 1937 versou sobre a nacionalização das riquezas do subsolo 

brasileiro, com o objetivo de garantir a capacidade de produção e geração de bens 

de consumo e serviços essenciais para o crescimento da economia. 

Em seu Artigo 18 deixa claro que os Estados podem legislar, no caso de haver lei 

federal sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades 

locais, desde que não dispensem ou diminuam as exigências da lei federal, ou, em 

não havendo lei federal e até que esta regule, sobre as riquezas do subsolo, 

mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua 

exploração...” 

Uma importante intervenção na época foi a criação do Conselho Nacional do 

Petróleo (CNP), realizada em 1938, pelo Decreto-Lei n° 395. Durante 21 anos, de 

1939 a 1960, foi o principal órgão responsável pela política petrolífera do país, 

agindo desde a regulamentação até a estruturação do setor. 

A primeira decisão tomada pelo CNP foi o controle da exploração e produção, e do 

refino do óleo e gás, ou seja, o próprio governo federal detinha posse sobre essas 

atividades existentes na época e, principalmente, as refinarias menores. Com o 

poder consolidado, o CNP ficou responsável pela análise de pedidos de pesquisa e 

lavra, além das ações de fiscalização da importação, exportação, transporte, 

distribuição e comércio do petróleo. 

d) A Lei 2.004 de 03/10/1953 - Criação da Petrobras 

A Lei 2004/1953 dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições 

do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade Anônima, e dá outras 

providências. 

Em 1951, o presidente da república enviou ao Congresso a proposta de lei 1.516 

para a criação de uma empresa nacional de petróleo sob o controle do Estado. Em 

1953, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) foi criada, dando o monopólio à União 

das atividades que a indústria de petróleo desenvolvia no Brasil, como pesquisa, 

lavra, refino e transporte. 

A partir dessa data, a Petrobras se tornou a única empresa com direito de explorar e 

transportar o petróleo nacional e seus derivados, sendo possível, somente, por parte 

de terceiros, a venda a varejo e o transporte dos produtos dele derivados. 

Ainda não foi desta vez que o gás natural recebeu o devido destaque, sendo tratado 

como um simples derivado, ainda sem sua devida importância estratégica para o 

país. 
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e) A Lei 9.478 de 06/08/1997 - Lei do Petróleo 

A Lei 9478/1997 dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas 

ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 

Agência Nacional do Petróleo, e dá outras providências. 

Esta lei, conhecida como a Lei do Petróleo, é considerada um grande marco para a 

indústria de óleo e gás brasileira. Ela veio substituir a lei 2004 de 1953, extinguindo 

o monopólio estatal nas atividades de exploração, produção, refino e transporte de 

petróleo. Desta maneira, a nova lei passou a permitir que companhias com sede no 

Brasil e sob as leis brasileiras pudessem atuar em todos os ramos desta indústria, 

através de contratos de concessão. 

As duas mais importantes implementações desta lei foram a criação da Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), agência reguladora da indústria de petróleo e 

responsável pela definição das normas referentes à participação do setor privado em 

seus diferentes setores, e a criação do Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE), órgão consultivo vinculado ao Gabinete do Presidente da República. 

A lei ressalva vários aspectos fundamentais para o setor petrolífero, dentre eles, no 

que diz respeito ao transporte de gás natural, que cabe à ANP outorgar qualquer 

empresa ou consórcio de empresas a autorização de construção de instalações e 

realização de qualquer tipo de transporte de gás natural, petróleo e seus derivados, 

tanto para suprimento interno quanto para exportação e importação. 

Qualquer empresa interessada, dentro dos critérios estabelecidos pela lei, em 

transportar gás natural pelos gasodutos existentes deveria receber autorização da 

ANP para tal, sem que houvesse um período de expiração formalizado e um 

contrato firmado. Isso dificultou demasiadamente o interesse no transporte, 

ajudando na manutenção do seu monopólio. 

Com o passar do tempo, a ANP adotou a política de estender o livre acesso aos 

dutos de transporte aos carregadores (empresas usuárias do serviço de transporte 

contratado junto ao transportador), inserindo a concorrência, antes inexistente na 

emenda 169/1998, com a seguinte redação:  

“Art. 1º Fica regulamentado, pela presente Portaria, o disposto no art. 58 da Lei 

9.478, de 6 de agosto de 1997, que faculta o uso por terceiros, mediante 

remuneração adequada ao titular das instalações de transporte, existentes ou a 

serem construídas, destinadas ao transporte de gás natural. (...)” 

Essa Lei de 1997 deixou uma série de falhas quanto ao monopólio da distribuição do 

gás natural, e suas consequências no transporte, no preço final do produto, na 

dificuldade de acesso à capacidade ociosa dos gasodutos, principalmente o 

Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, na falta de investimentos em infraestrutura, na 

baixa concorrência e na manutenção dos monopólios. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 38 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

f) Resoluções da ANP 

Um vasto repertório legal que regulamenta as atividades da indústria do petróleo, 

gás natural e biocombustíveis, está consolidado no sistema de legislação da ANP, 

que é atualizado constantemente a partir da publicação de atos, normas e leis no 

Diário Oficial da União. Neste tópico daremos ênfase ao aspecto relativo ao 

desenvolvimento da legislação referente ao transporte de gás natural. 

 O GASBOL 

O Gasoduto Bolívia-Brasil foi implantado a partir de 1997 e teve seu início de 

operação no ano de 1999. A principal motivação para a realização do projeto foi a 

estratégia em aumentar a segurança no suprimento energético brasileiro, de uma 

maneira mais vantajosa do que o escoamento do gás presente nas reservas de 

outros países fornecedores. 

Uma contribuição decisiva para o fortalecimento das negociações deveu-se à 

autossuficiência alcançada pela Argentina em 1992 e consequente fim da 

importação do gás boliviano por esse país, colocando o Brasil como o principal 

mercado consumidor para as grandes reservas de gás da Bolívia. 

O GASBOL totaliza 3150 km, desde Santa Cruz de la Sierra na Bolívia, até Canoas 

no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e permite o transporte de uma vazão 

máxima de 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. 

Na época de seu planejamento, o gasoduto foi projetado como a principal fonte de 

energia industrial para o Brasil, contudo, com as constantes crises hídricas e o 

avanço na utilização de produção de energia com o uso das termoelétricas, estas 

vieram a se tornar o principal consumidor do gás natural. 

Vários conflitos entre a Petrobrás e empresas privadas, relativos à utilização da 

capacidade ociosa dos dutos da GASBOL, levaram a ANP a mediar as divergências, 

estabelecendo algumas resoluções que colocariam um fim a estas questões. 

 Resoluções da ANP 

Em 2005, a ANP estabeleceu as Resoluções 27, 28 e 29, que foram postas em vigor 

e abrangeram as tarifas de transporte dutoviário do gás natural, o acesso às 

instalações, remuneração adequada ao transportador, definiu termos importantes 

para o gás natural, como capacidade contratada de entrega, capacidade contratada 

de transporte, capacidade ociosa de transporte, entre outros. 

Além das resoluções já citadas, a ANP também elaborou e colocou em vigor a 

Portaria n0 254/01, regulamentando o acesso ao sistema de transporte de gás 

natural no Brasil. Essa Portaria organizou a maneira como um conflito entre 

empresas deve ser tratado, o que cabe a cada uma das partes em termos de 

documentação, além de prazos pré-estabelecidos para cada ação a ser tomada. 
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Essas normas redigidas pela ANP, entre outras anteriores e posteriores, ajudaram 

fortemente na formulação da Lei do Gás n0 11909/2009. Esta lei necessitou ainda de 

diversas resoluções para que o gás tivesse o principal foco. 

 A Lei nº 11.909 de 04/03/2009 - Lei do Gás 

A Lei n0 11909/2009, dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás 

natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as 

atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e 

comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997 e dá 

outras providências. 

Esta Lei foi elaborada com o objetivo de modificar a Lei do Petróleo de 1997, 

principalmente no que consiste ao gás natural e ao seu transporte, tratamento, 

importação, exportação, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e 

comercialização. 

Esta necessidade se deveu também com o advento da descoberta de novas 

reservas no pré-sal, que contém grande quantidade de hidrocarbonetos gasosos, se 

tornando necessária a criação de uma legislação própria para o gás natural. 

Nesta Lei foi delegado ao Ministério de Minas e Energia (MME) maior 

responsabilidade na formulação de políticas sobre o setor do gás, como a definição 

do regime de concessão e autorização, as indicações de quais gasodutos de 

transporte deverão ser construídos ou ampliados e, a fixação do período de 

exclusividade de exploração da capacidade contratada por parte dos interessados. 

Para o regime de concessão, o objetivo foi motivar o crescimento de investimentos 

na infraestrutura de transporte e distribuição do gás natural, gerando uma 

competição entre as diversas companhias interessadas. Essa preocupação se deu 

por conta do monopólio natural sob o qual a indústria do gás natural é inserida. Em 

outras palavras, esta indústria responde melhor a demanda de mercado quanto em 

monopólio regulado do que em livre concorrência. 

A ANP ficou encarregada da coordenação, direta ou indireta, dos processos de 

chamada pública para contratação de empresas para ampliação ou construção de 

gasodutos e da coordenação das licitações para a atividade de transporte do gás. 

Portanto, a Lei do Gás veio trazer responsabilidades a cada órgão, e também o 

acesso de terceiros aos gasodutos e às suas capacidades de transporte e ainda, 

estabeleceu que para a obtenção do direito de transportar o gás natural, é preciso 

realizar um processo de licitação para obter a concessão de gasodutos 

considerados de interesse geral e, para o caso gasodutos de transporte com 

acordos internacionais, é necessária uma autorização prévia da ANP. 

Desta forma, o vencedor do processo de licitação tem o direito de explorar sua 

concessão por um prazo determinado. Essa decisão fez com que o monopólio sobre 
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o transporte fosse, na teoria, derrubado totalmente, permitindo a criação de um 

mercado de longo prazo, dando oportunidade a diferentes investidores. 

Ressalta-se que foram realizados inúmeros avanços se comparada a Lei do 

Petróleo, porém, no que diz respeito ao transporte e à distribuição de gás ainda 

permanecem carências regulatórias, isto porque não houve uma regulamentação 

específica para tais atividades. 

Com o objetivo de complementar a Lei do Gás de 2009 e extinguir a lacuna deixada 

pela ausência de uma regulamentação, em 2 de dezembro de 2010, foi aprovado o 

Decreto n° 7.382, que veio regulamentar os Capítulos I a VI e VIII da Lei no 

11.909/2009, que dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, 

de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades de 

tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e 

comercialização de gás natural. 

g) Cenário da Legislação Complementar a ser analisada 

 Portaria nº 472 de 05/08/2011 - MME 

Estabelece as diretrizes para a realização pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP, de Processo de Chamada Pública para a 

contratação de capacidade de transporte em gasodutos existentes, a serem 

construídos ou ampliados. 

 Portaria nº 232 de 13/04/2012 - MME 

Esta Portaria veio fixar os procedimentos gerais para a obtenção de autorizações 

com vistas ao exercício da atividade de importação de gás natural, inclusive na 

forma liquefeita. 

 Resolução nº 52 de 02/12/2015 - ANP 

Estabelece a regulamentação para a construção, a ampliação e a operação de 

instalações de movimentação de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive 

liquefeito (GNL), biocombustíveis e demais produtos regulados pela ANP. 

 Resolução nº 11 de 16/03/2016 - ANP 

Esta resolução vem regulamentar o acesso de terceiros às redes instaladas de gás 

natural e tratar de questões importantes previstas pela Lei do Gás, que careciam de 

regulamentação, ou seja, dispôs sobre a Oferta de Serviços, Cessão de Capacidade 

Contratada, Troca Operacional de Gás Natural, Aprovação e Registro dos Contratos 

de Serviço de Transporte de Gás Natural - Promoção dos Processos de Chamada 

Pública para Contratação de Capacidade de Transporte de Gás Natural e dá outras 

providências. 
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 Resoluções e Normas Técnicas aprovadas pela ANP 

Os gasodutos de transporte se caracterizam como infraestruturas para 

movimentação de gás natural desde instalações de processamento, estocagem ou 

outros gasodutos de transporte até instalações de estocagem, outros gasodutos de 

transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás 

natural. 

A infraestrutura dutoviária de transporte de gás natural é composta, além dos 

gasodutos em si, por instalações necessárias à segurança, proteção e operação do 

gasoduto, compreendendo, mas não se limitando, as seguintes: pontos de 

recebimento, pontos de entrega, estações de interconexão, estações de 

compressão, dentre outras. 

Os quadros abaixo apresentam as principais normas, regulamentos e legislação 

aplicáveis às instalações do tipo "Gasoduto". 

Quadro 4.2-1 - Resoluções e Portarias ANP. 

TIPO / DESCRIÇÃO NORMA / REGULAMENTO 

Regulamento Técnico de Envio de Dados e Informações de 
Transporte de Gás Natural 

Resolução ANP n° 40/2016 

Regras para Autorização de Construção e Operação Resolução ANP nº 52/2015 

Critérios para a caracterização da ampliação da capacidade de 
transporte de gasodutos de transporte 

Resolução ANP n° 37/2013 

Declaração de Utilidade Pública das áreas necessárias à 
implantação de Gasodutos 

Resolução ANP nº 44/2011 

Regulamento Técnico ANP nº 2/2011 - Regulamento Técnico de 
Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, Derivados e 
Gás Natural - RTDT 

Resolução ANP nº 6/2011 

Estabelece procedimento para comunicação de Incidentes. (RTDT 
- Capítulo IX) 

Resolução ANP nº 44/2009 

Estabelece a especificação do gás natural, de origem nacional ou 
importada (RTDT - Capítulo IV) 

Resolução ANP nº 16/2008 

Procedimentos para o envio das informações referentes às 
atividades de transporte e de compra e venda de gás natural ao 
mercado, aos carregadores e à ANP 

Portaria ANP n° 1/2003 

Interferência em faixa de domínio de dutos de petróleo, seus 
derivados ou gás natural 

Portaria ANP nº 125/2002 

Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás natural Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1/2013 

Regulamento Conjunto para compartilhamento de infraestrutura 
entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e 
Petróleo (RTDT - Capítulos III e IV, onde couber) 

Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP n° 1/1999 

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência 
Individual para incidentes de poluição por óleo. (RTDT - Capítulo 
IX) 

Resolução CONAMA n° 398/2008 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 
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Quadro 4.2-2 - Normas Técnicas Nacionais e Internacionais. 

TIPO / DESCRIÇÃO 

Normas Técnicas 
Brasileiras 

Norma ABNT NBR 12.712 - Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 
combustível, Associação Brasileira de Normas Técnicas. (RTDT - Capítulo II) 

Norma ABNT NBR 15.280–1 - Dutos Terrestres - Parte 1 - Projeto, Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (RTDT - Capítulo II) 

Norma ABNT NBR 15.280–2 - Dutos Terrestres - Parte 2 - Construção e Montagem, 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. (RTDT - Capítulos III e IV) 

Norma ABNT NBR 7276 - Sinalização de advertência em linhas aéreas de transmissão de 
energia elétrica - Procedimento, Associação Brasileira de Normas Técnicas. (RTDT -
Capítulo IV) 

Norma ABNT NBR 6484:2011 “Execução de sondagem de simples reconhecimento dos 
solos” 

Norma ABNT NBR 8036: 1983 “Programação de sondagens de simples reconhecimento dos 
solos para fundações de edifícios” 

Norma ABNT NBR 7250:1982 “Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em 
sondagens de simples reconhecimento de solos” 

Normas Técnicas 
Internacionais 

Norma ASME B31.4 - Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other 
Liquids, The American Society of Mechanical Engineers. (RTDT - Capítulo IV) 

Norma ASME B31.8 - Gas Transmission and Distribution Pipelines Systems, The American 
Society of Mechanical Engineers. (RTDT - Capitulo IV). 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 

A construção, a ampliação e a operação de instalações de movimentação de 

petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive liquefeito (GNL), biocombustíveis e 

demais produtos regulados pela ANP são regulamentadas pela Resolução ANP  

nº 52/2015. 

 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2015/dezembro/ranp%2052%20-%202015.xml?f=templates&fn=document-frameset.htm
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2015/dezembro/ranp%2052%20-%202015.xml?f=templates&fn=document-frameset.htm
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5 PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

Este capítulo apresenta os planos e programas governamentais previstos para a 

região do empreendimento proposto, Terminal Gás Sul - TGS, especialmente no 

setor de Gás. 

A partir desta premissa de abordagem, foram considerados notadamente planos e 

programas para otimização da infraestrutura em relação a dutovias e ao próprio gás, 

bem como aqueles voltados ao desenvolvimento econômico e social do setor Norte 

Catarinense. 

Assim, de forma sintética, este capítulo visa avaliar a potencial sinergia dos planos e 

programas governamentais relacionados com a implantação e operação do TGS. 

5.1 Esfera Federal 

Importantes diretrizes estão sendo atualmente estabelecidas visando proporcionar 

um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, em especial para a 

eficiência dos setores da indústria, infraestrutura e logística. 

Como parte dessas ações podem ser listados o Plano Nacional de Logística 

Portuária, projetos diversos da Secretaria de Portos da Presidência da República, a 

Política de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, Projeto Sul Competitivo, entre 

outros. 

a) A Política de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, é o órgão 

regulador das atividades que integram as indústrias de petróleo e gás natural e de 

biocombustíveis no Brasil. 

Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, constituiu-se na autarquia federal 

responsável pela execução da política nacional para esses setores, com foco na 

garantia do abastecimento de combustíveis e na defesa dos interesses dos 

consumidores. 

Desde 1998, quando foi implantada, a ANP vem cumprindo seu papel na proteção 

dos interesses dos consumidores de gás natural e na regulação para garantia do 

abastecimento do produto em todo o território nacional. 

Em mais de uma década de atuação, a Agência autorizou a construção e a 

operação de diversos empreendimentos, que permitiram que as redes de transporte 

se expandissem e que o gás natural chegasse a cada vez mais consumidores. 

A ANP licitou blocos, cuja exploração pelos concessionários permitiu um significativo 

aumento nas reservas conhecidas de gás do Brasil. A participação do gás natural na 

matriz energética nacional saltou de 3% para cerca de 10% entre 1999 e 2008. A 
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indústria do gás natural foi regida, desde 1997, pela Lei do Petróleo, que abrange 

toda a indústria de óleo e gás. 

Com o passar dos anos, no entanto, surgiu a necessidade de uma legislação 

específica para a cadeia produtiva do gás natural. 

O resultado do esforço legislativo foi a promulgação da Lei 11.909/2009 - a Lei do 

Gás - que regula o transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefação, 

regaseificação e comercialização de gás natural em todo o território nacional. 

Este novo marco regulatório traz diversos desafios para a ANP, que teve que 

adequar suas normas aos novos dispositivos, de forma a continuar estimulando a 

expansão do mercado de gás natural. 

Desde o final de 2017, medidas estão sendo implementadas com o objetivo de 

concretizar a retomada do setor de óleo e gás no País.  

Novas políticas de exploração e produção (E&P) também foram publicadas. 

As diretrizes se baseiam na prioridade de maximizar a recuperação dos 

reservatórios, quantificar o potencial petrolífero nacional, intensificar as atividades 

exploratórias no País e promover a adequada monetização das reservas existentes. 

Diversos programas de governo foram lançados, como o Reate (para revitalização 

de áreas terrestres), Gás para Crescer, Combustível Brasil e o Renovabio - esses 

últimos voltados para as áreas do gás e do abastecimento. 

b) Políticas Setoriais 

As políticas setoriais em implementação visam alcançar os seguintes objetivos: 

a) Preservar o interesse nacional; 

b) Promover a livre concorrência, o desenvolvimento, ampliar o mercado de 

trabalho, a conservação de energia e a valorização dos recursos energéticos; 

c) Proteger o meio ambiente e os interesses do consumidor quanto a preço, 

qualidade e oferta dos produtos derivados de hidrocarbonetos e 

biocombustíveis; 

d) Garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional; 

e) Incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; 

f) Aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional em 

bases econômicas, sociais e ambientais; 

g) Atrair investimentos na produção de energia. 

Neste contexto, inserem-se os seguintes programas: 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 3 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 CONPET 

O CONPET - Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do 

Petróleo e do Gás Natural é um programa do Governo Federal, criado em 1991, por 

decreto presidencial, para promover o desenvolvimento de uma cultura 

antidesperdício no uso dos recursos naturais não renováveis no Brasil, vindo a 

assegurar um país melhor para as gerações futuras. 

O programa é vinculado ao Ministério de Minas e Energia, executado com apoio 

técnico e administrativo da Petrobras, e sua atuação é orientada por diversos 

Marcos Legais. 

O CONPET visa estimular a eficiência no uso da energia em diversos setores, com 

ênfase nas residências, nas indústrias e nos transportes, além de desenvolver ações 

de educação ambiental. O Programa busca mobilizar a sociedade brasileira, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. 

Seus principais objetivos são:  

a) Racionalizar o consumo dos derivados do petróleo e do gás natural; 

b) Reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera; 

c) Promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico; e 

d) Fornecer apoio técnico para o aumento da eficiência energética no uso final da 

energia. 

Desde quando foi criado em 1991, ele vem estabelecendo convênios de cooperação 

técnica e parcerias com órgãos governamentais, não governamentais e 

representantes de entidades ligadas ao tema. 

A racionalização do uso da energia é fundamental para diminuir impactos 

ambientais, reduzir custos, aumentar a produtividade e assegurar o desenvolvimento 

sustentável do País. 

 Reate 

O Programa Reate (Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres) foi anunciado pelo MME 

no início de janeiro de 2017, com os objetivos estratégicos de: 

a) Revitalizar as atividades de exploração e produção (E&P) em áreas terrestres 

no território nacional; 

b) Estimular o desenvolvimento local e regional; e 

c) Aumentar a competitividade da indústria petrolífera onshore nacional. 
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Trata-se de um esforço que tem por objetivo apresentar o estudo diagnóstico das 

atividades de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural em áreas 

terrestres (ou onshore). 

O diagnóstico setorial foi realizado pelo Grupo de Trabalho - GT Interinstitucional do 

Programa Reate, criado em 27 de janeiro de 2017.  

O GT foi composto por representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE). 

A fase inicial desse projeto teve por base levantamento dos assuntos críticos 

concernentes às atividades terrestres de E&P obtidos por meio da participação do 

MME em fóruns específicos, documentos encaminhados ao MME e de questionário 

enviado às empresas e associações da indústria. 

A partir das informações coletadas, elaborou-se um diagnóstico da situação de E&P 

em áreas terrestres, desenvolveu-se planos de ação e elencou-se os resultados 

esperados. 

A situação atual apresenta os problemas levantados e as ações realizadas em prol 

do aumento da produção de petróleo e gás natural em terra, desde a edição da Lei 

nº 12.351, de 2010, que contém comando relativo a implementação de políticas e 

medidas específicas visando ao aumento da participação das empresas de pequeno 

e médio porte nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de 

petróleo e gás natural. 

 Gás para Crescer 

A flexibilização do monopólio da Petrobras, somente foi implementada com a 

publicação da Lei Nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, denominada “Lei do Petróleo”. 

Essa Lei ratificou a propriedade da União sobre os depósitos de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos, estabeleceu os princípios e objetivos da política 

energética nacional, criou o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, criou 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP e estabeleceu 

normas a respeito da participação de outras empresas (além da Petrobras) nas 

atividades da indústria petrolífera. 

Alguns anos mais tarde, a despeito dos avanços promovidos pela Lei do Petróleo, 

pouco se observou em termos de diversificação de agentes no setor de gás. 

Dessa forma, a partir de 2005 foi realizado um amplo debate entre representantes 

do Congresso Nacional, do Governo Federal e da indústria do gás natural, que 

culminou na publicação da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, também 

conhecida como “Lei do Gás”. Essa Lei foi regulamentada no ano seguinte pelo 

Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010. 

Entretanto, passados quase 10 anos da publicação da Lei, e oito de sua 

regulamentação, nota-se que apesar dos avanços na legislação e na regulação, 
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ainda não se observa no Brasil uma ampliação significativa da participação de novos 

agentes na indústria do gás natural. 

Na oferta de gás nacional ao mercado, a Petrobras é praticamente a única supridora 

de gás natural.  

Isso ocorre porque, a despeito de existirem outros agentes produtores, eles, em 

geral, optam por vender o gás à Estatal, que, após seu escoamento e o devido 

processamento em UPGNs, oferta o produto ao mercado.  

As exceções são o Consórcio formado pela PGN (Parnaíba Gás Natural) e BPMB 

Parnaíba, na Bacia do Parnaíba, que destina os 4,3 milhões m3/dia (4,6% da oferta 

total em 2015) de gás produzido exclusivamente ao atendimento de usinas 

termelétricas na localidade; e a Panergy, na Bahia, que oferta cerca de 6 mil m3/dia 

de gás natural ao mercado (0,006% da oferta total em 2015). 

Na importação, a participação da Estatal alcança 99,1%, por gasoduto ou por gás 

natural liquefeito (GNL). A importação por meio do gasoduto Bolívia-Brasil em 

capacidade firme é 100% da Petrobras (32,0 milhões de m³/dia em 2015), embora 

possam existir carregadores com contratos de serviço de transporte interruptível.  

Outros importadores utilizam ainda os gasodutos Uruguaiana-Porto Alegre, trecho 1, 

e o Lateral Cuiabá, em volume bastante reduzido (cerca de 0,46 milhões de m3/dia 

em 2015).  

Em relação ao GNL, a Petrobras possui três terminais de regaseificação de GNL, 

sendo responsável por todo o volume importado de GNL do País. Considerando a 

oferta nacional e a importação, a Petrobras respondeu por 94,9% da oferta total de 

gás natural ao mercado em 2015. 

Vale ressaltar que a Petrobras detém participação em infraestrutura de escoamento 

offshore de gás natural, além de ser proprietária das unidades de processamento e 

dos terminais de regaseificação de GNL. Essas infraestruturas podem ser 

consideradas essenciais para o processo de concorrência (nas atividades 

potencialmente competitivas da cadeia) e por essa razão sobre elas podem ser 

aplicados os conceitos da Essential Facility Doctrine. 

As atividades de processamento e de regaseificação de gás natural não são 

monopólios naturais e atualmente no Brasil podem ser acessadas por meio de 

negociação direta com o proprietário da UPGN ou do Terminal de Regaseificação. 

A negativa de acesso a esse tipo de instalação pode impactar na concorrência a 

montante da cadeia. Dessa forma, a Essential Facilities Doctrine impõe aos titulares 

de instalações essenciais o dever de negociar com seus competidores. Seu princípio 

é de que a recusa de acesso pode constituir um abuso da posição dominante por 

parte do incumbente.  
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Com base na defesa da concorrência, essa doutrina estabelece sob quais condições 

uma firma verticalmente integrada deveria ser obrigada a ofertar o bem ou serviço 

ao seu concorrente. 

Como se observa, a participação da Petrobrás tem sido muito grande e dominante 

no setor do gás e até na produção de energia elétrica via termoelétricas no Brasil. 

Lançada pelo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia em 24 de junho de 

2016, a iniciativa Gás para Crescer, tem por objetivo propor medidas concretas de 

aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás natural, tendo em vista a 

redução da participação da Petrobrás nesse setor. 

O que se pretende é lançar as bases para um mercado de gás natural com 

diversidade de agentes, liquidez, competitividade, acesso à informação e boas 

práticas, e que contribua para o crescimento do País.  

As premissas dessa iniciativa compreendem adoção de boas práticas internacionais, 

aumento da competição, diversidade de agentes, maior dinamismo e acesso à 

informação, participação dos agentes do setor e respeito aos contratos, de modo a 

construir um ambiente favorável à atração de investimentos, prioritariamente 

privados. 

A execução das atividades, no âmbito dessa iniciativa, leva em conta uma discussão 

estratégica com os diversos agentes da indústria do gás natural no Brasil. Dessa 

forma, o objetivo principal desta iniciativa é consultar os agentes de mercado sobre 

suas opiniões em relação às principais ações deste programa. As ações são 

coordenadas pelo Ministério de Minas e Energia, que forma, em conjunto com a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), o núcleo operacional, responsável pela 

consolidação de uma proposta que faça frente a esses desafios e servirá de base 

para discussões com os diversos agentes do setor. 

 Plano Nacional de Logística Portuária 

O Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP se traduz no mais completo estudo 

sobre o setor portuário do Brasil, que evidenciou a necessidade de um olhar 

específico sobre as unidades portuárias, como análise minuciosa em cada porto, 

que desse vigor localizado à visão sistêmica sobre o setor.  

Foram elaborados em vários portos brasileiros, Planos Mestres cujo escopo prevê 

uma análise pormenorizada dos aspectos de operação, gestão e infraestrutura 

portuária, com o intuito de revelar suas restrições e potencialidades, bem como 

identificar seus gargalos operacionais. 

Destas análises decorrem planos de ação estruturados, nos quais constam os 

investimentos e iniciativas fundamentais para que os portos possam atender sua 

demanda com bons níveis de serviço e contribuir para o desenvolvimento do sistema 

logístico nacional.  
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 Projeto Sul Competitivo 

Trata-se de um projeto, que tem o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), que traçou o perfil, a movimentação e a condição de cada 

modal de transporte de cargas dos três estados da região sul.  

Também foram avaliadas as condições da infraestrutura de transporte da Argentina, 

do Chile, do Uruguai e do Paraguai, para compreensão de como funciona a logística 

de escoamento dos três estados para os países vizinhos e para o mapeamento das 

oportunidades potenciais de maior movimentação de cargas. Foram estudadas 

ainda a realidade socioambiental e a geografia da região, e elaborado o perfil das 

principais cadeias produtivas que utilizam a infraestrutura logística existente. 

Os objetivos do Projeto Sul Competitivo, são de atender o contexto do MERCOSUL 

para que se permita atingir os seguintes alvos estratégicos: 

a) Integrar física e economicamente os estados envolvidos no estudo; 

b) Identificar e selecionar os Sistemas de Logística de menor custo, voltados para 

o mercado interno e externo, formados pela infraestrutura de transporte de 

cargas da Região abrangida pelo estudo e torná-los mais competitivos; 

c) Complementar esses Sistemas de Logística com energia, telemática e capital 

humano de forma a transformá-los em Eixos Integrados de Desenvolvimento, e 

inserir a Região abrangida pelo estudo na economia mundial; e 

d) Liderar o processo de reconstrução e melhoria da infraestrutura brasileira, com 

a participação da iniciativa privada. 

 Projetos da Secretaria de Portos da Presidência da República 

Os objetivos e metas da Secretaria de Portos visam tornar o sistema portuário 

marítimo e o transporte aquaviário brasileiro mais competitivos frente ao mercado 

internacional e sustentáveis ambientalmente, por meio do aumento da capacidade 

de movimentação de cargas e passageiros nos portos, da ampliação do transporte 

de cabotagem, da redução dos custos de movimentação portuária, e da 

simplificação dos procedimentos administrativos e fiscais de desembaraço de 

mercadorias. 

Para fazer frente às necessidades ensejadas pela expansão da economia brasileira, 

foi editada a Lei nº 12.815, em 05/06/2013, contendo um conjunto de medidas para 

incentivar a modernização da infraestrutura e da gestão portuária, a expansão dos 

investimentos privados no setor, a redução de custos e o aumento da eficiência 

portuária, além da a retomada da capacidade de planejamento portuário, com a 

reorganização institucional do setor e a integração logística entre modais. Esta Lei 

veio regular a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e 

instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.  
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A Secretaria de Portos visa como área de atuação a formulação de políticas e 

diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e instalações 

portuárias marítimos, fluviais e lacustres e, especialmente, promover a execução e a 

avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da 

infraestrutura e da superestrutura dos portos e instalações portuárias marítimos, 

fluviais e lacustres. 

 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

Criado em 2007, o PAC veio promover a retomada do planejamento e execução de 

grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, 

contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. 

Pensado como um plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 

investimentos em setores estruturantes do país, o PAC contribuiu de maneira 

decisiva para o aumento da oferta de empregos e na geração de renda, e elevou o 

investimento público e privado em obras fundamentais. 

Teve importância fundamental para o país durante a crise financeira mundial entre 

2008 e 2009, garantindo emprego e renda aos brasileiros, o que por sua vez 

garantiu a continuidade do consumo de bens e serviços, mantendo ativa a economia 

e aliviando os efeitos da crise sobre as empresas nacionais. 

Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, com o mesmo pensamento 

estratégico, aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, mais recursos e 

mais parcerias com estados e municípios, para a execução de obras que possam 

melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. 

 Programa Nacional de Capacitação Ambiental Portuária 

Para atingir o objetivo da Agenda Ambiental Portuária, foi criado o Programa 

Nacional de Capacitação Ambiental Portuária (PNCAP), cuja finalidade é oferecer 

capacitação para o planejamento e a operacionalização das ações que envolvem a 

prevenção e o controle ambiental, contribuindo para a formação de uma cultura de 

desenvolvimento sustentável. 

As atividades desenvolvidas durante os cursos consistem de: 

a) Atividades em sala de aula, com leitura de material técnico, discussão 

orientada, atividades em grupo e aplicação de testes de acompanhamentos da 

aprendizagem; e 

b) Saídas de campo. 

Atualmente, novo modelo de curso está sendo desenvolvido para atender a unidade 

portuária segundo suas características, de forma individualizada, mas contendo 

módulos comuns que atendam grande parte dos portos no tratamento das questões 

ambientais, incluindo aspectos ocupacionais que, até então, não eram considerados. 
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O PNCAP tem papel fundamental no desenvolvimento de ações de capacitação que 

permitam nivelar conhecimentos e integrar todos os segmentos atuantes na área 

portuária, incorporando, na prática da gestão ambiental, a resolução de conflitos, 

produzindo, assim, resultados com ganhos nas dimensões políticas, sociais, 

econômicas, tecnológicas e culturais. 

A gestão ambiental portuária consiste na implementação contínua de um conjunto 

de processos, tecnologias, procedimentos ou métodos operacionais utilizados para 

eliminar ou controlar fontes de pressão ou de impactos ambientais originadas pelo 

desenvolvimento e a operação dos portos. 

A Agenda Ambiental Portuária foi concebida como instrumento norteador das ações 

governamentais voltadas para a modelagem de um ambiente portuário saudável, 

seguro e que respeite o meio ambiente. 

A Agenda proporciona um plano de ação de governo voltado ao estabelecimento da 

gestão ambiental pelas unidades portuárias, desde a implantação de controles 

físicos do meio ambiente até a montagem de um banco de dados técnicos e 

científicos acerca do meio ambiente portuário. 

No escopo da gestão ambiental portuária, a Agenda é um instrumento que expressa 

as diretrizes de promoção e melhoria da qualidade ambiental, com vistas à 

sustentabilidade. Estas diretrizes emanam da legislação geral, instruções normativas 

e resoluções que regram a política de gerenciamento costeiro, e também de 

convenções e acordos internacionais ratificados pelo Brasil. Agregam também as 

normas que regem iniciativas voluntárias de certificação ambiental, traduzidas para a 

realidade de cada porto de forma participativa e negociada entre os diversos 

segmentos interessados. 

 Projeto Orla 

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) é uma ação conjunta 

entre o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria de 

Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR), e o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito da sua Secretaria do Patrimônio da 

União (SPU/MP). Suas ações buscam o ordenamento dos espaços litorâneos sob 

domínio da União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com ampla 

articulação entre as três esferas de governo e a sociedade. Os seus objetivos estão 

baseados nas seguintes diretrizes: 

a) Fortalecimento da capacidade de atuação e articulação de diferentes atores do 

setor público e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o arcabouço 

normativo para o ordenamento de uso e ocupação desse espaço; 

b) Desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social para sua 

gestão integrada; 
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c) Valorização de ações inovadoras de gestão voltadas ao uso sustentável dos 

recursos naturais e da ocupação dos espaços litorâneos. 

Assim, o Projeto busca responder a uma série de desafios como reflexo da 

fragilidade dos ecossistemas da orla, do crescimento do uso e ocupação de forma 

desordenada e irregular, do aumento dos processos erosivos e de fontes 

contaminantes. 

Além disto, o estabelecimento de critérios para destinação de usos de bens da 

União, visando o uso adequado de áreas públicas, a existência de espaços 

estratégicos (como portos, áreas militares) e de recursos naturais protegidos 

também se configuram em desafios para gestão da orla brasileira. 

5.2 Esfera Estadual 

a) Pacto por Santa Catarina 

Como já abordado, a fase de implantação do Projeto Sul Competitivo contará com o 

apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que 

deverá contemplar obras previstas nos orçamentos dos três Estados. 

No caso de Santa Catarina, o Pacto por Santa Catarina é um programa do Governo 

do Estado que reúne obras e aquisições para atender às principais demandas da 

sociedade e a soma dos recursos a serem captados poderá chegar a 

R$ 10,7 bilhões, o maior pacote de investimentos da história catarinense. 

As ações nas áreas social e econômica têm o objetivo de resolver gargalos que 

dificultam o dia a dia das pessoas. Destacam-se reformas e construção de escolas, 

hospitais e policlínicas, revitalização de 1,2 mil quilômetros de rodovias, planos de 

combate à seca, prevenção de enchentes e retomada da competitividade do setor 

portuário.  

Por ser um programa aberto, o Pacto pode agregar novas iniciativas e recursos, 

além da participação do setor privado. 

Santa Catarina possui cinco portos marítimos, o que confirma sua vocação portuária 

e consolida o Estado como um importante polo logístico nacional. 

 Fundo de Apoio aos Municípios (FUNDAM) 

O Fundo de Apoio aos Municípios foi criado pela Lei 16.037/2013 e regulamentado 

pelo Decreto 1.621/2013 para promover o desenvolvimento das cidades 

catarinenses com investimentos. Os recursos serão distribuídos entre as prefeituras 

que apresentarem projetos seguindo regras definidas. A intenção é que todos os 

municípios catarinenses sejam contemplados. Cada município poderá apresentar, 

no máximo, duas propostas. 

O principal critério para a distribuição dos recursos é o número de habitantes do 

município, mas a qualidade técnica dos projetos também é importante. A intenção é 
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que as prefeituras recebam, no mínimo, R$ 700 mil e que municípios com mais de 

50 mil habitantes possam pleitear cerca de R$ 3 milhões. Os projetos serão 

analisados por uma equipe técnica do Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE). 

 Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) 

O Gerenciamento Costeiro é o conjunto de atividades e procedimentos que, através 

de instrumentos específicos, permite a gestão dos recursos naturais da Zona 

Costeira, de forma integrada e participativa, objetivando a melhoria da qualidade de 

vida das populações locais, a preservação dos habitats específicos indispensáveis à 

conservação da fauna e flora, adequando as atividades humanas à capacidade de 

suporte dos ecossistemas 

O Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro é o conjunto de atividades e 

procedimentos que, através de instrumentos específicos, permite a gestão dos 

recursos naturais da Zona Costeira, de forma integrada e participativa, dentro dos 

objetivos elencados acima. 

Trata-se de um processo contínuo que passa dinâmica e gradualmente por 

diagnósticos e planejamento do uso sustentável dos recursos costeiros, sob 

perspectiva integrada dos diversos processos que vem influenciar as ações na Zona 

Costeira.  

Portanto, o Gerenciamento Costeiro no estado de Santa Catarina está regulado por 

meio da Lei Estadual nº 13.553/2005 e seu Decreto regulamentador nº 5.010/2006, e 

seu gerenciamento atual é efetivado pela Secretaria de Estado do Planejamento. 

 Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro 

Zona Costeira do Estado de Santa Catarina é o espaço geográfico constituído pelo 

conjunto territorial de 36 municípios, que confrontam com o mar ou com as grandes 

lagoas costeiras. 

O Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro é o balizador do processo de 

ordenamento territorial, necessário para chegar ao desenvolvimento sustentável da 

zona costeira, com o posterior desenvolvimento e implementação dos Planos de 

Gestão da Zona Costeira, de forma integrada com os demais planos estaduais. 

5.3 Esfera Municipal 

Na Esfera Municipal podemos incluir os Planos Diretores que os três municípios 

afetados pelo empreendimento já elaboraram. 
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a) São Francisco do Sul 

 Plano Estratégico para o Desenvolvimento Econômico de São Francisco Do Sul 

Este Plano está sendo elaborado a partir de várias reuniões com grupos temáticos, 

que discutem várias ações para o desenvolvimento das principais vocações do 

município. 

O desenvolvimento do turismo, do comércio local, do potencial marítimo e das 

atividades primárias, como a pesca, a agricultura e a aquicultura foram debatidos por 

técnicos das áreas, que elencaram propostas para potencializar as atividades. 

Também foram discutidas alternativas para fomentar a atividade no setor portuário e 

para desenvolver as potencialidades da Vila da Glória. 

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento Econômico de SFS foi elaborado com 

o auxílio de uma equipe de consultores, de empresa parceira do Governo do Estado 

de SC e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, através do 

Programa de Gestão Municipal para a Nova Economia, no qual São Francisco do 

Sul e outros seis municípios catarinenses participam. 

b) Itapoá 

 Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal de Itapoá 

A Prefeitura Municipal de Itapoá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio, com o suporte técnico do Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de Santa Catarina - SEBRAE/SC está desenvolvendo o Plano 

de Desenvolvimento Econômico Municipal de Itapoá 2030. 

Este plano tem a finalidade de identificar e planejar os eixos estratégicos da 

economia que promovam o desenvolvimento econômico sustentável do município e 

a melhoria da qualidade de vida de sua população até o ano de 2030, a partir da 

visão de toda a sociedade e daqueles diretamente relacionados a estes setores. 

Para a realização deste plano está sendo solicitada a participação das lideranças 

locais, da sociedade civil organizada, assim como dos setores público e privado, 

estabelecendo um espaço para discussão e definição de estratégias de 

fortalecimento desses setores. 

c) Garuva 

No âmbito do Município de Garuva, compete a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo, articular, coordenar e promover o 

desenvolvimento econômico e social do Município através da captação de recursos 

e execução de políticas públicas voltadas a emprego, renda e fomento dos setores 

de indústria, comércio, serviço, agricultura e turismo. 
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 Lei Complementar nº 80 de 08 de dezembro de 2014 

Esta lei Municipal veio estabelecer o Programa Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, a Política de Incentivos Fiscais e Econômicos destinada ao 

Desenvolvimento do Setor Comercial, Industrial e de Prestação de Serviço, regula o 

Tratamento Jurídico Diferenciado e Favorecido assegurado às Microempresas, 

empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e dá outras 

providências. 

5.4 Interação Potencial dos Planos / Programas com o Terminal Gás Sul - TGS 

No Quadro 5.4-1 é apresentado a interação potencial dos planos e programas 

governamentais com o Terminal Gás Sul. 

Quadro 5.4-1 - Interação Potencial dos Planos / Programas com o Terminal Gás Sul - TGS. 

PLANO / PROGRAMA RESUMO SITUAÇÃO 

(IMPLANTADO X 
PLANEJADO) 

INTERAÇÃO 
POTENCIAL COM O 
PROJETO PROPOSTO 

ESFERA FEDERAL 

A Política de Petróleo, Gás 
Natural e Combustíveis 

Adequação das normas da 
ANP, de forma a continuar 
estimulando a expansão do 
mercado de gás natural, de 
acordo com as novas Políticas 
Setoriais e do CONPET - 
Programa Nacional da 
Racionalização do Uso dos 
Derivados do Petróleo e do Gás 
Natural 

Processo em 
implementação 

Interage com as decisões 
de investimento privado no 
projeto proposto 

Plano Nacional de Logística 
Portuária 

Um completo estudo sobre o 
setor portuário do Brasil, que 
evidenciou a necessidade de 
um olhar específico sobre as 
unidades portuárias, com uma 
análise minuciosa de cada 
porto 

Processo em 
implementação 

Interage com as decisões 
de investimento privado no 
projeto proposto 

Projeto Sul Competitivo Perfil, movimentação e 
condição de cada modal de 
transporte de cargas dos três 
estados da região sul 

Ainda não 
implementado 

Forte interação pela pouca 
capacidade na oferta de 
novas dutovias. 

Projetos Da Secretaria De 
Portos Da Presidência Da 
República 

Tornar o sistema portuário 
marítimo e o transporte 
aquaviário brasileiros mais 
competitivos frente ao mercado 
internacional 

Processo em 
implementação 

Afeta diretamente as 
decisões de investimento 
privado no projeto proposto 

Programa De Aceleração Do 
Crescimento - PAC 

Promover a retomada do 
planejamento e execução de 
grandes obras de infraestrutura 
social, urbana, logística e 
energética do país 

Não incluído Não incluído 

Programa Nacional De 
Capacitação Ambiental 
Portuária 

Oferecer capacitação para o 
planejamento e a 
operacionalização das ações 
que envolvem a prevenção e o 
controle ambiental na área 
portuária brasileira 

Processo em 
implementação 

Interage com as decisões 
de investimento privado no 
projeto proposto 
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PLANO / PROGRAMA RESUMO SITUAÇÃO 

(IMPLANTADO X 
PLANEJADO) 

INTERAÇÃO 
POTENCIAL COM O 
PROJETO PROPOSTO 

Agenda Ambiental Portuária Instrumento norteador das 
ações governamentais voltadas 
para a modelagem de um 
ambiente portuário saudável, 
seguro e que respeite o meio 
ambiente 

Processo em 
implementação 

Interage com as decisões 
de investimento privado no 
projeto proposto 

Projeto Orla Buscar o ordenamento dos 
espaços litorâneos sob domínio 
da União, aproximando as 
políticas ambiental e 
patrimonial, com ampla 
articulação entre as três esferas 
de governo e a sociedade 

Não incluído Não incluído 

ESFERA ESTADUAL 

Pacto por Santa Catarina Programa do Governo do 
Estado para atender às 
principais demandas da 
sociedade nas áreas social e 
econômica 

Processo em 
implementação 

Estimula a retomada da 
competitividade dos cinco 
portos do Estado, 
interagindo com o projeto 
proposto 

Programa Estadual De 
Gerenciamento Costeiro 
(PEGC) 

Um conjunto de atividades e 
procedimentos que, através de 
instrumentos específicos 
possam permitir a gestão dos 
recursos naturais da Zona 
Costeira, de forma integrada e 
participativa 

Não incluído Não incluído 

Zoneamento Ecológico 
Econômico Costeiro 

É o balizador do processo de 
ordenamento territorial, 
necessário para chegar ao 
desenvolvimento sustentável da 
zona costeira 

Não incluído Não incluído 

ESFERA MUNICIPAL 

Planos Diretores Municipais Responsáveis por nortear o 
processo de ordenamento 
territorial no âmbito de cada um 
dos três municípios afetados 

Não incluído Não afetam as decisões de 
investimento privado no 
projeto proposto 
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6 PROJETOS PRIVADOS 

Este capítulo visa apresentar e espacializar os projetos privados propostos e em 

implantação nas áreas de influência do Terminal Gás Sul - TGS, especialmente no 

ambiente marítimo. 

A partir desta premissa de abordagem, foram considerados notadamente planos, 

programas e projetos de otimização da infraestrutura portuária para movimentação 

de cargas, bem como aqueles voltados ao desenvolvimento econômico e social do 

Litoral Norte Catarinense, incluindo os projetos voltados à preservação ambiental. 

Serão abordados os potenciais conflitos ou sinergias entre os Terminais em 

operação e os projetos privados propostos para a área, que possam apresentar 

interface com o empreendimento, aferindo suas compatibilidades e alternativas para 

solução de conflitos. 

A Baía da Babitonga está a caminho de receber investimentos de grande porte, 

todos eles ligados à área portuária, e diante da pressão mundial por alimentos, da 

crescente produção agrícola brasileira, da falta de infraestrutura para escoar toda a 

produção nacional, e a busca da consolidação de uma nova matriz energética, a 

vocação econômica da Babitonga tem atraído ainda mais os olhares de novos 

empreendedores. 

Assim, de forma sintética, este capítulo visa indicar a potencial sinergia dos projetos 

existentes com a implantação e operação do Terminal Gás Sul - TGS e seu 

gasoduto. 

6.1 Projetos Privados Colocalizados 

Na região proposta para implantação do Terminal Gás Sul Ltda, referente ao canal 

de acesso à Baía e na própria Baía da Babitonga, constata-se diferentes projetos 

portuários, alguns já implantados e outros ainda em processo de licenciamento 

ambiental. 

Os portos atualmente instalados nos municípios de São Francisco do Sul e Itapoá, 

junto com o terminal privado TESC, estão localizados na região mais externa da 

baía, próximos ao canal de acesso, e não na região central, onde ocorre a 

reprodução de espécies marinhas diversas. 
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Figura 6.1-1 - Terminais portuários já instalados na baía da Babitonga. 

 
Fonte: ClicRBS / AN Babitonga. 

A implantação do empreendimento Terminal Gás Sul - TGS e seu gasoduto, é 

proposta para a região da Baía da Babitonga, a qual já abriga um conjunto portuário 

que comporta hoje o Porto Organizado de São Francisco do Sul, o Terminal de Uso 

Privado (TUP) Porto Itapoá, o Terminal Portuário Santa Catarina (TESC) e o 

Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC), que se encontra em fase de 

implantação. 

O Porto Organizado de São Francisco do Sul localiza-se no município de São 

Francisco do Sul (SC) juntamente com o empreendimento TGSC. Por sua vez, o 

Porto Itapoá localiza-se no lado oposto do canal, no município de Itapoá (SC), 

conforme ilustrado na Figura 6.1-2. 

Figura 6.1-2 - Portos constituintes do atual conjunto portuário. 

 
Fonte: Plano Mestre - Complexo portuário da Ilha de São Francisco (2017). 
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6.1.1 Portos Instalados e em Operação 

a) Porto Organizado de São Francisco do Sul 

O Porto Organizado de São Francisco do Sul foi inaugurado em julho de 1955 e é 

atualmente gerenciado pela Administração do Porto de São Francisco do Sul 

(APSFS), autarquia estadual criada por meio do Decreto Estadual nº 1.404 de 

24/11/1955.  

O Porto dispõe, atualmente, de um cais acostável com cerca de 1.500 m de 

extensão distribuídos em sete berços de atracação, sendo que os berços 301, 302 e 

303 encontram-se arrendados à empresa Terminal Portuário Santa Catarina (TESC). 

Na retroárea, são encontrados terminais retroportuários, a saber: Terlogs, Bunge e 

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC). 

Conforme publicações oficiais do próprio empreendimento, este se constitui no 

principal porto graneleiro catarinense, essencialmente exportador, podendo 

recebendo embarcações de até 14 metros de calado. Seu canal de acesso tem 

9,3 km de extensão e 150 metros de largura.  

Suas atuais instalações permitem o armazenamento e a transferência de granéis 

sólidos, líquidos, carga geral e carga conteinerizada, sendo seus principais produtos: 

soja em grãos, móveis, farelo de soja, motores elétricos e motocompresssores. Em 

2015, foi registrada uma movimentação de 15 milhões de t/ano de granéis sólidos. 

O Porto possui Licença Ambiental de Operação - LAO emitida pelo IBAMA. Em 

12/06/2017, foi emitida a RABio 525/2014. 

A Figura 6.1.1-1 apresenta a área do Porto Organizado de São Francisco do Sul 

definida em lei, que é localizada nas coordenadas geográficas: 

a) Latitude: 26° 14’ S; 

b) Longitude: 048° 42’ W. 
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Figura 6.1.1-1 - Poligonal do porto organizado de São Francisco do Sul. 

 
Fonte: Plano Mestre - Complexo portuário de São Francisco do Sul (2017). 

b) Porto Itapoá 

O Porto Itapoá constitui-se num terminal portuário privado administrado pela 

empresa Itapoá Terminais Portuários S.A. Localizado na Avenida Beira Mar 05, 

número 2.900, no bairro Figueira do Pontal, município de Itapoá (SC), possui como 

coordenadas geográficas: 

a) Latitude: 26° 10’ 58,75” S; 

b) Longitude: 48° 36’ 16,44” W. 

Comercialmente chamado apenas de Porto Itapoá, o terminal iniciou suas operações 

em junho de 2011. Possui estrutura capaz de movimentar 500 mil TEU (unidade 

equivalente a um contêiner de 20 pés) por ano e, segundo dados da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), movimentou em 2014 cerca de 466 

mil TEU. 

Pelos resultados apresentados, o Porto Itapoá está sendo considerado um dos 

terminais mais ágeis e eficientes da América Latina e um dos mais importantes do 

País na movimentação de cargas de conteiners. 

Mesmo possuindo uma estrutura capaz de movimentar 500 mil TEUs por ano, já 

iniciou seu projeto de expansão que possibilitará a movimentação de 2 milhões de 

TEUs anualmente. A área autorizada para exploração como retroárea do Porto 

Itapoá é de 570.075,44 m², dos quais 177.330,53 m² são referentes à área 

atualmente ocupada e 392.744,91 m² referem-se à área de ampliação  

(Figura 6.1.1-2), conforme Contrato de Adesão nº 031/2014-SEP/PR. 
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O porto Itapoá tem sua Licença Ambiental de Operação - LAO nº 1030/2011, emitida 

pelo IBAMA que se encontrava em processo de retificação desta licença. No dia 23 

de fevereiro de 2018 foi emitida a 5ª Retificação da Licença de Operação 1030/2011, 

que permitiu a inclusão de 60.000,00 m² de área terrestre a ser ampliada, na referida 

licença. 

Figura 6.1.1-2 - Área do Porto Itapoá. 

 
Fonte: Plano Mestre - Complexo portuário de São Francisco do Sul (2017). 

6.1.2 Portos em Fase de Licenciamento Ambiental 

Entre os relevantes projetos contidos na região da Baía da Babitonga, em fase de 

estudos e licenciamento para implantação futura encontram-se as seguintes 

iniciativas de implantação. 

a) Terminal Graneleiro da Babitonga - TGB 

Localizado na parte insular da Ilha de São Francisco do Sul, margem sudoeste da 

baía da Babitonga, zona portuária do município, na Estrada das Laranjeiras (Rua 

Walter Rhinow), Poste 43, n° 2886, Bairro Laranjeiras, com ponto central nas 

coordenadas geográficas:  

a) Latitude: 26°16’43,622”S; 

b) Longitude: 48°39’55,401”O. 
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Figura 6.1.2-1 - Localização do Porto TGB. 

 
Fonte: RIMA TGB (2016). 

Este empreendimento visa atender a demanda nacional por terminais portuários de 

granéis sólidos (grãos e farelos), especialmente açúcar e outros itens alimentícios, 

por meio de uma infraestrutura logística moderna. 

O TGB está em processo de licenciamento ambiental no Instituto do Meio Ambiente 

- IMA. Processo FATMA: DIV/20457/CRN - Licença Ambiental de Instalação - LAI 

nº 4680/2016 (em processo de ampliação de LAI). 

 Estaleiro CMO - Construção e Montagem Offshore S.A. 

Este empreendimento, CMO, localizar-se-á na região insular do Município de São 

Francisco do Sul, conhecida como baía da Babitonga, litoral norte do Estado de 

Santa Catarina, margem sudoeste da baía da Babitonga, zona rural do município, na 

Estrada Geral da Ribeira, Fazenda Jacutinga, Bairro Miranda, num terreno com área 

total de 744 ha e próximo ao entroncamento entre as rodovias federais BR101 e  

BR - 280, coordenadas Datum WGS84 - Zona 22J UTM: LONG 728.847m E /  

LAT 7.088.413m. 
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Figura 6.1.2-2 - Localização do Estaleiro CMO. 

 
Fonte: RIMA CMO (2014). 

A atividade pretendida pelo Estaleiro CMO é a fabricação ou montagem de veículos 

rodoviários, aeroviários e navais (Atividade 14.30.00 da CONSEMA). 

Este empreendimento visa atender à crescente demanda nacional relacionada com 

a construção e integração de unidades Flutuantes e Fixas nas áreas de: 

a) Produção e exploração de petróleo e gás; 

b) Engenharia offshore e Sonda de Perfuração; 

c) Modernização, manutenção e reparo de embarcações; 

d) Fabricação de grandes estruturas metálicas, como jaquetas, instalações de 

acomodação e heliponto. 

O CMO está em processo de licenciamento ambiental no Instituto do Meio Ambiente 

- IMA (Processo FATMA: IND/57824/CRN). 

Em 2015, teve a Licença Ambiental Prévia LAP n° 3991/2015 emitida com validade 

de 60 meses, e novembro de 2017, a FATMA (atual IMA) concedeu a Licença 

Ambiental de Instalação - LAI n° 8676/2017, com 24 meses de validade, para 

implantação da Fase 1, que compreende a área produtiva e administrativa 

(500.000 m²) e via de infraestrutura interna (~ 3,4 km). 

 Porto Brasil Sul - WORLDPORT Desenvolvimento Portuário S.A. 

A área terrestre pretendida para implantação do empreendimento possui 146 ha e 

localiza-se na margem leste da Baía da Babitonga, na entrada do canal de acesso 

ao Porto de São Francisco do Sul. 

O acesso à área se dará pela Rodovia Duque de Caxias, que se conecta ao norte da 

BR-280, rodovia de acesso ao Porto de São Francisco do Sul. 

Trata-se de um Terminal Portuário de Uso Privado (TUP) que contará com terminais 

especializados em contêineres, grãos, veículos, carga geral, fertilizantes, granéis 

líquidos e gás, além de estruturas completas de apoio logístico na retroárea e 
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estruturas especializadas para proporcionar atracação, embarque e desembarque 

de navios na região offshore (mar), contando com área acostável total de 2.412 m de 

extensão. 

O Porto Brasil Sul se encontra em fase de licenciamento no Instituto do Meio 

Ambiente - IMA. Processo FATMA: DIV/21392/CRN. 

Figura 6.1.2-3 - Localização do Porto Brasil Sul. 

 
Fonte: RIMA Porto Brasil Sul, 2016. 

Ao abordar-se a localização do empreendimento Terminal Gás Sul e a localização 

do empreendimento Porto Brasil Sul, verificou-se que com relação às localizações 

descritas no conjunto portuário abordado anteriormente, as instalações offshore de 

atracação a serem implantadas na área marítima para os dois empreendimentos se 

interceptam ou se superpõe, tornando-as mutuamente excludentes. 

A Figura 6.1.2-4 mostra as estruturas portuárias superpostas. 
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Figura 6.1.2-4 - Superposição de áreas entre o Terminal Gás Sul e o Porto Brasil Sul. 

 
Fonte: OAP (2017) 

O Terminal Gás Sul - TGS, solicitou à Superintendência do Patrimônio da União em 

Santa Catarina, vinculada à Secretaria do Patrimônio da União - SPU, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do Ofício nº 49/2017 a emissão de 

Certidão de disponibilidade de espaço aquático para a sua área pretendida para 

implantação do seu terminal, previsto para situar-se na poligonal compreendida 

pelas seguintes coordenadas geográficas -26.167004°/ -48.562496°, -26.170546°/ 

-48.556932°, -26.181133°/ -48.566350° e -26.177999°/ -48.571769°. 

A Secretaria do Patrimônio da União de Santa Catarina informou, por meio da 

Certidão nº 49/17, que há disponibilidade para a cessão de uso oneroso, desde que 

não haja óbices ambientais, e ainda desconhece outros interessados com pedido de 

disponibilidade ou de cessão do mesmo espaço aquático, que por sua vez não tem 

contiguidade com a área terrestre da União. 

 Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC 

O TGSC está localizado na Ponta do Rabo Azedo (Morro Bela Vista), no município 

de São Francisco do Sul/SC. 

O empreendimento a ser instalado movimentará produtos, tanto para exportação 

como de importação de grãos. O TGSC está em processo de licenciamento 

ambiental no IBAMA. Na data de 22/10/2014 foi emitida a Licença/Autorização de 

Instalação - LI 1027/2014. 
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Figura 6.1.2-5 - Localização do Terminal Granéis de Santa Catarina. 

 

Fonte: EIA TGSC. 

 Terminal Marítimo Mar Azul 

Localizado às margens da rodovia BR-280, na altura do km 8, esquina com a 

estrada municipal Walter Rhinow, fazendo limites com as águas da baía da 

Babitonga. 

O empreendimento quando for implantado estará estruturado para operar barcaças 

oceânicas especialmente adaptadas para o transporte das bobinas de aço, e 

também, para operar navios Green Fleet, navios Open Hatch e navios LO-LO (Load 

on / Load off). Para tanto, seu projeto prevê a construção de uma ponte de acesso e 

dois píeres de atracação, interligados com a retroárea do terminal. 
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O Terminal Marítimo Mar Azul está em processo de licenciamento ambiental no 

IBAMA. Na data de 06/02/2015 foi emitida a Licença/Autorização - RLP nº 444/2012 

- Licença Prévia Prorrogada. 

Figura 6.1.2-6 - Localização do Terminal Marítimo Mar Sul. 

 
Fonte: RIMA Terminal Marítimo Mar Sul (2016). 

 Terminal Portuário Santa Catarina - TESC 

O TESC está localizado na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 99, Bairro Centro, no 

município de São Francisco do Sul - SC, dentro da área do porto organizado. 

O TESC está dentro da área do porto organizado de São Francisco do Sul, mas se 

encontra em processo de licenciamento ambiental no IBAMA. Na data de 

31/03/2017 foi emitida a Licença/Autorização de Instalação - RLI 1083/2015. 

O TESC - Terminal Portuário Santa Catarina S/A opera com suas atividades 

baseadas em operações portuárias de movimentação e armazenagem de cargas. 
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Os principais produtos transportados e armazenados pelo terminal, em uma média 

mensal de 24 navios, são contêineres, granéis sólidos, carga geral e produtos 

siderúrgicos. 

Figura 6.1.2-7 - Localização do Terminal Portuário Santa Catarina - TESC. 

 

Fonte: EIA/RIMA Terminal Portuário Santa Catarina - TESC (2012). 

6.1.3 Oleoduto Santa Catarina-Paraná (OSPAR) 

O Oleoduto Santa Catarina-Paraná (OSPAR) faz parte da malha dutoviária da 

Transpetro/Petrobrás, conforme mostra a Figura 6.1.3-1. 
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Figura 6.1.3-1 - Localização dos oleodutos OSPAR/OPASC. 

 
Fonte: Teixeira (2009). 

Desse modo, o OSPAR corresponde a um sistema de transferência de petróleo que 

inicia no Terminal de São Francisco do Sul (TEFRAN). Esse terminal marítimo 

recebe o petróleo de navios que descarregam por monobóia. Na sequência, o 

petróleo bruto é enviado por oleodutos submarinos até um terminal em terra em São 

Francisco do Sul, que é utilizado para armazenar e transferir o produto até a 

Refinaria do Paraná (Repar), em Araucária/PR, por meio do oleoduto em questão. 

Em operação desde 1976, o oleoduto OSPAR possui diâmetro nominal de 30’’ e 

encontra-se enterrado a aproximadamente 2,5 m da superfície numa extensão 

aproximada de 117 km.  

O oleoduto, que opera exclusivamente com transporte de petróleo, possui Sistema 

de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (Sada), válvulas de bloqueio manual, 

proteção catódica, revestimento duplo e válvulas de alívio. 

Sua faixa de servidão possui 20 m de largura e, aproveitando sua localização e 

visando a minimização dos impactos ambientais, propõe-se o uso de parte desta 

para implantação do gasoduto de conexão entre o TGS e o GASBOL. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 14 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

O OSPAR opera com a Licença Ambiental de Operação - LAO n° 1.069/2012 

emitida pelo IBAMA em 30 de março de 2012 e válida por 6 (seis) anos. 

6.2 Projetos privados colocalizados e suas potenciais interações com o TGS 

O Quadro 6.2-1 abaixo, apresenta os projetos privados localizados na região da baía 

da Babitonga e com possível interação com o Terminal Gás Sul - TGS. Estes 

empreendimentos são apresentados no Mapa 6.2-1 a seguir. 

Quadro 6.2-1 - Projetos privados localizados na região da baía da Babitonga e possível 
interação com o Terminal Gás Sul - TGS. 

PROJETO RESUMO INTERAÇÃO POTENCIAL COM 
O PROJETO PROPOSTO 

Portos Instalados e em Operação 

Porto Organizado de São 
Francisco do Sul 

Principal Terminal graneleiro, essencialmente 
exportador. Recebe embarcações de até 14 metros 
de calado. Suas atuais instalações permitem o 
armazenamento e a transferência de granéis 
sólidos, líquidos, carga geral e carga conteinerizada. 

Compartilhamento do canal de 
acesso. 

Porto Itapoá O Porto Itapoá está sendo considerado um dos 
terminais mais ágeis e eficientes da América Latina 
e um dos mais importantes do País na 
movimentação de cargas de conteiners. 

Compartilhamento do canal de 
acesso. 

Terminal Portuário Santa 
Catarina - TESC 

Está inserido na área do porto organizado de São 
Francisco do Sul. Os produtos transportados e 
armazenados pelo terminal, são contêineres, 
granéis sólidos, carga geral e produtos siderúrgicos. 

Compartilhamento do canal de 
acesso. 

Portos em Fase de Licenciamento Ambiental 

Terminal Graneleiro da 
Babitonga - TGB 

Visa atender a demanda nacional por terminais 
portuários de granéis sólidos (grãos e farelos), 
especialmente açúcar, por meio de uma 
infraestrutura logística moderna. 

Compartilhamento do canal de 
acesso. 

Estaleiro CMO - Construção 
e Montagem Offshore S.A. 

Visa atender à crescente demanda nacional 
relacionada com a construção e integração de 
unidades flutuantes e fixas. 

Compartilhamento do canal de 
acesso. 

Porto Brasil Sul - 
WORLDPORT 
Desenvolvimento Portuário 
S.A. 

Contará com terminais especializados em 
contêineres, grãos, veículos, carga geral, 
fertilizantes, granéis líquidos e gás. 

Superposição tanto da área de 
intervenção (AI) como da área de 
influência direta (AID). 

Terminal de Granéis de 
Santa Catarina - TGSC 

Empreendimento em fase de instalação, 
movimentará produtos, tanto para exportação como 
de importação de grãos. 

Compartilhamento do canal de 
acesso. 

Terminal Marítimo Mar Azul Irá operar barcaças oceânicas especialmente 
adaptadas para o transporte de bobinas de aço. 

Compartilhamento do canal de 
acesso. 

Oleoduto OSPAR Oleoduto que transporta o petróleo bruto 
armazenado no Terminal São Francisco do Sul (SC) 
para a Refinaria Repar, em Araucária (PR) 

Compartilhamento da faixa de 
serviço do oleoduto OSPAR. 
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7 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 

O presente trabalho apresenta a descrição do projeto do Terminal Gás Sul (TGS), 

dando ênfase às informações pertinentes ao Estudo de Impactos Ambiental 

(EIA/Rima) do empreendimento, em conformidade com o item 7 do Termo de 

Referência - TR nº 12/2017 emitido pela FATMA-SC (atual IMA). 

São apresentados os principais aspectos técnicos do Terminal compreendendo sua 

localização e acessos, áreas de preservação permanente, restrições de uso e 

ocupação do solo, cobertura vegetal, projetos colocalizados, incluindo os 

equipamentos de infraestrutura e a malha viária e ferroviária. 

O TGS será composto por uma Unidade de Armazenamento e Regaseificação 

Flutuante (Floating Storage Regasification Unit - FSRU). Esta Unidade estará fixada 

a 300 metros da costa, distante aproximadamente 1,0 km a sudoeste da localidade 

denominada Ponta do Sumidouro, numa área marítima adjacente ao canal de 

acesso aos portos de Itapoá e de São Francisco do Sul, nas coordenadas 

geográficas 26010’28.4”S e 48033’53.32”O, de acordo com os elementos constantes 

da folha topográfica São Francisco do Sul (SG-22-Z-B-II-2) - escala 1:50.000 

(Mapoteca Topográfica Digital de Santa Catarina - MTD/SC). 

A unidade de armazenamento e regaseificação será fixada por defensas e espias 

presas aos dolphins da estrutura de atracação, não estando previsto cais ou ponte 

de acesso ao Terminal. Por conseguinte, a movimentação de pessoal, materiais, 

cargas e demais insumos para a operação da unidade FSRU terá o apoio logístico 

de embarcações apropriadas. 

Importante sopesar que para implantação do TGS, em virtude do relevo e 

profundidade subaquática favorável na área escolhida, não será preciso realizar 

obras de dragagem e derrocagem. 

Por esse prisma também é importante frisar que não haverá intervenção na parte 

continental de São Francisco do Sul. Em Itapoá, o gasoduto convergirá para a faixa 

do oleoduto OSPAR (pertencente à Petrobrás), a qual será compartilhada com o 

TGS, sem a necessidade de supressão de vegetação. 

O gasoduto a implantar possuirá dois segmentos, que são distintos pelas suas 

técnicas construtivas e normas aplicáveis: segmento submarino (Gasoduto Offshore) 

e segmento terrestre (Gasoduto Onshore). 

A implantação do gasoduto submerso para escoamento do gás natural inicia-se no 

terminal de regaseificação e estende-se reto no sentido oeste-noroeste sob o canal 

de acesso à Baía da Babitonga, por cerca de 2 km até atingir a localidade de Pontal, 

no município de Itapoá-SC. 
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Este segmento de duto será implantado próximo ao oleoduto já existente no local, 

utilizando parte de sua faixa de domínio e de afloramento (shore approach), de 

modo a minimizar o impacto ambiental. 

Nas extremidades do segmento submarino do duto, junto ao terminal de 

regaseificação e à chegada de praia, deverão ser instalados, ao menos, um lançador 

e um receptor temporários de pigs, para inspeção e comissionamento desse trecho 

submerso do gasoduto. 

Em terra, a implantação do gasoduto inicia a partir do seu afloramento offshore na 

localidade de Pontal, tendo cerca de 31 km de extensão, estendendo-se até o 

município de Garuva, constituindo-se então num segmento onshore que ligará o 

Terminal TGS ao Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL), sob o solo em profundidades 

variando de 1 a 2 metros. 

As informações descritas neste capítulo tiveram como base o Projeto Conceitual de 

Engenharia (Anexo 7-1) elaborado pela empresa PRDW Brasil Engenharia, 

contratada pela Golar Power Latam Participações e Comércio Ltda., em 

conformidade com os requisitos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ). 

O resumo das características gerais da área do empreendimento é apresentado no 

Quadro 7-1. 

Quadro 7-1 - Caracterização da área do empreendimento por meio de indicadores. 

INDICADORES QUANTIDADE UNIDADE 

Trecho terrestre (distância) 30,50 km 

Gasoduto terrestre e faixa de servidão 61,06 ha 

Trecho marítimo (distância) 2,00 km 

FSRU + Área de atracação 8,10 ha 

Bacia de evolução 31,15 ha 

Gasoduto submarino e faixa 3,99 ha 

Área Total do Projeto (terrestre + marítimo) 136,80 ha 

Fonte: Golar. 

7.1 Limites Municipais 

A implantação e operação do Terminal (FSRU) incidirá sobre os municípios de São 

Francisco do Sul, Itapoá e Garuva. Neste contexto, o estudo contemplará eventuais 

impactos em áreas dos 3 (três) municípios. 

Em São Francisco do Sul, na Baia da Babitonga, serão instalados a unidade FSRU, 

o sistema de atracação e parte do gasoduto offshore. O município de Itapoá será 

atravessado pela linha de gasoduto onshore, perfazendo um total de 15,7 km. Já em 

Garuva, para ser interligado ao gasoduto da GASBOL, a linha de gasoduto totalizará 

mais 14,8 km. 
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Conforme apresentado a seguir na Figura 7.1-1, São Francisco do Sul é limitado por 

cinco municípios: Itapoá, Garuva, Joinville, Araquari e Balneário Barra do Sul. 

O município de Itapoá limita-se ao norte com o Estado do Paraná (PR), ao sul com 

São Francisco do Sul, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com Garuva. 

Já Garuva tem limites ao norte pelo Estado do Paraná (Guaratuba), ao sul por 

Joinville e São Francisco do Sul, a leste por Itapoá e a oeste pelo município de 

Campo Alegre. 

Figura 7.1-1 - Localização dos municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva - SC. 

 
Fonte: OAP (2018). 

7.2 Áreas Urbanas e de Expansão Urbana 

A relação entre portos e cidades se deu de diferentes formas ao longo da história. 

Nas sociedades pré-industriais, em especial no período mercantilista, o espaço 

urbano e o portuário estavam conectados de forma física, direta e funcional, 

possibilitando um efetivo vínculo entre ambos. 

O distanciamento e especificidade dessa interface se iniciaram a partir da Revolução 

Industrial, que provocou um acréscimo no volume de produtos movimentados nos 

portos e fomentou a utilização dos seus entornos para armazéns, silos e ferrovias. 

No início do século XX, a distância entre as relações portuárias e urbanas aumentou 

devido a mecanização das atividades dos portos e a migração das suas instalações 

para espaços que possibilitavam maiores calados e tonelagens de carga. 
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No Brasil entre os anos 80 e 90, uma melhor flexibilidade operacional se tornou 

disponível para impulsionar a utilização de retroáreas que, interligadas com a 

logística desenvolvida para o funcionamento portuário, permitiram o uso de 

contêineres para abrigar as unidades de carga. 

Em consequência, os volumes crescentes dessas unidades demandaram mais 

áreas de armazenagem e infraestrutura de transporte, o que ocasionou uma maior 

especialização, ao se ocupar espaços específicos reservados pelo zoneamento 

urbano para a atividade portuária. 

Com o avanço da globalização e a busca por ambientes cada vez mais produtivos, 

os portos passaram a otimizar seus serviços e a expandir suas atividades. Essa 

busca envolve diferentes variáveis, entre elas aspectos econômicos, ambientais e 

sociais que podem transformar o porto representado por um simples nó de 

transbordo num grande centro logístico. 

Por isto, verifica-se que a compreensão da interação porto-cidade se tornou 

prioritária e visa a promover uma visão crítica sobre como a estrutura portuária e 

suas atividades estão inseridas no contexto urbano, ambiental, social e econômico 

do município. 

A integração dos portos e terminais considerada no planejamento territorial é 

importante para o desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os 

diferentes conflitos que possam existir nos cenários atuais e futuros da região 

portuária em estudo. 

Em São Francisco do Sul, depois de um período sem crescimento expressivo na 

década de oitenta, instaurou-se um novo ciclo de desenvolvimento na atividade 

portuária pelo governo Collor, no início dos anos 90. 

O desenvolvimento foi baseado na instalação de agentes importadores e 

exportadores, entre os quais alguns construíram seus próprios armazéns nas áreas 

adjacentes ao Porto Organizado para a movimentação de cargas. 

Em 2011, foi inaugurado o TUP (Terminal de Uso Privado) Porto Itapoá, localizado 

no município de mesmo nome e que também integra o Complexo Portuário de São 

Francisco do Sul.  

Apesar de ter iniciado suas operações recentemente, esse Terminal já se destaca 

nacionalmente pela movimentação de cargas conteinerizadas. O Complexo 

Portuário e as atividades relacionadas ao seu funcionamento foram fatores 

importantes para a ocupação e o desenvolvimento socioeconômico regional, por 

conta, principalmente, dos investimentos e das ofertas de empregos estabelecidos.  

Assim, com o crescimento das atividades portuárias na região, fica evidente o 

desafio de conciliar a demanda dos Portos por mais espaço e ordenamento físico e 

a necessidade de mitigar os impactos causados por esse processo. 
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Neste contexto, a instalação do novo Terminal Gás Sul soma-se aos investimentos 

já realizados elevando-os, pois, sua implantação irá interagir com três municípios, ou 

seja, São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva. 

Dentro de sua área de influência encontram-se cerca de 111,0 mil m² de zona 

urbana, sendo que desses, pouco mais de 22,0 mil m² são de área já urbanizadas, 

conforme observado no Mapa 7.2-1 - Áreas Urbanas e de Expansão Urbana. 

Na sequência, apresenta-se um estudo de caso da interação porto-cidade 

considerando o Complexo Portuário de São Francisco do Sul, onde o estudo 

abrange o Porto Organizado de São Francisco do Sul e o município de Itapoá, onde 

está situado o TUP (Terminal de Uso Privado) Porto Itapoá. 

a) São Francisco do Sul 

A Figura 7.2-1 a seguir, apresenta uma análise temporal da mancha urbana no 

município de São Francisco do Sul. Evidencia-se, desse modo, a importância do 

Complexo Portuário e das atividades relacionadas ao seu funcionamento para a 

ocupação e o desenvolvimento socioeconômico da região de São Francisco do Sul, 

Itapoá e também Garuva, por conta, principalmente de investimentos (públicos e 

privados realizados) e da oferta de empregos potenciais que serão gerados. 

Figura 7.2-1 - Evolução da mancha urbana de São Francisco do Sul gerada por 
classificação supervisionada das imagens do satélite Landsat dos anos de 
1981, 1991, 2001 e 2011. 

 
Fonte: Compilado de Labtrans/UFSC (2017), Imagens Landsat obtidas por meio do Earth Explorer da United States 

Geological Survey (USGS). 
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Em contrapartida, com o crescimento das atividades portuárias, fica notório o desafio 

de conciliar a demanda dos Portos e Terminais por mais espaço físico e o trabalho 

de mitigação dos impactos resultantes deste processo, a interferir nas demais 

atividades urbanas, seja em relação aos sistemas urbanos de transportes, escolas, 

ou em relação à própria infraestrutura disponível no município. 

Neste sentido, a busca por uma relação harmoniosa com a cidade e a população 

residente tem sido um elemento importante nas ações do setor portuário. A 

Autoridade Portuária do Porto de São Francisco do Sul sendo a entidade precursora 

já vem demonstrando a preocupação da sua coexistência com o seu entorno por 

meio do desenvolvimento de programas e ações com a comunidade. 

O objetivo desses programas é conhecer os efeitos das atividades portuárias no 

meio ambiente de modo a se implantar ações de controle a fim de evitar novos e 

prováveis impactos ambientais decorrentes da sua operação. 

Da mesma forma, o TUP Porto Itapoá, de implantação mais recente, também 

desenvolve projetos e programas sociais cujo resultado se constitui num conjunto de 

ações que priorizam as principais questões a serem trabalhadas junto à 

comunidade. 

Com relação ao município de Garuva, como se sabe, o mesmo não tem área 

portuária de acesso direto. 

Ao considerar a disponibilidade de espaço físico, seu plano diretor determinou um 

ordenamento do uso do solo com áreas específicas destinadas aos loteamentos 

industriais de modo a realizar a prestação de serviços logísticos direcionados para a 

atividade portuária. 

Neste sentido a importação e exportação de bens e produtos e suas interações com 

o mercado globalizado foi considerado em seu plano diretor. 

Neste caminho alguns resultados positivos foram obtidos recentemente, como o de 

que o porto de Itapoá foi vencedor da edição 2015 do Prêmio “Ser Humano”, 

concedido anualmente pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), 

dentre outros prêmios, tornando-se referência em projetos socioambientais. 

De todo o modo, os três municípios levaram em consideração a atividade portuária 

uma vez que os planos diretores de seus municípios definiram e delimitaram áreas 

de implantação da atividade, reservando espaços físicos imprescindíveis para a 

implantação e o desenvolvimento de retroáreas para apoio logístico, de modo a 

assegurar um disciplinamento do uso e ocupação do solo. 

Assim verificou-se que os três municípios dispõem de legislação pertinente 

atualizada, onde a política municipal de desenvolvimento urbano está expressa por 

meio dos seguintes planos: 
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a) O Plano Diretor do Município de Garuva através da Lei Complementar 

nº 92/2015; 

b) O Plano Diretor Municipal de Itapoá pela Lei Complementar Municipal 

nº 048/2016 e Lei Municipal nº 676/2016 que dispõe sobre o zoneamento, uso 

e ocupação do solo urbano;  

c) O Plano Diretor do Município de São Francisco do Sul expresso por meio da Lei 

Complementar nº 17/06, alterada pela Lei Complementar nº 43/13. 

Em termos geográficos São Francisco do Sul está dividido em macrozonas que 

correspondem à área urbana (na qual está inserido o Porto), na área rural e nas 

áreas de Preservação Permanente (APPs). 

Dentro da área urbana, há três regiões determinadas como zonas portuárias, que se 

encontram descritas no Quadro 7.2-1: 

Quadro 7.2-1 - Macrozonas Portuárias de São Francisco do Sul. 

ZONA DESTINAÇÃO USO E OCUPAÇÃO 

Zona Portuária 1 (ZP-1) Visam estimular, concentrar e 
agrupar as atividades 
comerciais, industriais e de 
serviços voltadas à função 
portuária. 

Onde está localizado o Porto Organizado, incluindo o 
Terlogs, a BUNGE e a área definida para implantação do 
TUP TGSC. 

Zona Portuária 2 (ZP-2) Localizada às margens da BR-280, rodovia que dá acesso 
ao Complexo Portuário e que possui, no seu entorno, 
potencial para as atividades e serviços de apoio ao 
complexo. Essa zona funciona, também, como uma área de 
transição e amortecimento de fluxo intenso de cargas às 
áreas de uso residencial do município. 

Zona Portuária 3 (ZP-3) Está definida pelo Plano Diretor como Zona Portuária, no 
entanto, localiza-se em área terrestre afastada das atuais 
instalações portuárias e com restrições ambientais. Além 
disso, necessita da instalação de infraestrutura de acesso 
adequada. 

Fonte: OAP (2018). 

b) Itapoá 

O Plano Diretor de Itapoá encontra-se em processo de revisão. Entretanto, a 

presente análise foi feita com base no plano vigente, uma vez que ele 

genericamente cita seus objetivos de viabilizar a coexistência da ocupação urbana 

com a atividade portuária, além de demonstrar a relevância de tal compatibilização 

na definição de zoneamentos com expressivas áreas destinadas à atividade 

portuária, atividades de apoio e sua expansão. 

Segundo o Zoneamento Ecológico Econômico do Município e o Plano Diretor 

Municipal, a área do TUP de Itapoá está localizada na Zona Especial.  

Essa Zona diz respeito, dentre outras atividades, ao espaço de vocação portuária, 

retroportuária e industrial.  

Como amortecimento às atividades dessa área, o zoneamento previu uma Zona de 

Uso Restrito, que permite apenas atividades com fins turísticos e as Zonas de 
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Preservação Permanente, que, em função de seus atributos naturais, têm seu uso e 

ocupação proibido. 

A localização do TUP de Itapoá e de sua área de expansão estão de acordo com o 

direcionamento do uso do solo determinado pelo município, entretanto, a presença 

de zonas urbanas em alguns dos seus limites requer atenção para que sejam 

evitados possíveis conflitos futuros. 

c) Garuva 

De acordo com a Lei Complementar nº 92/2015, o Plano Diretor de Garuva aplicável 

à totalidade do seu território é o instrumento básico e estratégico da Política de 

Desenvolvimento Territorial do Município e integra o sistema de planejamento 

municipal.  

Por esta lei o Município promoverá o ordenamento territorial, com o objetivo de 

atender à função social da cidade e da propriedade, com a subordinação e a 

organização do uso e ocupação do solo ao interesse coletivo, satisfazendo as 

demandas econômicas, sociais, culturais, turísticas e ambientais. 

Um dos objetivos do plano é a consolidação da cidade de Garuva como polo 

logístico. Neste sentido, o Macrozoneamento do município fixa regras fundamentais 

para o ordenamento do território, tendo como base as características do patrimônio 

ambiental, sistemas de circulação e infraestrutura, atividades de produção 

econômica, polos de indução do desenvolvimento e relações socioculturais das 

diversas regiões do município. 

O município em seu plano diretor fixou Zona Especial de Predominância Industrial e 

Logística, levando em consideração a atividade portuária na região norte do Estado.  
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7.3 Áreas Ambientalmente Protegidas 

Conforme já apresentando, as Unidades de Conservação são espaços territoriais e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. 

Dentro da área de intervenção do empreendimento proposta não há, além de Áreas 

de Preservação Permanente (APP), áreas ambientalmente protegidas, conforme 

Mapa 7.3-1 - Unidades de Conservação apresentado na sequência. 

A Unidade de Conservação mais próxima é RPPN Volta Velha, localizada em Itapoá 

a pouco mais de 3 km da área de intervenção (AI) do gasoduto onshore. 

Quadro 7.3-1 - Relação de Unidades de Conservação próximas à área do empreendimento. 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA (M) 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Volta Velha 3.345,81 

Área de Proteção Ambiental - APA de Guaratuba 4.613,63 

Parque Estadual Acaraí 6.792,28 

Parque Natural Municipal Carijós 7.158,96 

Área de Proteção Ambiental - APA Quiriri 11.068,37 

Parque Estadual do Boguaçu 11.909,16 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Vega do Sul 13.790,50 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Morro da Palha 14.764,87 

Área de Proteção Ambiental - APA Serra Dona Francisca 16.714,48 

Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Iririú 17.839,02 

Parque Municipal do Morro do Finder 20.323,54 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Amaral 20.938,43 

Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Boa Vista 21.526,68 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Caetezal 21.871,84 

Parque Natural Municipal da Caieira 22.970,08 

Parque Ecológico Prefeito Rolf Colin 24.269,84 

Estação Ecológica do Bracinho 33.093,75 

Fonte: OAP (2018) 
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7.4 Áreas de Preservação Permanente 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas protegidas, 

independentemente da situação da vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. 

Sendo assim, na Área de Intervenção do gasoduto onshore são encontrados 

aproximadamente5.3 ha de APP. Conforme a Lei Federal nº 12.651/2012, essa área 

foi determinada em função da ocorrência de diversos cursos d’água de menos de 10 

m de largura no trecho de intervenção do empreendimento, os quais requerem uma 

faixa marginal de proteção de 30 m. 

Na sequência é apresentado o Mapa 7.4-1 - Áreas de Preservação Permanente na 

AID. 
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7.5 Cobertura Vegetal e Estágios Sucessionais 

A área de intervenção - AI se encontra no Bioma Mata Atlântica, abrangendo 

principalmente o domínio da Floresta Ombrófila Densa, cujo perímetro apresenta 

porções desprovidas de cobertura arbórea, ocorrendo apenas vegetação rasteira 

mantida por constantes roçadas de manutenção. 

Salienta-se que para a implantação do gasoduto onshore não será necessária a 

supressão de espécimes arbóreos da flora nativa. 

O Mapa 7.5-1 - Uso do Solo na AID é apresentado na sequência. 
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7.6 Restrições de Uso e Ocupação do Solo 

Compete ao Poder Público Municipal, sob diretrizes gerais fixadas em lei, 

estabelecer o ordenamento urbano, incluindo o uso e ocupação do solo 

(Constituição Federal 1988, artigo 182). A Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da 

Cidade) regulamenta e estabelece diretrizes gerais da política urbana. 

Neste contexto, os municípios de Garuva, Itapoá e São Francisco do Sul, cumprindo 

o disposto na legislação vigente, instituíram seus Planos diretores Municipais: 

(i) Plano Diretor do Município de Garuva através da Lei Complementar nº 92/2015; 

(ii) Plano Diretor Municipal de Itapoá pela Lei Complementar Municipal nº 048/2016, 

e; (iii) Plano Diretor do Município de São Francisco do Sul por meio da Lei 

Complementar nº 17/06, alterada pela Lei Complementar nº 43/13. 

Segundo a Lei Complementar nº 92/2015, a Área de Influência Direta (AID), no 

município de Garuva, é interceptada por 6 (seis) zoneamentos diferentes, são eles: 

a) ZEPI-1: Zona Especial de Predominância Industrial; 

b) ZEPIL: Zona Especial de Predominância Logística; 

c) ARUC-pn: Área Rural de Uso Controlado das Planícies; 

d) AUAS-1: Área Urbana de Adensamento Secundário 1; 

e) AUAS-2: Área Urbana de Adensamento Secundário 2; 

f) ARPA-en: Área Rural de Preservação das Encostas. 

g) Em Itapoá, de acordo com a Lei Municipal nº 676/2016, o gasoduto 

estendesse por 10 (dez) zonas, que incluem: 

h) ZERPI: Zona Especial Retroportuária e Industrial; 

i) ZES-II: Zona Especial de Serviço II; 

j) ZES-III: Zona Especial de Serviço III; 

k) ZEU: Zona de Uso Especial; 

l) ZPP: Zona de Preservação Permanente; 

m) ZR: Zona Rural; 

n) ZUAD: Zona Urbana de Alta Densidade; 

o) ZUBD: Zona Urbana de Baixa Densidade; 

p) ZUMD: Zona Urbana de Média Densidade; 

q) ZUR: Zona de Uso Restrito. 

Já em São Francisco do Sul, a AID é composta pelas zonas: ZE2 (Zona Especial 2 - 

Área de Marinha) e ZE3 (Zona Especial 3). 
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Nota-se que o uso e a ocupação do solo no segmento terrestre são bastante 

diversificados. No entanto, entende-se que não há atividades exercidas na região 

que sejam conflituosas com a implantação do gasoduto proposto. Pelo contrário, 

acreditasse que o compartilhamento da mesma faixa de servidão com a OSPAR, irá 

viabilizar a implantação do empreendimento e minimizar os impactos sem causar 

conflito de ações. 

De acordo com a Prefeitura de Garuva - PG, por meio da Certidão de Uso e 

Ocupação do Solo (Processo nº 1416/2018), o empreendimento está à jusante do 

ponto de captação de água para abastecimento público do município e não está 

sujeito a inundações. 

Ainda, considerando a Consulta de Viabilidade Prévia nº 45/2018, a PG deu parecer 

favorável a implantação do gasoduto paralelo ao oleoduto Santa Catarina - Paraná 

(OSPAR). 

A Prefeitura de Itapoá instruiu através da Certidão nº 0017/SEPLAN, com base à Lei 

Municipal nº 676/2016, que há previsão legal para a atividade de gasoduto. 

A mesma certidão informa ainda, que o traçado do gasoduto está a montante do 

ponto de captação de água para abastecimento público do município e a área é 

passível de alagamento nos fundos de vale. 

A seguir é apresentado o Mapa 7.6-1 - Zoneamentos Municipais na AID. 
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7.7 Projetos Colocalizados 

A implantação do Terminal Gás Sul - TGS e do Gasoduto de Interligação ao 

GASBOL, proposto para a região da Baía da Babitonga, que abriga um complexo 

portuário que comporta o Porto Organizado de São Francisco do Sul, o Terminal de 

Uso Privado (TUP) Porto Itapoá, o Terminal Portuário Santa Catarina (TESC). 

Terminais estes em operação. 

Não obstante, e em fase de implantação ou licenciamento na Baía da Babitonga, 

têm-se os seguintes empreendimentos: o Terminal de Uso Privado (TUP) Terminal 

de Granéis de Santa Catarina (TGSC) (em implantação), TUP Terminal Graneleiro 

da Babitonga - TGB, o TUP Porto Brasil Sul - WORLDPORT Desenvolvimento 

Portuário S.A. (em licenciamento), TUP Terminal Marítimo Mar Azul e o Estaleiro 

CMO - Construção e Montagem Offshore S.A. 

O Porto Organizado de São Francisco do Sul localiza-se no município de São 

Francisco do Sul (SC) juntamente com os demais empreendimentos TGSC, TESC, 

TGB, WORLDPORT, CMO e Mar Azul. Por sua vez, o Porto Itapoá localiza-se no 

lado oposto do canal, no município de Itapoá (SC). 

Quadro 7.7-1 - Distância em metros dos empreendimentos em operação, implantação ou 
licenciamento em relação do Terminal Gás Sul - TGS. 

PORTOS / ESTALEIRO DISTÂNCIA PARA O TGS (EM METROS) 

TUP Porto Brasil Sul - WORLDPORT 554 

TUP Porto de Itapoá 3.883 

TUP Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC 9.253 

Porto Organizado de São Francisco do Sul - PSFS 9.823 

Terminal Portuário Santa Catarina - TESC 10.308 

TUP Terminal Mar Azul 13.953 

TUP Terminal Graneleiro da Babitonga - TGB 15.196 

Estaleiro CMO - Construção e Montagem Offshore 20.784 

Fonte: OAP (2018) 

O Mapa 7.7-1 - Outros Empreendimentos na AII do Trecho Marinho é apresentado a 

seguir. 
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7.8 Recursos Hídricos Superficiais 

A Área de Influência Direta (AID) de implantação do TGS abrange uma área de 

500 m ao redor da faixa de dutos pré-existentes e, em relação aos recursos hídricos 

superficiais, compreende ao todo 9 bacias e sub-bacias hidrográficas. 

Por sua vez, Área de Intervenção (AI) abrange uma área de 20 m por 31 km de 

comprimento, intercepta ao todo 25 corpos hídricos inseridos em 5 Bacias 

Hidrográficas. As bacias hidrográficas presentes na AI são:  

a) Bacia Hidrográfica do Canal do Palmital; 

b) Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Guaçú; 

c) Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Mirim; 

d) Bacia Hidrográfica do Córrego Jaguaruna, e; 

e) Bacia Hidrográfica Independente da Baía da Babitonga. 

Apresenta-se o Mapa 7.8-1 - Recursos Hídricos Superficiais na sequência. 
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7.9 Equipamentos de Infraestrutura 

a) Portos 

O Complexo Estuarino Baía da Babitonga abriga hoje, em operação, um conjunto 

portuário formado pelo Porto Organizado de São Francisco do Sul, o Terminal de 

Uso Privado (TUP) Porto Itapoá, o Terminal Portuário Santa Catarina (TESC). 

 Porto Organizado de São Francisco do Sul 

a) Endereço: Av. Eng.º Leite Ribeiro, 782, Caixa Postal 71, São Francisco do 

Sul/SC 

b) Telefone: +55 (47) 3471-1200; 

c) Agente: Global Trading Hub; 

d) Distância do TGS: cerca de 10 km. 

 Terminal de Uso Privado (TUP) Porto Itapoá 

a) Endereço: Av. Beira Mar 05, nº 2900, Figueira do Pontal, Itapoá / SC; 

b) Telefone: +55 (47) 3443-8500; 

c) Terminal de Uso Privado, administrado por dois sócios: a Portinvest 

Participações S.A. e a Aliança Administração de Imóveis e Participações Ltda; 

d) Distância do TGS: cerca de 4 km. 

 Terminal Portuário Santa Catarina - TESC 

a) Endereço: Av. Eng.º Leite Ribeiro, 99, São Francisco do Sul/SC; 

b) Telefone: +55 (47) 3471-2121; 

c) Operadores: TESC - Terminal Santa Catarina e a WRC Operadores 

Portuários; 

d) Distância do TGS: cerca de 10 km. 

b) Aeroportos 

A possibilidade de acesso aéreo ao empreendimento se dá através da utilização do 

Aeroporto de Joinville, situado a aproximadamente 85 km de distância do local do 

TGS. 

Além do aeroporto de Joinville, é importante frisar que o TGS se encontra em um 

ponto de fácil conectividade com o Aeroporto Internacional de Navegantes, 

localizado no litoral centro-norte catarinense, no Município de Navegantes, com 

acesso pela rodovia federal BR-101, distante aproximadamente 115 km. 
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 Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola - Joinville 

a) Endereço: Av. Santos Dumont, 9000 - Aventureiro - Joinville/SC; 

b) Distância ao centro de Joinville: 13 km; 

c) Distância do TGS: cerca de 85 km; 

d) Telefone: +55 (47) 3417-4000; 

e) Coordenadas: 26º13’24”Sul / 048º48’30” Oeste; 

f) Pistas com 1.640 metros de extensão e 45 metros de largura. 

 Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder - Navegantes 

a) Endereço: Rua Osmar Gaya, 1297 - Meia Praia - Navegantes / SC; 

b) Distância ao centro de Navegantes: 3,5 km; 

c) Distância ao TGS: aproximadamente 115 km; 

d) Telefone: +55 (47) 3342-9200; 

e) Coordenadas: 26º52’43”Sul / 048º 39’03” Oeste; 

f) Pistas com 1.701 metros de extensão e 45 metros de largura. 

c) Ferryboat 

O transporte hidroviário dentro da Baía da Babitonga possibilita a redução de 

distâncias percorridas e tempo gasto na conexão entre os municípios de Joinville, 

São Francisco do Sul e Itapoá. Os serviços de travessia por meio de Ferryboat são 

permanentes, com horários fixos e distribuídos ao longo do dia, incluindo finais de 

semana. 

 Ferryboat Laranjeiras 

a) Distância do TGS: cerca de 25 km 

 Ferryboat Vigorelli 

a) Distância do TGS: cerca de 90 km 

d) Linhas de transmissão de energia 

As linhas de transmissão de energia em operação na região Norte de Santa Catarina 

não atingem a área de influência do empreendimento. 
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Figura 7.9-1 - Linhas de transmissão em operação na região norte de Santa Catarina. 

 
Fonte: Sistema Interligado Nacional - Rede de Operação - Horizonte 2017. 

e) Dutovias 

A malha dutoviária brasileira é mantida em quase sua totalidade pela Petrobrás, 

sendo a maior parte dos seus dutos de transporte e alguns dutos de transferência 

geridos pela subsidiária Transpetro. 

Nesse contexto, o Oleoduto Santa Catarina-Paraná (OSPAR), do qual será utilizada 

a faixa de servidão para implantação do gasoduto que atenderá o TGS, faz parte da 

malha dutoviária da Transpetro/Petrobrás. Assim, o OSPAR corresponde a um 

sistema de transferência de petróleo entre o Terminal de São Francisco do Sul 

(TEFRAN) e a Refinaria do Paraná (Repar), em Araucária/PR. 

Em operação desde 1976, o oleoduto OSPAR possui diâmetro nominal de 30’’ e 

encontra-se enterrado a aproximadamente 2,5 m da superfície numa extensão 

aproximada de 117 km. Sua faixa de servidão possui 20 m de largura. 

Apresenta-se a seguir o Mapa 7.9-1 - Infraestrutura. 
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7.10 Malha Rodoviária e Ferroviária 

a) Acesso Rodoviário 

O principal acesso ao local futuro Terminal Gás Sul é pela rodovia BR-101. Ao entrar 

no município de Garuva, torna-se o caminho em direção a Guaratuba (PR) pela 

Rodovia SC-415. Após cerca de 10 km rodados, há um trevo de acesso à Estrada 

SC-416, que dá acesso direto ao centro do município e ao Porto Itapoá. Outra 

alternativa é seguir a Rodovia SC-412 até o trevo da Polícia Rodoviária do Estado 

do Paraná e entrar na Estrada Cornelsen, que dá acesso direto ao Balneário Barra 

do Saí. 

O futuro gasoduto onshore, por sua vez, poderá ser acessado em diferentes pontos 

do seu percurso por meio das rodovias estaduais e outras vias locais. O cruzamento 

da Rodovia SC-415 com o gasoduto ocorrerá a cerca de 3,8 km da BR-101. Por sua 

vez, a Rodovia SC-416 cruzará o duto em dois pontos ao longo do seu percurso, 

sendo que a mesma ainda dá acesso a vias municipais e de serviço que servem 

atualmente para manutenção da faixa de serviço da Ospar. 

Por São Francisco do Sul, o acesso ao local do futuro TGS, pode ser feito pela 

rodovia Duque de Caxias, que se conecta ao norte da BR-280 (rodovia de acesso ao 

Porto Organizado de São Francisco do Sul) e na sequência, toma-se a estrada do 

Forte e finalmente a estrada do Capri. 

b) Acesso Ferroviário 

São Francisco do Sul possui uma malha ferroviária que liga o Porto de SFS através 

da estrada de ferro 485 à cidade de Mafra, distante 167 quilômetros. Em Mafra, se 

acessa a malha ferroviária que se conecta com São Paulo, Porto Alegre e a região 

oeste do Paraná. 

O trecho férreo presente em São Francisco do Sul é integrado à unidade ALL Malha 

Sul, que compreende toda a região Sul do Brasil, desde o sul do Estado do Rio 

Grande do Sul, até o norte do Estado do Paraná, possuindo bitola métrica de 

1000 m em toda sua extensão, compondo uma malha de 7.304 quilômetros de 

extensão (ALL, 2014). 

A linha conecta o continente diretamente ao Porto de São Francisco do Sul, tendo 

sido inaugurada em 1906, sendo o primeiro trecho entregue da estrada férrea São 

Paulo - Rio Grande do Sul. A via passou por vários prolongamentos de sua 

composição inicial. No Município de Mafra a linha férrea encontra-se com o Tronco 

Sul da ferrovia da ALL, e em Porto União da Vitória com a antiga ferrovia Itararé-

Uruguai (ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS, 2014). 

O histórico de uso desta malha ferroviária denota que nesta via era ocorrente o 

transporte de passageiros e de carga, principalmente grãos oriundos do interior dos 

estados do Paraná e Santa Catarina, em direção ao Porto de São Francisco do Sul. 

Entretanto, em janeiro de 1991 houve a última “litorina” que transportava 
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passageiros regularmente por esta linha, realizando o percurso Corupá-São 

Francisco do Sul. 

Atualmente as movimentações desempenhadas por esta linha férrea são, 

principalmente, de trens cargueiros, de diferentes tipologias, da própria companhia 

concessionária, a ALL, os quais seguem escoando os grãos com destino ao Porto 

de São Francisco do Sul. 

Por se tratar de um navio metaneiro, de regaseificação, e do transporte de gás 

natural (GN) por dutovia, o TGS não prevê a utilização deste tipo de transporte 

(ferroviário). 

7.11 Sistema Aquaviário 

O acesso aquaviário ao Terminal Gás Sul será o mesmo empregado para o Porto 

Organizado de São Francisco do Sul. Conforme a Carta Náutica nº 1804, emitida 

pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN), a 

embarcação inicia o acesso ao canal de navegação ao sul da ilha da Paz, tomando-

se o rumo noroeste, onde se encontra a indicação da entrada do canal de acesso ao 

Porto Organizado, conforme o balizamento marítimo. 

Assim, sendo que a operação do Terminal Gás Sul dependerá quase que 

exclusivamente do sistema aquaviário, apresenta-se na sequencia um diagnóstico 

da infraestrutura do acesso ao Complexo Portuário de São Francisco do Sul, assim 

como uma descrição das operações de acesso das embarcações aos terminais 

existentes, diagnóstico este realizado e publicado em 2017, pelo Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), e pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e seu Laboratório de Transportes e Logística (LABTRANS). 

Foram considerados o conteúdo das seguintes publicações: 

a) Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de Santa Catarina (NPCP-

SC) (BRASIL, 2016); 

b) Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2015a); 

c) Entrevista realizada com a Praticagem São Francisco em outubro de 2015; 

Os navios ao aportarem no Porto de São Francisco do Sul, no Porto Itapoá ou no 

Porto Terminal Portuário de Santa Catarina - TESC utilizam o mesmo canal de 

acesso.  

Este canal está representado na Carta Náutica nº 1804 da Diretoria de Hidrografia e 

Navegação da Marinha do Brasil (DHN) e se divide em dois trechos, canal externo e 

canal interno, totalizando aproximadamente 11,5 milhas (21,3 km) de extensão. 

O início do canal externo se dá nas proximidades da Ilha da Paz e estende-se até a 

Boia de nº 14, a partir da qual se inicia o canal interno que, por sua vez, segue até a 
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bacia de evolução do Porto de São Francisco do Sul. A largura do canal varia entre 

160 m e 220 m. 

Na sequência desta seção serão apresentados, ainda, estudos e projetos que 

contemplem a infraestrutura e/ou as operações relacionadas ao acesso aquaviário, 

uma vez que o Terminal Gás Sul utilizará a mesma infraestrutura aquaviária. 

A Figura 7.11-1 apresenta a configuração do canal de acesso. 

Figura 7.11-1 - Projeção do canal de acesso. 

 
Fonte: Plano Mestre - Complexo Portuário de São Francisco do Sul (2017). 

Em 2011, foi realizada uma dragagem de aprofundamento do canal de acesso para 

calados de até 14 m no âmbito do Programa Nacional de Dragagem (PND), por meio 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Após ter sido constatado o assoreamento do canal, a Administração do Porto de São 

Francisco do Sul lançou, em março de 2015, o Edital de Concorrência nº 004/2015, 

que possibilitou a contratação da execução das obras de dragagem de manutenção 

nas áreas do canal externo, bacia de evolução, dársena e berços de atracação. 

Tendo sido realizado entre junho e dezembro de 2015, este serviço dragou todo o 

acesso aquaviário novamente a 14 m. 

a) Restrições operacionais 

O calado máximo recomendado para o canal de acesso ao complexo, definido pelas 

NPCP-SC/2016, foi estabelecido de acordo com a profundidade autorizada 

atualmente em 14,0 m (BRASIL, 2016). 
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As NPCP-SC/2016 também estabelecem os parâmetros operacionais para a 

movimentação de navios no canal de acesso e nas bacias de evolução do Porto de 

São Francisco e do TUP Porto Itapoá.  

O Quadro 7.11-1 resume os parâmetros de comprimento máximo (LOA - do inglês 

Length Overall - máximo), calado máximo recomendado (CMR) e boca máxima 

atualmente em vigor para a navegação e manobras noturnas e diurnas no Porto de 

São Francisco do Sul e no Porto Itapoá. 

Quadro 7.11-1 - Parâmetros operacionais para o canal de acesso e as bacias de evolução. 

ABRANGÊNCIA PARÂMETROS OPERACIONAIS VIGENTES 

Tráfego diurno no canal de acesso e diurno e noturno na bacia de 
manobra do Porto de São Francisco do Sul 

LOA máximo = 310,0 m 

Boca máxima = 40,0 m 

Calado: 

LOA até 245 m – CMR = 12,8 m 

245 < LOA ≤ 260m – CMR = 12,5 m 

260 < LOA ≤ 300m – CMR =  12,2 m 

300 < LOA ≤ 310m – CMR = 12,0m 

Trafego diurno no canal de acesso e diurno e noturno na bacia de 
manobra do TUP Porto de Itapoá 

LOA máximo = 334,0 m 

Boca máxima = 46,0 m 

Calado: 

LOA até 245 m – CMR = 12,8 m 

245 < LOA ≤ 260 m – CMR = 12,5 m 

260 < LOA ≤ 300 m – CRM = 12,2 m 

300 < LOA ≤ 310 m - CMR = 12,0 m 

310 < LOA ≤ 320 m – CMR = 11,5 m 

320 < LOA ≤ 334 m – CMR = 11,0 m 

Entradas noturnas no TUP Porto Itapoá LOA máximo = 300,0 m 

43 m < Boca < 46 m – CMR = 10,5 m 

Boca <43 m – CMR = 11,0 m 

Saídas noturnas do Porto de São Francisco do sul e do TUP Porto 
Itapoá 

LOA máximo = 286,0 metros 

Boca < 40m – CMR = 11,0 m 

Fonte: Brasil (2016) adaptado de LabTrans/UFSC (2017). 

A referida norma também estabelece as restrições quanto à navegação noturna. 

Navios com até 300 m de comprimento, boca de 46 m e calado máximo de 11 m não 

apresentam restrição de tráfego noturno. Navios com maiores dimensões, limitados 

a até 334 m de comprimento por 46 m de boca, podem navegar somente durante o 

dia. 

Ainda a respeito da navegação noturna, são estabelecidas as seguintes condições 

para as manobras noturnas:  

a) As manobras deverão ser agendadas em períodos de maré, quando não são 

esperadas intensidades de corrente superiores a 1,5 nó, preferencialmente nas 

enchentes ou estofos; 

b) Limite máximo de altura das ondas e/ou intensidade de ventos de qualquer 

quadrante até força 3 na escala Beaufort; 

c) Visibilidade superior a 2 milhas náuticas; 
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d) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade 

para menos de 2 milhas náuticas; 

e) Sinalização náutica em condições de 100% de eficiência. (BRASIL, 2016). 

b) Navegação no Canal de Acesso 

Segundo as NPCP-SC/2016, a velocidade máxima permitida limita-se a 12 nós entre 

a Boia nº 2 e a Laje Grande de Baixo. Entre este último ponto e a bacia de evolução 

a velocidade e o rumo são práticos (BRASIL, 2016). 

A partir das velocidades médias estimadas, o tempo médio de navegação da 

entrada do canal externo (boia nº 2) até a bacia de evolução de São Francisco do 

Sul é de, aproximadamente, 1 hora e 10 minutos. A navegação da mesma boia até a 

bacia do Porto Itapoá leva, em média, 35 minutos. 

A mesma publicação informa que são proibidos cruzamentos e ultrapassagens no 

canal externo - entre as boias nº 2 e nº 14 (BRASIL, 2016). Segundo informações 

obtidas na entrevista com a praticagem, também não ocorrem cruzamentos entre a 

Laje Grande de Baixo e a bacia de evolução. A prioridade de operação nesses 

trechos em monovia é estabelecida pela praticagem. 

Os pontos referidos podem ser visualizados na Figura 7.11-2 -. 

Figura 7.11-2 - Pontos de referência ao longo do canal de acesso ao Porto de São Francisco do 
Sul. 

 
Fonte: Adaptado de LabTrans/UFSC (2017). 
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Não há restrição normativa quanto à distância recomendada entre as embarcações 

enquanto estão navegando. Essa distância é avaliada pela praticagem durante a 

navegação nos canais de acesso, e varia de acordo com as condições ambientais 

de acordo com o momento e com as características de manobra da embarcação. 

Segundo a praticagem, a maré vazante dificulta a manobra na curva de 90º na 

junção entre as seções externa e interna do canal de acesso. Por esta razão, a 

navegação no canal externo também é limitada aos períodos de enchente ou estofo 

da maré. 

Essa curva é tida, atualmente, como o principal ponto crítico do acesso aquaviário 

ao Complexo Portuário. Recomenda-se que a APSFS e os demais atores locais, 

juntamente com a praticagem, analisem a situação na busca de soluções para 

aumentar o raio de giro na transição entre os canais interno e externo. Nesse 

sentido, cabe destacar o esforço que já está sendo empenhado pelo Porto Itapoá 

por meio da realização de estudos para a ampliação da profundidade e da largura 

desse trecho do canal de acesso. 

c) Manobras de atracação e desatracação 

O Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Sul informa em sua publicação que 

na parte norte do cais do Porto de São Francisco do Sul a maré de vazante dificulta 

as manobras de atracação e desatracação (BRASIL, 2015a). Devido ao fato de os 

berços 301 e 101 se apresentarem perpendiculares às correntes de marés. 

Por isto, cuidados e atenção às fortes correntes das marés de sizígia devem ser 

tomados durante a realização de manobras. Com a precaução de evitar incidentes 

no cais do porto, os práticos realizam todas as manobras de atracação e 

desatracação no estofo da maré.  

Isso resulta em uma maior ocupação dos berços de atracação, tendo em vista que, 

mesmo após o término das operações os navios permanecem nos berços 

aguardando o próximo estofo de maré para realizar a manobra de desatracação. 

Para a área dos berços e bacias de manobra, a folga abaixo da quilha (FAQ) das 

embarcações recomendada é de 10% do calado, o que resulta, na maior parte dos 

casos, em um valor inferior da FAQ especificada para o canal de acesso. 

Destaca-se que nas bacias de evolução tanto do Porto de São Francisco do Sul 

como do Porto Itapoá é realizada apenas uma manobra por vez. As bacias de 

evolução são apresentadas na Figura 7.11-3. 
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Figura 7.11-3 - Bacia de Evolução dos portos de Itapoá e de São Francisco do Sul. 

 
Fonte: BRASIL (2017). 

No Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de São Francisco do 

Sul consta que sua bacia de evolução possui diâmetro de 615 m e profundidade de 

14 m (APSFS, 2011). A manobra de giro costuma levar de 30 a 40 minutos e é 

realizada normalmente na partida da embarcação do Porto de São Francisco do Sul. 

Segundo o Memorial Descritivo de Ampliação do Porto Itapoá, a bacia de evolução 

do terminal privado conta com 750 m de diâmetro (PORTO ITAPOÁ, 2014). Não há 

informações relativas à sua profundidade, porém, é possível visualizar na Carta 

Náutica DHN 1804 que, na área da bacia de evolução do Porto Itapoá, as 

profundidades variam entre 14,5 m e 24 m. Por sua vez, a manobra de giro costuma 

levar de 15 a 30 minutos e é realizada normalmente na partida do Porto Itapoá. 

Já a bacia de evolução necessária para atracação e desatracação das embarcações 

que aportarem no Terminal Gás Sul, terá suas características e dimensões 

apresentadas no Capítulo 8. Caracterização do Empreendimento. 

Sendo assim, com base na extensão do canal de acesso, nas velocidades 

operacionais e nos tempos de manobra na saída dos navios, é possível estimar o 

tempo médio de navegação entre o início do canal externo e os berços de atracação 

do Porto de São Francisco do Sul e do TUP Porto Itapoá, conforme apresentado no 

Quadro 7.11-2. 

Quadro 7.11-2 - Tempos médios de navegação Fonte: Brasil (2016). 

TERMINAL NAVEGAÇÃO TEMPO MÉDIO APROXIMADO 

Porto de São Francisco do 
Sul 

Entrada no canal externo - berços 1h10 

Berços - saída do canal externo 1h40 - 1h50 

TUP Porto Itapoá Entrada no canal externo - berços 35 min 

Berços - saída do canal externo 50 min - 1h00 

Fonte: Adaptado de LabTrans/UFSC (2017). 

d) Áreas de Fundeio 

As informações a respeito das áreas de fundeio para o complexo portuário de São 

Francisco do Sul estão disponíveis na Carta Náutica DHN 1804 (BRASIL, [20--]), nas 

NPCP-SC (BRASIL, 2008) e no Roteiro Costa Sul (BRASIL, 2015a). 
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Segundo a praticagem local, são aplicadas as regras apresentadas na Carta 

Náutica. 

Os navios que demandam o Complexo Portuário de São Francisco do Sul dispõem 

de nove fundeadouros indicados na Figura 7.11-4. 

Figura 7.11-4 - Áreas de Fundeio. 

 
Fonte: Adaptado de LabTrans/UFSC (2017). 

Os parâmetros operacionais para cada área de fundeio foram obtidos das notas da 

Carta Náutica DHN 1804, e encontram-se no Quadro 7.11-5. 

Quadro 7.11-5 - Parâmetros operacionais de áreas de fundeio. 

FUNDEADOURO REGRAS DE OPERAÇÃO 

1 Para navios com comprimento até 215 m e 7,8 m de calado. 

2 Pequenas embarcações, iates e veleiros. 

3 Preferencialmente para navios com comprimento superior a 150 m e calado superior a 8 m. 

4 Preferencialmente para navios com calado inferior a 8 m.  

5 Preferencialmente para navios com calado superior a 10 m. 

6 Preferencialmente para navios com calado superior a 10 m.  

7 Para navios com calado inferior a 16 metros que aguardam entrada na baía da Babitonga, 
amarração a monoboia, em lastro ou em reparos. 

8 Para navios de grande porte, carregados com calado superior a 16 m e inferior. a 18 m. 

9 Para navios com explosivos, cargas perigosas e em quarentena.  

Fonte: BRASIL (2017). 

O fundeio intermediário ao longo do canal de acesso (entrada e saída) pode ser 

preciso em função da necessidade do período de enchente ou estofo da maré para a 

navegação no canal. 

As NPCP-SC/2016 definem a necessidade do fundeio intermediário da seguinte 

forma (BRASIL, 2016): 
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a) Navios com calados superiores a 12,2 m, conforme avaliação da maré pelo 

prático, realizarão fundeio intermediário entre o canal externo e a bacia de 

evolução para aguardar a próxima condição favorável de maré. 

b) Navios com calados iguais ou superiores a 12,5 m, deverão obrigatoriamente 

realizar um fundeio intermediário entre o canal externo e a bacia de evolução 

para aguardar a próxima condição favorável de maré. 

7.12 Comunidades Tradicionais 

Em relação às comunidades tradicionais da região do empreendimento, encontra-se 

no município de São Francisco do Sul a Terra Indígena Morro Alto instituída pela 

FUNAI - Fundação Nacional do Índio, possuindo 893 ha e habitada por 

159 indígenas da origem Guarani. 

A Terra Indígena Morro Alto fica afastada aproximadamente 15 km da área de 

implantação do Terminal Gás Sul, portanto, fora da AID do empreendimento, 

conforme o Mapa 7.12-1 - Comunidades Tradicionais. 
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7.13 Patrimônio Histórico 

O tombamento é um ato administrativo do Poder Público (SEEC/CPC) com o 

propósito de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, 

arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos 

ou descaracterizados. 

Em Itapoá, fora da AID, são registrados ainda dois sítios históricos, como estes dois 

engenhos: 

a) Engenho de Farinha e Residência da Família Lima, e; 

b) Engenho de Farinha e Residência da Família Gonçalves, na localidade 

Figueira do Pontal. 

Dentro da Área de Influência Direta do empreendimento são identificados dois sítios 

arqueológicos: 

a) Sambaqui Rio Inferninho, e; 

b) Sambaqui Jaguaruna XII. 

Na Área de Intervenção não existem sítios arqueológicos e históricos 

cadastrados, conforme Mapa 7.13-1 - Patrimônio Histórico. 

Os sítios arqueológicos são definidos e protegidos pela Lei nº 3.924/61, sendo 

considerados bens patrimoniais da União. O tombamento de bens arqueológicos é 

feito, excepcionalmente, por interesse científico ou ambiental. 

Ademais, não são encontrados bens tombados dentro da área de intervenção. 

Contudo, o munícipio de São Francisco do Sul deve ser citado devido ao valor 

cultural que exerce sobre a região. O tombamento do centro histórico de São 

Francisco do Sul ocorreu em 1987 e veio colaborar com a preservação do 

Patrimônio Histórico-Cultural, além de incentivar a atividade turística local. 
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8 ESTIMATIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

8.1 Introdução 

Este capítulo apresenta a descrição do processo de instalação do terminal marítimo 

de regaseificação denominado Terminal Gás Sul (TGS) no município de São 

Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, bem como trata da implementação do 

gasoduto de exportação do gás natural, desde o TGS até o Gasoduto Bolívia-Brasil 

(GASBOL). 

O Gasoduto terrestre terá aproximadamente 31 km de extensão e atravessará 2 

municípios do Estado de Santa Catarina: Itapoá e Garuva. Será totalmente 

enterrado e seu diâmetro terá 20 polegadas (cerca de 50,8 centímetros). A função 

deste gasoduto será de escoar o gás importado desde o gasoduto submarino 

conectando o Terminal de GNL ao gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL). O Terminal de 

GNL será o ponto de partida de um duto submarino de cerca de 2 km de extensão 

com a chegada na costa da cidade de Itapoá-SC. A chegada na praia, interligação 

entre a seção submarina e terrestre, deverá ser feita utilizando a rota de servidão do 

oleoduto OSPAR, construído em 1976. É previsto o transporte de cerca de 15 

milhões de metros cúbicos por dia de gás natural e será totalmente subterrâneo. A 

pressão de chegada de projeto estará na faixa considerada usual na malha de 

gasodutos do país, que é de 70 a 100 bar. 

O traçado do Gasoduto foi definido levando-se em consideração que deve estar em 

conformidade com a legislação, incorporando o ciclo de vida da instalação, as 

melhores práticas de segurança, meio ambiente, eficiência energética e saúde. 

Antes de iniciar a descrição dos processos de instalação das referidas estruturas, é 

apresentado, a seguir, um breve descritivo do empreendimento. As principais 

funções do TGS serão: 

a) Receber periodicamente navios metaneiros; 

b) Permitir a transferência de gás natural liquefeito (GNL) para a Unidade de 

Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU); 

c) Armazenar o GNL na FSRU; 

d) Regaseificar GNL, transformando em gás natural (GN); 

e) Fornecer GN em alta pressão via gasoduto, para ser distribuído pela linha 

tronco do Gasoduto GASBOL. 

O processo referente ao empreendimento em análise é representado na Figura 8-1, 

abaixo, e descrito em seguida. 
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Figura 8-1 - Sequência simplificada dos processos associados ao empreendimento em 
análise. 

 
Fonte: Golar, 2017. 

1) O gás natural liquefeito será transportado por navios metaneiros até o TGS; 

2) A transferência do GNL entre embarcações se fará na configuração Ship-to-

Ship, em que o navio metaneiro (que fornecerá o GNL) e a unidade FSRU 

permanecerão atracados e estabilizados por estruturas marítimas fixas, sendo 

que o método de transferência de GNL será via mangotes criogênicos 

flexíveis. 

3) O GNL recebido e armazenado na unidade FSRU será então regaseificado por 

meio de um sistema aberto (open loop) em que o calor para processo de 

mudança de estado do GNL em GN é fornecido por um sistema de troca de 

calor sem ciclo intermediário, ou seja, diretamente pela água do mar. Uma 

análise pormenorizada da escolha da alternativa tecnológica é apresentada no 

Capítulo de Alternativas do Empreendimento. 

4) O GN será transferido através de um riser flexível que conecta a FSRU à 

plataforma de descarga e desta à conexão com o gasoduto submarino. 

5) Por fim, o GN atravessará o canal de acesso à Baía da Babitonga, chegando 

em terra numa área no município de Itapoá, dentro da faixa do oleoduto Santa 

Catarina - Paraná (OSPAR). Deste ponto, o gasoduto na sua parte terrestre, 

seguirá pela faixa do OSPAR, até o município de Garuva, onde se conectará 

ao Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL). 

O processo de operação do empreendimento será apresentado em detalhes no 

Capítulo 9 do presente estudo.  

Passe-se, a seguir, ao detalhamento do processo de instalação do Terminal Gás Sul 

e do gasoduto de exportação, que são as estruturas que compõe o empreendimento 

em análise.  

8.2 Atividades de instalação do empreendimento 

Durante a fase de instalação do empreendimento são previstos, basicamente, três 

processos: 

a) Instalação e Comissionamento da Unidade de Armazenamento e 

Regaseificação Flutuante (FSRU); 
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b) Instalação do trecho marítimo do gasoduto de exportação do GN; 

c) Instalação da seção de transição entre o trecho marítimo e o trecho terrestre 

(shore approach); 

d) Instalação do trecho terrestre do gasoduto de exportação do GN. 

A seguir, são apresentadas informações acerca do respectivo processo de 

instalação das estruturas em questão. 

8.2.1 Instalação da Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU) 

O processo de instalação da FSRU, que é a principal estrutura do Terminal TGS, é 

composto pelas etapas de: 

a) Chegada da Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante - FSRU 

na locação definida para o TGS; 

b) Operação de conexão ao sistema de atracação e amarração e; 

c) Comissionamento da FSRU. 

8.2.1.1 A Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante - FSRU 

A Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) do TGS será um 

navio metaneiro convertido e dotado de um sistema de regaseificação. Esse navio 

possuirá a capacidade de armazenamento de 160.000 m3 de GNL em tanques do 

tipo membrana com isolamento térmico reforçado, tanques estes desenvolvidos 

especificamente para atividades de armazenamento de GNL em ambiente offshore. 

A FSRU a ser destinada a compor o TGS será semelhante ao “Golar Penguin” 

(Figura 8.2.1.1-1). A unidade atenderá as regras da International Association of 

Classification Societies (IACS) aplicáveis aos navios destinados a transportar GNL a 

granel e de acordo com os requisitos do código internacional IMO para a construção 

e equipagem de navios transportadores de gás natural liquefeito a granel (Código 

IGC). 

Essa embarcação, além dos tanques, disporá de um conjunto de bombas 

criogênicas de transferência submersas nos tanques, um sistema de regaseificação 

composto por bombas de alta pressão, um conjunto de vaporizadores (trocadores de 

calor), um sistema de recondensação e vasos de sucção. As características do navio 

típico planejado para este projeto são apresentadas no Quadro 8.2.1.1-1. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 4 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 8.2.1.1-1 - Navio metaneiro “Golar Penguin”. 

 
Fonte: Golar, 2018. 

Quadro 8.2.1.1-1 - Características do navio metaneiro semelhante ao “Golar Penguin”. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Tipo Navio Metaneiro 

Velocidade de Cruzeiro 18 nós com potência dos motores principais a 26.750 KW 

Tripulação 44 pessoas (Capacidade Máxima) 

Capacidade 160.000 m³ 

LOA - Lenght Overall 280,57 m 

LPP - Lenght Between Perpendiculars 269,00 m 

BREADTH - B (Boca) 43,40 m 

Pontal Moldado 26,60 m 

Calado de Projeto 11,75 m 

Fonte: Memorial Descritivo, Regás Babitonga, Oceânica, 2017. 

8.2.1.2 Instalação do Sistema de Atracação e Amarração 

O sistema de atracação e amarração será baseado em estrutura marítima fixa, do 

tipo "dolphins" de atracação e amarração, que são colunas de concreto fincadas no 

fundo do mar que afloram à superfície e servem para atracar (dolphim de atracação) 

e para amarrar (dolphim de amarração) navios (Figura 8.2.1.2-1). 
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Figura 8.2.1.2-1 - Exemplo de dolphim. 

 
Fonte: http://www.navioseportos.com.br/web/index.php/glossarios/dolphim-de-amarracao. 

A Figura 8.2.1.2-2, abaixo, mostra uma imagem de caráter ilustrativo do TGS, com 

destaque para a FSRU em processo de transferência de GNL com um navio 

metaneiro (também chamado de “Supridor”). 

Figura 8.2.1.2-2 - Imagem tridimensional do Terminal TGS em sua configuração completa, ou 
seja, com o navio metaneiro. 

 
Fonte: Golar, 2017. 

O arranjo preliminar de amarração do FSRU ao terminal considera 22 linhas, 

divididas em 7 linhas de través e 4 linhas espringues à proa, e arranjo equivalente 

na popa. O supridor, por sua vez, é amarrado ao FSRU por 8 linhas, 2 linhas de 
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través e duas linhas espringues na proa, com equivalente arranjo na popa; e ao 

terminal por 3 linhas de través na proa e 3 na popa.  Cada linha proveniente do 

terminal é caracterizada por 2 segmentos: tail (segmento 1) e cabo de aço 

(segmento 2). 

8.2.1.3 Comissionamento da FSRU 

Após a instalação da estrutura marítima fixa, é prevista a chegada da Unidade de 

Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU) na locação e subsequente 

comissionamento da Unidade. A FSRU será instalada a aproximadamente 300 m da 

costa e 1 km a sudoeste da Ponta do Sumidouro. Esta região possui profundidade 

superior a 13 metros. A aproximação e a saída do terminal deverão ser realizadas 

pelo canal de acesso balizado da Baía da Babitonga. 

Com vistas a reduzir, tanto quanto possível, as possibilidades de introdução de 

espécies exóticas em decorrência do deslocamento da FSRU até a locação, o 

empreendedor observará as melhores práticas internacionais, as convenções 

internacionais e a legislação em vigor sobre o gerenciamento de água de lastro, bem 

como o controle de sistemas anti-incrustantes em embarcações. Destaca-se, nesse 

sentido, as seguintes normativas: 

a) Norma da Autoridade Marítima (NORMAM-23/DPC), que trata do “Controle de 

Sistemas Anti-incrustantes Danosos em Embarcações”;  

b) Resolução MEPC.207(62) da IMO, que versa sobre “Diretrizes para o Controle 

e Gestão de Bioincrustação de Navios para Minimizar a Introdução de 

Espécies Exóticas Invasoras”; 

c) Conferência Internacional sobre Controle e Gestão da Água de Lastro e 

Sedimentos de Navios;  

d) Convenção sobre Diversidade Biológica;  

e) Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário - Lei Nº 9.537/1997;  

f) Resolução ANVISA - RDC Nº 217, que trata da vigilância sanitária de 

embarcações, portos de controle sanitário e da prestação de serviços de 

interesse da saúde pública e da produção e circulação de bens; entre outras; 

g) Plano de Ação Nacional para Conservação de Ambientes Coralíneos; 

h) Diretrizes da Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras da 

CONABIO. 

8.2.2 Instalação do trecho marítimo do gasoduto de exportação do GN 

O trecho marítimo do gasoduto de exportação do GN tem um comprimento de cerca 

de 2,0 km, correndo sob a Baía da Babitonga (Figura 8.2.2-1). Seu trajeto é retilíneo, 

iniciando no TGS e se desloca em sentido aproximado oeste-noroeste até a margem 

oposta da baía, chegando à localidade de Pontal, no município de Itapoá/SC. Nesta 
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área de chegada de praia (shore approach), já existe a faixa do oleoduto OSPAR, o 

que significa uma minimização do impacto ambiental do empreendimento. 

Nas extremidades da seção submarina do duto, junto ao terminal de regaseificação 

e à chegada de praia, deverão ser instalados, ao menos, um lançador e um receptor 

temporários de pigs, para inspeção e comissionamento desse trecho do gasoduto. 

Figura 8.2.2-1 - Trecho marítimo do gasoduto. 

 
Fonte: Golar, 2017. 

Visando mitigar ao máximo o risco de interação sobre os equipamentos (obstáculos) 

fixos existentes (submersos ou na superfície) a atividade de instalação do sistema 

de escoamento marítimo foi precedida de uma inspeção (pre lay survey), executada 

ao longo da diretriz de lançamento, confirmando a presença ou não de cruzamentos 

com outros equipamentos submarinos (dutos ou cabos).  

O levantamento geofísico foi realizado por ecobatímetro e varredura lateral com 

sonar. O primeiro permitiu a visualização do planta batimétrica para a área de 

interesse (Figura 8.2.2-2), além de fornecer as informações necessárias à 

elaboração dos mapas de contorno batimétrico, enquanto o segundo forneceu uma 

fotografia do fundo com indicação das feições superficiais sobre o solo na locação 

(Figura 8.2.2-3). 
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Figura 8.2.2-2 - Planta batimétrica para a área de interesse. 

 

Fonte: Relatório Técnico 198/2018 - Estudo de fundo e subfundo investigação geofísica: sísmica, 
sonografia, batimetria. 

Figura 8.2.2-3 - Feições superficiais sobre o solo na locação. 

 

Fonte: Relatório Técnico 198/2018 - Estudo de fundo e subfundo investigação geofísica: sísmica, 
sonografia, batimetria.  
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O levantamento geotécnico foi feito com objetivo superficial e subsuperficial, com 

amostras ao longo da diretriz de projeto e em função das feições superficiais 

encontradas pela varredura do sonar. 

O método a ser utilizado para a instalação do trecho marítimo do gasoduto de 

exportação chama-se “Bottom Tow” ou “Procedimento de Arraste Pelo Fundo”, como 

exemplificado na Figura 8.2.2-4. Como sugere o nome, o duto é movimentado por 

meio de uma barcaça - que fica estabilizada por meio de ancoras - sobre o solo 

marinho até a posição de instalação. 

Figura 8.2.2-4 - Metodologia de instalação de gasoduto em ambiente marinho chamado 
“bottom tow”. 

 
Fonte: Golar, 2017. 

É prevista a instalação de um canteiro de obras para a execução do trecho de 

transição e do trecho marítimo do gasoduto, o qual também deverá ser utilizado para 

estocagem da tubulação de forma a facilitar o alinhamento do gasoduto submarino e 

a aplicação do revestimento antes do lançamento. Este canteiro de obras deverá ser 

localizado dentro da faixa de servidão do duto existente evitando, desta forma, a 

intervenção em áreas não antropizadas. Estima-se uma área aproximada de 15 x 

150m (2.250 m2). 

A Figura 8.2.2-5 mostra um exemplo de área de estocagem de tubos utilizado por 

um empreendimento semelhante, enquanto a Figura 8.2.2-6 apresenta um tipo de 

barcaça que pode ser utilizado no presente projeto. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 10 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 8.2.2-5 - Exemplo de área de armazenamento de tubos. 

 
Fonte: Golar, 2017. 

Figura 8.2.2-6 - Exemplo de barcaça para utilização da instalação do gasoduto 
(bottom tow). 

 
Fonte: Golar, 2017. 

8.2.3 Instalação do trecho de transição entre o trecho marítimo e o trecho 

terrestre 

Na transição entre o trecho submarino e o trecho terrestre o gasoduto será enterrado 

utilizando um dos métodos a seguir:  

a) Abertura de vala na praia mediante utilização de escavadeira, com disposição 

do material removido ao longo das laterais da vala. Após a disposição do duto 

no fundo da vala, essa será recoberta com o material; 

b) Conforme condições de maré, ondas e corrente pode ser necessária a 

construção de cofferdam (Figura 8.2.3-1) para controlar esses efeitos; 
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c) Caso necessário poderá ser utilizada máquina escavadora (trenching machine) 

no trecho submarino próximo à praia. Esta máquina trabalha para fazer o 

rebaixamento da profundidade do leito marinho onde os dutos estão dispostos. 

Esse equipamento utiliza desfragmentadores para abrir uma vala sob o duto e 

se desloca ao longo do duto; 

d) Em último caso poderá ser utilizado o furo direcional (Figura 8.2.3-2) que 

consiste em uma perfuração do solo de forma a construir um caminho para a 

tubulação do gasoduto, a qual é puxada pelo furo. 

Figura 8.2.3-1 - Preparação para a escavação da vala através do cofferdam. 

 
Fonte: http://augustoarl.blogspot.com.br/. 
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Figura 8.2.3-2 - Instalação do gasoduto na zona de praia. 

 
Fonte: Petrobras. 

O método será escolhido conforme avaliação geotécnica do local, perfil do leito 

marinho e deverá ser aprovado pelos órgãos ambientais. Entretanto, conforme 

mostrado nas Figura 8.2.3-3 e 8.2.3-4 pode-se observar o projeto para o trecho 

marítimo do gasoduto, que ficará enterrado em profundidades que variam de 1,5m e 

2,5m. Este enterramento se iniciará a cerca de 150 metros antes da linha de maré, 

percorrendo uma extensão total de 785 metros. O ponto de afloramento do gasoduto 

no trecho marítimo está previsto para ocorrer em local onde a lâmina d’água é de 

14,5 metros, a cerca de 635 metros da linha da maré. Deste ponto em diante, até a 

conexão com o riser flexível na locação do FSRU, o gasoduto será instalado sobre a 

superfície do assoalho marinho, através do método bottom tow descrito acima. 
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Figura 8.2.3-3 - Desenho esquemático do trecho marítimo do gasoduto ficará enterrado no 
cruzamento com a costa. 

 

 
Fonte: Memorial Descritivo, Regás Babitonga, Oceânica, 2017. 
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Figura 8.2.3-4 - Arranjo do cruzamento com a costa. 

 
Fonte: Memorial Descritivo, Regás Babitonga, Oceânica, 2017. 
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Após a conclusão da instalação do trecho marítimo do gasoduto são previstas as 

seguintes atividades: Limpeza, calibração, teste hidrostático, desalagamento, 

secagem e inertização do gasoduto com nitrogênio. O teste hidrostático verifica a 

capacidade da tubulação e juntas resistirem às pressões a que serão submetidas 

durante a operação do duto, assim como minimiza tensões residuais do processo de 

instalação. 

Caso ocorram alterações no comportamento esperado durante o teste, tais como 

alcance da pressão de teste ou queda significativa da pressão durante sua 

execução, os técnicos responsáveis poderão identificar o ponto potencial de 

vazamento e executar a correção necessária.  

Para a realização dos testes hidrostáticos do trecho marítimo será utilizada uma 

solução de fluoresceína a 20%, na dosagem de 40 ppm que será desalagada na 

conexão do gasoduto marítimo com o riser flexível, na locação da FSRU. Portanto, 

em lâmina d´agua de 16 metros O volume total de fluido, constituído de água do mar 

filtrada e fluoresceína (corante), será na ordem de 1.200 m³. 

Após o desalagamento será realizada a operação de secagem ao longo de toda 

extensão do duto, através da passagem de plugs de glicol ou com a utilização de 

bombeamento de ar seco. Caso sejam utilizados plugs de glicol, os mesmos serão 

recolhidos para bordo da embarcação. 

Por fim, é prevista a inertização do gasoduto, através do preenchimento de gás 

inerte (nitrogênio) por meio de mangotes que interligarão as extremidades do 

gasoduto com a embarcação de apoio responsável pela injeção do gás. 

Ao fim dos procedimentos de instalação da FSRU e do trecho marítimo do gasoduto, 

o empreendimento – em sua parte marinha – terá a configuração apresentada na 

Figura 8.2.3-5, que mostra a unidade FSRU e um navio metaneiro do tipo LNGC, 

atracados à estrutura marítima fixa. Observa-se também a plataforma que será 

utilizada para a descarga do GN entre a FSRU e o trecho marítimo do gasoduto, 

bem como o riser flexível. Esta estrutura é melhor detalhada na Figura 8.2.3-6. 
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Figura 8.2.3-5 - Arranjo final do empreendimento, após instalação das estruturas marítimas. 

 
Fonte: Golar, 2017. 

Figura 8.2.3-6 - Detalhe da plataforma de descarga, usada para transferir o GN da FSRU para o 
trecho marítimo do gasoduto. 

 
Fonte: Golar, 2017. 
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8.2.4 Instalação do trecho terrestre do gasoduto 

O trecho terrestre do gasoduto (chamado de Gasoduto Itapoá-Garuva) possui cerca 

de 31 km de extensão e apresenta 20 polegadas de diâmetro (aproximadamente), 

passará por dois municípios do Estado de Santa Catarina (Itapoá e Garuva) e 

servirá para escoar o gás natural que sairá do Terminal TGS, passará pelo trecho 

marítimo do gasoduto e continuará se deslocando pelo trecho terrestre até alcançar 

as conexões do gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL). (Figura 8.2.4-1). 

Figura 8.2.4-1 - Trajeto do gasoduto a ser instalado e instalações dutoviárias já existentes. 

 
Fonte: Golar, 2017. 

Conforme citado anteriormente, a interligação entre a seção submarina e terrestre 

deverá ser feita utilizando a rota de servidão do oleoduto OSPAR. A rota terrestre do 

empreendimento a ser implantado acompanhará a mesma rota de servidão do 

oleoduto OSPAR até a região de Garuva-SC, onde será feita a interligação com o 

Gasoduto Brasil – Bolívia (GASBOL). 

A seção terrestre do gasoduto é composta pelos seguintes componentes: um 

gasoduto terrestre; uma válvula de bloqueio, próxima à transição de classe de 

locação (± 1,8 km da linha de praia), conforme NBR12712; um lançador/receptor de 

pig temporário para comissionamento; um regulador de pressão (a pressão de 

operação no GASBOL nessa região é de 75 bar); filtros; um medidor de vazão; e um 

coletor de amostra. 

De acordo com os dados levantados durante o Diagnóstico Ambiental para este 

EIA/RIMA, foram identificadas as interferências relevantes no traçado terrestre do 

gasoduto, apresentadas no Quadro 8.2.4-1 a seguir. 
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Quadro 8.2.4-1 - Interferências relevantes no traçado do trecho terrestre do Gasoduto Itapoá-
Garuva. 

INTERFERÊNCIAS RELEVANTES KM 

SC-415 0,88 km 

Contorno Sul 3,078 km 

Estrada Palmital 3,19 km 

Sem nome (mapeada em campo) 9,49 km 

Sem nome (mapeada em campo) 12,11 km 

Sem nome (mapeada em campo) 13,60 km 

Sem nome (mapeada em campo) 13,79 km 

SC-415 14,18 km 

SC-416 14,77 km 

SC-415 22,00 km 

Sem nome (mapeada em campo) 23,38 km 

Sem nome (mapeada em campo) 23,73 km 

Sem nome (mapeada em campo) 25,68 km 

Avenida Beira Mar V 30,34 km 

Fonte: OAP e MM, 2018. 

A implantação do empreendimento terá atividades de construção e montagem 

envolvendo obras de infraestrutura de apoio, como canteiros de obra, estocagem de 

tubos, aberturas de acessos, entre outros, para possibilitar a execução das obras 

principais. Estima-se para obras desse tipo um ritmo de 6 km por mês, considerando 

a utilização de várias frentes de trabalho, resultando em aproximadamente 5 meses 

de trabalho em obras. 

Esse empreendimento demandará uma força de trabalho direta de engenheiros, 

técnicos, inspetores, soldadores, motoristas, serventes, e outros profissionais. 

Estima-se que a região tenha potencial para suprir cerca de 50% da força de 

trabalho, principalmente em funções não especializadas. 

Um trabalho social será feito informando com antecedência as comunidades locais, 

os proprietários e moradores das áreas próximas as obras, assim como as 

autoridades municipais a respeito da finalidade do empreendimento, suas 

características, o itinerário das obras e o cronograma esperado. Serão também 

esclarecidas questões quanto a segurança do gasoduto, cuidados necessários 

quando em operação e também os procedimentos a serem seguidos em caso de 

emergências. 

O processo de construção será feito de acordo com as normas vigentes para obras 

dutoviárias, assim como deverão ser estritamente observadas as recomendações 

presentes no Planejamento Ambiental para a Construção - PAC, que será parte 

integrante dos estudos a serem realizados e apresentados detalhadamente no EIA 

do projeto. 

Devido ao compartilhamento da faixa de servidão com o oleoduto OSPAR, a locação 

do oleoduto existente deverá seguir os seguintes critérios, de acordo com a norma 

N-464 (1ª Parte), de outubro de 2003, da Petrobras:  
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a) Consulta aos desenhos “conforme construído” e ao cadastro das 

concessionárias de serviços públicos; localização do duto existente com o 

emprego de detector de tubos elétrico-magnético;  

b) Sondagem adicional com o emprego de detector de tubos tipo georadar, em 

caso de haver necessidade de se obter, de forma continua, a cota de 

enterramento do duto existente; 

c) Colocação de sinalização provisória, com a indicação da cobertura sobre o 

duto existente, com espaçamento máximo de 20m nos trechos retos e 2m nas 

curvas;  

d) Sinalização e proteção adequada dos “vents”, pontos de testes e peças 

especiais existentes, leitos de anodos e cabos do sistema de proteção 

catódica;  

e) Identificação e sinalização dos trechos onde for detectada baixa cobertura do 

duto existente, de forma a alertar os operadores de equipamentos sobre a 

impossibilidade de trânsito nestes locais. 

8.2.4.1 Cadastro, Negociação e Indenização 

Pela utilização da mesma rota de servidão do gasoduto OSPAR, 20m de largura, a 

influência aos proprietários de terras e culturas da região diminui consideravelmente. 

A parcela da faixa de servidão utilizada efetivamente para construção do duto é 

chamada de pista de construção. Caso exista necessidade de ultrapassar os limites 

da faixa de servidão para construção, avançando sobre outras propriedades, todos 

os proprietários afetados deverão ser contabilizados e receberão indenizações 

conforme avaliações a serem realizadas por métodos direto (comparativos e de 

custos) e métodos indiretos (renda e residual). As indenizações basicamente 

incluem: 

a) Culturas na faixa de dutos a ser utilizada, avaliadas pelo seu custo de 

produção e valores de mercado, considerando-se o lucro que poderá deixar de 

existir, parcial ou totalmente, em função do futuro retorno ou não às condições 

originais de uso, e a cobertura vegetal de cada uma (perenes, temporárias e 

anuais); 

b) Recebimentos atuais dos proprietários, como renda de exploração direta, 

aluguel, arrendamento e parceria. 

Para as atividades de indenização dos bens, além do cadastro da propriedade e da 

vistoria de avaliação local, constam as pesquisas de valores de mercado na região, 

levantadas em cooperativas e assemelhados, bancos, órgãos oficiais e de 

assistência técnica, entre outros. 
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8.2.4.2 Etapas de Construção 

As etapas de construção e instalação do Gasoduto Itapoá-Garuva são indicadas a 

seguir e ilustradas nas Figuras de 8.2.4.1-1 a 8.2.4.1-6. 

a) Instalação dos canteiros de obra temporários; 

b) Limpeza e abertura da nova vala; 

c) Perfilagem dos tubos; 

d) Soldagem; 

e) Inspeção de solda; 

f) Colocação do tubo na vala e cobertura da vala; 

g) Restauração da vegetação e recomposição; 

h) Sinalização da faixa de duto. 

Figura 8.2.4.1-1 - Instalação de Canteiros de 
Obras. 

Figura 8.2.4.1-2 - Abertura e Limpeza de 
Faixas. 

  
Fonte: EIA/RIMA Gasoduto Rota 3 (Habtec/Petrobras, 2014). Fonte: EIA/RIMA Gasoduto Rota 3 (Habtec/Petrobras, 2014). 

Figura 8.2.4.1-3 - Curvamento, Soldagem e 
inspeção. 

Figura 8.2.4.1-4 - Transporte de tubos em 
carretas-tipo. 

  
Fonte: EIA/RIMA Gasoduto Rota 3 (Habtec/Petrobras, 2014). Fonte: EIA/RIMA Gasoduto Rota 3 (Habtec/Petrobras, 2014). 
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Figura 8.2.4.1-5 - Escavação de valas - típico. Figura 8.2.4.1-6 - Desfile de tubos e 
abaixamento na vala. 

  
Fonte: EIA/RIMA Gasoduto Rota 3 (Habtec/Petrobras, 2014). Fonte: EIA/RIMA Gasoduto Rota 3 (Habtec/Petrobras, 2014). 

É prevista a instalação de pelo menos um canteiro de obras central, que atenda as 

obras de construção do gasoduto no seu trecho terrestre. Este local será 

selecionado após a licitação e contratação da empresa construtora, onde será 

definido o local mais adequado, em função da logística de execução das atividades 

de construção do gasoduto. O posicionamento estratégico deve permitir o fácil 

acesso aos diversos trechos da faixa. No canteiro de obras central estarão 

presentes, mas não limitadas, as seguintes estruturas: refeitório, ambulatório, 

escritório de projetos e administração, almoxarifado, oficina, depósitos de maquinas, 

equipamentos e materiais. Estima-se que este canteiro tenha as seguintes 

dimensões: 40 m x 125 m, totalizando uma área de cerca de 5.000 m2, que será 

delimitada por tapumes e cercas. 

Além deste canteiro de obras central, prevê-se a instalação de canteiros itinerantes, 

que possuem característica de uma tenda de convivência. Estes canteiros 

itinerantes devem guardar as estruturas necessárias para garantir o atendimento das 

necessidades dos trabalhadores alocados aos trechos de obras: área para 

alimentação e descanso, área para realização de capacitações e treinamentos 

diários de segurança, ais como DDA; áreas de estacionamento para veículos de 

transporte de pessoal e equipamentos; bebedouro/ banheiros químicos, entre outros 

equipamentos. Para estes canteiros itinerantes, não é prevista utilização de áreas 

além da faixa de servidão do duto OSPAR, de 20 m de largura. Portanto, estas 

áreas não foram somadas àquelas do canteiro central e do canteiro do shore 

approach. 

O projeto e a implantação dos canteiros deverão atender à legislação municipal e 

demais normas pertinentes, principalmente a Norma Regulamentadora do MTE - 

NR18. 

Os canteiros de obras itinerantes serão montados ao longo do trecho da faixa 

OSPAR. Serão, ao todo, 150 trechos de montagem de dutos, sendo que, em um 

mês, tem-se a previsão de executar 32 trechos de “área de obra” para cobrir 6km de 

gasoduto, adotando-se 08 frentes de trabalho simultâneas e itinerantes (móveis). 
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Cada frente / trecho, ocuparia área da faixa OSPAR, com mais um trecho lateral 

antropizado, quando assim for possível. Portanto, as dimensões padrões desses 

canteiros de obra (chamado de trecho ou frente de trabalho) será aproximadamente 

as seguintes: 200m x 30m (6000m²), com ajustes localizados de forma que os 

canteiros fiquem inseridos na faixa do OSPAR. 

Haverá necessidade de se realizar a abertura, limpeza e o nivelamento da faixa para 

a passagem dos equipamentos e máquinas. Toda vez que a faixa atravessar 

benfeitorias (cercas, valas de drenagem, culturas, estradas e etc.), o proprietário 

será notificado com antecedência ao início dos serviços e a benfeitoria será 

restaurada após a conclusão dos serviços. 

As operações de transporte de materiais, incluindo os tubos serão realizadas 

conforme as disposições das autoridades responsáveis pelo transito na região 

atravessada, de forma a não constituir perigo para o transito normal de veículos. 

Previamente a operação de acoplamento, ligação de uma parte do duto com a outra, 

as tubulações deverão ser inspecionadas, efetuando-se a sua limpeza interna com a 

remoção de detritos e impurezas, assim como após as operações de solda, deverão 

ser inspecionadas e aprovadas as conexões. 

A abertura da vala deverá ser feita paralelamente ao oleoduto OSPAR, com o 

espaçamento correto entre o oleoduto já existente e a futura posição da implantação 

do gasoduto aqui descrito. A vala deverá ser recoberta imediatamente a conclusão 

do trabalho de abaixamento e posicionamento dos dutos. 

O procedimento de cobertura deverá prevenir a ocorrência de danos ambientais, 

restaurando as condições naturais de drenagem e estabilidade do terreno como 

antes da abertura da vala. A recuperação e revegetação da área deverá ser feita de 

forma de recuperar o ambiente o mais próximo ao que era antes da implantação dos 

dutos. 

A sinalização da faixa de servidão deverá ser instalada, afim de proteger as novas 

instalações, impedir escavação ou tráfego de veículos. Conforme a área rural ou 

urbana, e situações especiais, como cruzamento de vias, ou áreas alagadas  

devem-se consultar as normas vigentes. 

Ao final do processo de instalação do Gasoduto Itapoá-Garuva haverá a 

configuração desta parte do empreendimento como mostrada na Figura 8.2.4.1-7, 

bem como terão sido instalados os seguintes equipamentos: 

a) Gasoduto G-001; 

b) Lançador/Receptor de Pig P-001; 

c) Filtros de Gás FG-001; 

d) Unidade de Medição UM-001 AB (City Gate); 
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e) Válvula de Bloqueio VA-001 (em Itapoá); 

f) Regulador de Pressão RE-001 (City Gate); 

g) Coletor de Amostra CA-001 (City Gate). 

Figura 8.2.4.1-7 - Detalhe do compartilhamento da faixa de duto entre o oleoduto OSPAR 
e o gasoduto do presente empreendimento. 

 
Fonte: Diagrama Unifilar, Golar, 2017. 

8.2.4.3 Obras Especiais 

Obras especiais e métodos não-destrutivos consistem na implantação subterrânea 

da tubulação sem a escavação de vala na superfície do terreno. São utilizados para 

transposição de cursos d’água, dutos subterrâneos, rodovias e ferrovias. Também 

são utilizados em locais do traçado onde a topografia ou estabilidade do terreno 

dificultem a abertura de vala e assentamento da rede de drenagem comuns. Obras 

especiais serão executadas em conformidade com a norma ANSI/ASME BS 31.8 

Gas Transmission and Distribution Piping System (do inglês, sistema de transmissão 

e distribuição de gasodutos). 

O método construtivo e a instalação de equipamentos em cruzamentos e travessias 

especiais, sendo as principais rodovias, ferrovias e rios, deverão ser escolhidos de 

acordo com as características do terreno, a densidade populacional na faixa e 

entorno e os tipos de cruzamento/travessias a serem efetuados em cada caso. 

8.2.4.4 Testes e Comissionamento do Gasoduto Terrestre 

Para o trecho terrestre, o teste hidrostático no duto será realizado, conforme o item 7 

da Norma ABNT NBR 15280-2, com água proveniente de concessionária ou de fonte 

natural e, neste caso, autorizada por licença de outorga para captação e descarte a 

ser obtida junto ao órgão licenciador. Os pontos de captação (se aplicável) e 

descarte serão definidos durante o projeto de detalhamento do projeto. Contudo, não 
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deverá ser efetuado o descarte em Áreas de Preservação Permanente (APP), em 

terras cultivadas e outras áreas sensíveis. 

O ponto de descarte será definido prevendo dispositivos para evitar erosões no solo 

e carreamento de sedimentos. Além disso, a vazão de descarte será controlada, 

para evitar inundações. O emprego de inibidores de corrosão e bactericidas será 

evitado. Caso seja necessária à sua utilização, estes deverão ser inócuos e 

biodegradáveis e verificada a qualidade da água após o teste. 

A água de descarte deverá passar por filtro, tanque de decantação, estrutura 

dissipadora de energia cercada de contenções de sedimentos nas laterais. Se algum 

local for afetado devido aos testes, em especial no descarte de água, o mesmo 

deverá ser recomposto seguindo as diretrizes do Programa de Recuperação de Área 

Degradada apresentado neste EIA/RIMA. 

Os lançadores/recebedores de pig não serão incluídos no teste do duto e serão 

recebidos na obra com registro de teste hidrostático de fábrica. Eventualmente, 

durante a fase de construção e montagem, poderão ser realizados novos testes 

hidrostáticos nestes equipamentos. As válvulas são testadas em separado, antes da 

instalação na linha tronco. 

Atendendo aos dispostos nas normas ABNT NBR- 12.712 e ASME B31.8, no final da 

montagem, o novo duto será testado hidrostaticamente com procedimentos para 

teste de estanqueidade e de resistência mecânica. 

Finalmente, será realizado o processo de secagem e inertização, preparando-o para 

as fases de pré-operação e início da operação. O procedimento para secagem do 

duto terrestre utilizará ar comprimido e pig espuma. Não está prevista a utilização 

dede glicol nem de outros produtos químicos neste processo. Após a secagem, o 

duto será inertizado com nitrogênio e assim será mantido até o condicionamento 

com o gás natural para o início da operação. 

8.3 Aspectos ambientais no processo de instalação 

8.3.1 Matérias Primas 

Os tipos de materiais a serem utilizados serão detalhados e quantificados no Projeto 

Básico a ser apresentado pela empresa construtora. Serão apresentadas planilhas 

contendo as quantidades e preços estimados de materiais e serviços que permitirão 

uma comparação preliminar dos custos de construção das obras inerentes a cada 

um dos setores. O planejamento inclui de aço e revestimentos para os dutos 

terrestre e submarino. 

A origem e a quantidade dos materiais a utilizar serão definidas pela empreiteira, 

face à logística das obras e às quantificações do Projeto Executivo, sempre com a 

exigência de licenciamento de fornecedores. 
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8.3.2 Resíduos Sólidos 

Para a implantação do empreendimento serão realizadas várias atividades que 

geram diferentes tipos de resíduos, desde inertes até aqueles que deverão receber 

disposição final especial. 

Será implantada a coleta seletiva de resíduos através da separação dos mesmos na 

própria fonte geradora, através do uso de coletores (lixeiras) identificados, 

padronizados e aptos a receber cada tipo de resíduo em separado, conforme 

indicado abaixo: 

a) Coletor Azul - papéis e papelão, folhas de documento, jornais, formulários e 

papéis em geral; 

b) Coletor Vermelho - copos, sacos plásticos, restos de fita zebrada de 

sinalização, cones, canos de PVC, vasilhas de plástico, tampas de 

extremidade de tubos, sacos de ráfia e plásticos em geral; 

c) Coletor Amarelo - latas, restos de peças metálicas pequenas, pregos, fios de 

metal, arames e parafusos e metais em geral; 

d) Coletor Verde - garrafas, vidros quebrados, frascos, potes e peças de vidro em 

geral; 

e) Coletor Cinza - papéis plastificados, carbono, fitas e etiquetas adesivas, 

grampos, fotografias, papel de fax e papel higiênico, papel metalizado, fita 

crepe, cerâmica, fita plástica e em geral outros tipos de materiais inorgânicos 

não contemplados nas categorias anteriores; 

f) Coletor Marrom - restos de alimentos e cascas de frutas e em geral materiais 

orgânicos. 

Os resíduos perigosos, passíveis de serem gerados, serão acondicionados em 

tambores específicos, da seguinte forma: 

a) Solo e/ou sedimentos contaminados por hidrocarbonetos (óleos e 

combustíveis), assim como panos, trapos e outros materiais contaminados 

com estas substâncias, devem ser acondicionados em tambor próprio, 

identificado como “Material Contaminado com Óleo”; 

b) Solventes e combustíveis serão acondicionados em tambor próprio identificado 

como “Óleo Contaminado”. 

Os resíduos da construção civil serão classificados, conforme a Resolução 

CONAMA Nº 307/02. A destinação a ser conferida a cada tipo de resíduo deverá 

também estar de acordo com a classificação de resíduos constante no Anexo I da 

Resolução CONAMA Nº 05/93, bem como a CONAMA Nº 006/88. 
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O resíduo orgânico deverá ser coletado e disposto em aterros licenciados, exceto o 

resíduo orgânico gerado nos navios, que será triturado e descartado conforme 

legislação MARPOL 73/78, Anexo 2. 

Os resíduos hospitalares deverão ser coletados em recipientes plásticos com tampa 

rosqueada que permitam seu transporte sem vazamento até a disposição final em 

incinerador licenciado ou em célula isolada de aterro sanitário controlado e deverão 

atender a Resolução CONAMA Nº 358/2005. 

As empresas transportadoras devem estar aptas a atender à NBR 13.221 da ABNT 

e, aquelas que vierem a transportar resíduos perigosos (Classe I, segundo a NBR 

10.004), deverão ainda atender à NBR 14.064 e ao regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovado pelo Decreto Federal Nº 96.044 de 

1988 e demais legislações aplicáveis. 

As empresas contratadas para proceder ao transporte, tratamento ou destinação 

final dos resíduos serão empresas devidamente licenciadas no órgão ambiental. 

Em nenhuma hipótese será permitido o descarte de quaisquer resíduos em locais 

não definidos para tal, bem como seu lançamento em corpos d’água ou aterros. A 

queima dos resíduos também é proibida. 

8.3.3 Produtos Químicos Utilizados na Fase de Instalação 

a) Fluido de Perfuração 

Caso seja utilizado o método de furo direcional para a construção do trecho de 

transição entre os trechos marítimo e terrestre, deverá ser prevista a utilização de 

fluido ou lama de perfuração. Este fluido ou lama consiste de uma lama a base de 

água obtida pela mistura de bentonita em baixa concentração. 

Durante a fase de desenvolvimento do projeto básico e executivo, caso seja 

confirmada a necessidade de realização do furo direcional na faixa de transição, 

deverão ser apresentadas as estimativas de geração de fluido e cascalhos de 

perfuração. Deverão ser explicitadas as características e fichas de risco para cada 

tipo/componente de fluido tenha utilização previstas. Recomenda-se que o descarte 

deste material, fluido de perfuração e cascalho, seja realizado em aterro sanitário 

licenciado para este fim. Deve-se prever descarte zero para o ambiente. 

b) Fluoresceína 

A fluoresceína é um composto orgânico, não iônico e solúvel em água, utilizado na 

realização do teste hidrostático. As propriedades físico-químicas da fluoresceína 

estão listadas no Quadro 8.3.3-1. 
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Quadro 8.3.3-1 - Propriedades físico-químicas da fluoresceína. 

PARÂMETROS UNIDADE DADOS 

Nome do químico - Fluorene R2 

Composição % Etanol/Hidróxido Etílico 0-62  

Dietanolamina 0-7,00  

Hidróxido de sódio em solução 0-
0,01 

Estado Físico - Líquido 

Cor - Esverdeado 

Densidade do líquido (50/4 °C) 0,8 

Pressão de vapor mmHg (19 °C) 40 

Viscosidade cP a ºC 7,2  

Ponto de ebulição ºC 78,5  

Ponto de fusão ºC - 114  

Ponto de fulgor ºC Vaso fechado: 12,2  

Vaso aberto: 15,8  

Temperatura de autoignição ºC 363 

Limite explosividade % (v/v) inferior: 3,3 superior: 19,0 

Solubilidade ppm a 25 ºC Água Industrial até 10.000 ppm 

Álcool etílico infinita 

Acetona infinita 

Hexano insolúvel 

Tolueno  insolúvel 

Fonte: Petrobras, CENPES. 

Um estudo para avaliação de toxicidade e biodegradabilidade da fluoresceína 

realizado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras (CENPES) 

mostrou que não são esperados efeitos adversos sobre a biota quando a 

concentração de descarte deste composto não ultrapassa 50 ppm. 

c) Glicol 

A operação de secagem do trecho marítimo será realizada através da passagem de 

plugs de glicol ou com a utilização de bombeamento de ar seco.  

d) Nitrogênio 

A inertização do gasoduto será realizada pelo preenchimento de gás inerte 

(nitrogênio) por meio de mangotes que interligarão as extremidades do gasoduto 

com a embarcação de apoio responsável pela injeção do gás.  

A secagem do duto terrestre será realizada com uso de ar comprimido e pig 

espuma. Não está prevista a utilização de produtos químicos neste processo. 
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e) Água Utilizada no Teste Hidrostático do Trecho Terrestre 

Para o trecho terrestre, o teste hidrostático no gasoduto será realizado com água 

proveniente de concessionária ou de fonte natural conforme o item 7 da Norma 

ABNT NBR 15280-2, com água proveniente de concessionária ou de fonte natural e, 

neste caso, autorizada por licença de outorga para captação e descarte a ser obtida 

junto ao órgão licenciador. 

O descarte da água utilizada para o teste hidrostático do trecho terrestre será 

realizado de acordo com a Norma ABNT acima citada, que requisita a análise do 

impacto ambiental causado pelo volume, vazão e qualidade da água captada e 

descartada e que a energia da água de descarte deve ser dissipada por meio de 

instalação de difusor na tubulação de descarte ou outro meio que impeça a erosão 

do terreno. Além disso, a norma orienta que para o descarte da água deve-se utilizar 

sistema para decantação de resíduos sólidos existentes na água antes de sua 

reintegração ao meio ambiente. 

8.3.4 Efluentes Líquidos 

Durante a fase de instalação do TGS, os sistemas para o controle de poluição e 

redução de carga orgânica biodegradável ou não biodegradável, serão 

implementados pelo Empreendedor, Contratadas e Subcontratadas, de acordo com 

a legislação vigente e as boas práticas de gestão ambiental. O acompanhamento 

será realizado por relatórios das contratadas, promovendo o rastreamento das 

informações. 

Esse conjunto de sistemas irá atender ao preconizado nos procedimentos 

constantes no Sistema de Gestão Ambiental, especificamente no Plano de 

Construção e Acompanhamento da Obra. 

A seguir, são descritos os diversos tipos de efluentes a serem gerados nas fases de 

Instalação do gasoduto nos trechos terrestre e marítimo, bem como os respectivos 

sistemas de controle. Na fase de implantação haverá geração de efluentes 

sanitários, efluentes oleosos de oficinas mecânicas e efluentes dos testes 

hidrostáticos dos dutos. 

a) Efluentes sanitários das embarcações 

As embarcações de grande porte que irão atuar na fase de Instalação do projeto 

serão providas de Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários. Já as 

embarcações com arqueação bruta ≥ 200 AB ou ≥ 10 pessoas a bordo estarão 

minimamente equipadas com tanques de acumulação de efluentes, sendo os 

efluentes sanitários posteriormente tratados e destinados em local apropriado e 

licenciado. As informações referentes ao sistema de tratamento de esgoto das 

embarcações serão encaminhadas juntamente com o Memorial Descritivo e 

Certificados das mesmas. 
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Considerando uma geração de esgoto da ordem de 70 litros/dia/pessoa para 

ocupantes temporários de um empreendimento em geral e a quantidade de 

trabalhadores prevista no pico das obras do trecho marítimo (60 trabalhadores), a 

geração máxima de efluentes sanitários será de aproximadamente 4,2 m3/dia. 

O descarte de efluentes sanitários e águas servidas deve obedecer às seguintes 

regras: 

Não podem ser descartados a menos de 3 milhas náuticas da costa; 

Podem ser descartados entre 3 e 12 milhas náuticas, somente após tratamento; 

Podem ser descartados após 12 milhas náuticas com embarcação em movimento. 

As exigências quanto ao descarte de efluentes sanitários valem para todas as 

embarcações, exceto as embarcações autorizadas a transportar até quinze pessoas. 

b) Efluentes oleosos das embarcações 

De acordo com as diretrizes apontadas na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 

01/11, os efluentes oleosos gerados nas embarcações de apoio e de suprimentos 

poderão ser descartados no mar, desde que o TOG seja igual ou inferior a 15 ppm. 

A cada descarte, deve ser feita a medição e o registro simplificado do volume 

desses efluentes. A medição do volume deve ser feita em equipamento que confira 

precisão aos resultados apurados. 

As exigências relacionadas aos efluentes oleosos valem para todas as 

embarcações, exceto as embarcações autorizadas a transportar até quinze pessoas. 

c) Água de lastro 

Água de lastro é o nome dado à água do mar que é recolhida e armazenada em 

navios para garantir que a embarcação não perca a estabilidade quando estiver 

muito leve. Com o uso da água de lastro, ocorre uma compensação, pois ela passa 

a fazer o papel da carga que antes estava ali presente.  

A Organização Marítima Internacional (IMO) – a agência especializada das Nações 

Unidas com a responsabilidade pela proteção e segurança da navegação e a 

prevenção da poluição marinha por navios - estabeleceu que todo navio que utilizar 

água como lastro deve ter um plano próprio de "gerenciamento" dessa água, com 

vistas a minimizar a transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes 

patogênicos. Esta exigência foi internalizada por meio da Norma da Autoridade 

Marítima para o Gerenciamento da Água de Lastro de Navios (NORMAM-20DPC): 

(“Toda embarcação nacional ou estrangeira que utiliza água como lastro deve 

possuir um Plano de Gerenciamento da Água de Lastro com o propósito de fornecer 

procedimentos seguros e eficazes para esse fim”). 

Durante o deslocamento da FSRU para comissionamento na locação, a embarcação 

deverá realizar a troca da água de lastro a, pelo menos, 200 milhas náuticas da terra 
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mais próxima e em águas com pelo menos 200 metros de profundidade, 

considerando os procedimentos determinados na NORMAM-20DPC. 

d) Efluentes sanitários de canteiros de obras 

Como as instalações dos canteiros de obras são de caráter temporário, os efluentes 

sanitários gerados são usualmente encaminhados para tanques sépticos, a serem 

construídos especificamente para atender as necessidades dos canteiros. A 

construção dos tanques será orientada pelas normas aplicáveis, seguindo 

rigorosamente os padrões de construção estabelecidos na legislação em vigor. 

Neste sistema, os efluentes são periodicamente esgotados através de caminhões do 

tipo vácuo e encaminhados para tratamento final em empresas licenciadas ou para 

as instalações da concessionária local. Nas frentes de trabalho do trecho terrestre 

serão instalados banheiros químicos, que serão esgotados da mesma forma. 

e) Efluentes oleosos dos canteiros de obra 

Os efluentes oleosos gerados no canteiro de obras serão oriundos das oficinas 

mecânicas, lavagens, lubrificação de equipamentos e veículos, dentre outros. Os 

efluentes serão coletados e armazenados em recipientes adequados e 

posteriormente encaminhados, preferencialmente, para rerrefino por empresas 

especializadas e licenciadas. O acompanhamento será realizado por relatórios das 

contratadas e Fiscalização do Empreendedor, promovendo o rastreamento das 

informações. 

8.3.5 Emissões sonoras 

As atividades necessárias para a implantação do empreendimento utilizam 

máquinas e equipamentos que emitem ruídos. É importante salientar que todos 

estes equipamentos possuirão silenciadores ou outro sistema para minimização das 

emissões de ruído, reduzindo assim o impacto da emissão de ruídos. 

A emissão de ruídos, conforme a Resolução CONAMA n° 001/90, deverá obedecer 

aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nas NBR 10.151 e 10.152, Normas 

Técnicas da ABNT, e na Norma Regulamentadora 15 – Atividades e Operações 

Insalubres. 

No Plano Ambiental para Construção, estas e outras medidas de controle e 

minimização de emissão de ruídos provenientes da instalação do empreendimento 

serão detalhadamente descritas. 

Na fase de implantação do trecho onshore do gasoduto haverá emissão de ruídos 

devido à movimentação de máquinas e veículos. A etapa de abertura da vala, 

rebaixamento e cobertura é considerada como uma das mais ruidosas, em virtude 

da movimentação de máquinas pesadas na faixa do duto, tais como equipamentos 

de escavação, tratores e caminhões. 
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Nessa fase de implantação do duto é esperado que os níveis de ruído produzidos 

variem com o tempo, em função da posição dos equipamentos envolvidos com a 

construção, da quantidade de equipamentos ligados simultaneamente e de suas 

características acústicas. 

Para minimizar o incômodo das comunidades próximas, evitar-se-á o transporte de 

materiais e equipamentos nas estradas nos horários de pico e noturno, respeitando-

se a lei do silêncio, e serão cumpridos os limites máximos de ruídos estabelecidos 

pela Norma NBR 10.151, da ABNT, bem como cumprimento da legislação estadual 

e municipal. As seguintes medidas deverão ser seguidas durante a instalação do 

gasoduto: 

a) Uso obrigatório dos EPIs específicos dentro das instalações do canteiro de 

obras, durante toda a fase de construção dos canteiros, bem como na 

construção do duto e instalações pontuais; 

b) Acompanhamento do planejamento para o transporte de materiais e 

equipamentos, evitando os horários de pico e o período noturno próximo às 

aglomerações urbanas;  

c) Fiscalização da utilização de equipamentos redutores de ruídos nas 

instalações de infraestrutura da obra e da regulagem periódica dos motores de 

veículos e maquinários;  

d) Priorização da escolha de veículos e equipamentos que apresentam baixos 

índices de ruídos, realizando manutenção periódica para eliminar problemas 

mecânicos operacionais;  

e) Realização de operações ruidosas apenas em horários diurnos, exceto em 

atividades que exijam a continuidade em sua execução, a exemplo do furo 

direcional (se houver) e do teste hidrostático. 

f) O empreendedor está ciente em relação aos limites legais de decibéis. O 

Programa de Monitoramento de Ruídos para a Fase de Instalação foi 

elaborado, em atendimento aos limites legais de decibéis para os períodos 

diurnos e noturnos, e será apresentado no Capitulo 9 (Medidas e Programas) 

deste documento. 

8.3.6 Emissões atmosféricas 

a) Emissões atmosféricas associadas à implantação do terminal e do trecho 

offshore do gasoduto 

Como apresentado anteriormente, a FSRU ficará amarrada em estruturas fixas e os 

navios metaneiros supridores atracarão a contrabordo realizando a transferência de 

GNL para a FSRU. Para a realização o processo de instalação deste Sistema 

Amarração/ Atracação serão utilizadas apenas embarcações, sem ter a necessidade 

de uso de qualquer estrutura em terra.  
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b) Emissões atmosféricas associadas à implantação do trecho onshore do gasoduto 

Durante a etapa de implantação do duto terrestre, a emissão atmosférica será 

decorrente, principalmente, da queima de combustíveis decorrente do uso de 

equipamentos, máquinas e veículos movidos a diesel e gasolina. Também é 

previsto, na fase de implantação dos dutos, a emissão de materiais particulados 

gerados pela circulação de veículos, máquinas e equipamentos de obra, bem como 

pelas atividades que demandem movimentação de terra. 

Visando mitigar os efeitos adversos causados pelas emissões serão realizadas a 

umectação e aspersão de água sobre as pistas de rolamento e locais com solo 

exposto. Para o controle dessas emissões nos equipamentos é aplicada uma 

medida preventiva associada à exigência de elaboração e implementação do Plano 

de Manutenção de Equipamentos (a ser elaborado pela empresa contratada). 

Na fase de construção do gasoduto terrestre, serão observadas as seguintes 

medidas: 

a) Orientação na adequada localização dos canteiros de obra e de outras 

estruturas de apoio;  

b) Acompanhamento do controle do teor de umidade do solo, com aspersões 

periódicas, inclusive nos acessos às obras;  

c) Fiscalização da utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, 

pelos funcionários das obras;  

d) Fiscalização da utilização de equipamentos antipoluentes nas instalações de 

infraestrutura da obra e da regulagem dos motores de veículos e maquinários;  

e) Lavagem periódica dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade 

de sedimentos transportados para as vias;  

f) Proteção com lonas de todas as caçambas de caminhões de transporte de 

terra e brita, evitando se a emissão de poeira em suspensão.  

8.4 Canteiros de obras e infraestruturas de apoio 

8.4.1 Instalação da FSRU 

O empreendedor adota o princípio conceitual de não envolver nenhuma porção de 

terra, nem mesmo de armazenamento de materiais e equipamentos, para o 

processo de instalação do sistema de amarração/atracação da FSRU. Entretanto, 

caso seja encontrada alguma inviabilidade técnica ou logística para executar a 

instalação do referido sistema, o empreendedor poderá utilizar de alguma área em 

terra que lhe permita a execução da atividade de instalação do sistema de 

amarração/atracação da FSRU. Caso isto ocorra, o Órgão Ambiental será 

previamente informado.  
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8.4.2 Shore-approach e Gasoduto offshore 

É prevista a instalação de um canteiro de obras para a execução do trecho de 

transição e do trecho marítimo do gasoduto, o qual também deverá ser utilizado para 

estocagem da tubulação de forma a facilitar o alinhamento do gasoduto submarino e 

a aplicação do revestimento antes do lançamento. Este canteiro de obras deverá ser 

localizado dentro da faixa de servidão do duto existente evitando, desta forma, a 

intervenção em áreas não antropizadas. Estima-se uma área aproximada de 15 

x150m (2.250 m2). 

8.4.3 Gasoduto onshore 

É prevista a instalação de pelo menos um canteiro de obras central, que atenda as 

obras de construção do gasoduto no seu trecho terrestre. Este local será 

selecionado após a licitação e contratação da empresa construtora, onde será 

definido o local mais adequado, em função da logística de execução das atividades 

de construção do gasoduto. O posicionamento estratégico deve permitir o fácil 

acesso aos diversos trechos da faixa. No canteiro de obras central estarão 

presentes, mas não limitadas, as seguintes estruturas: refeitório, ambulatório, 

escritório de projetos e administração, almoxarifado, oficina, depósitos de maquinas, 

equipamentos e materiais. Estima-se que este canteiro tenha as seguintes 

dimensões: 40 m x 125 m, totalizando uma área de cerca de 5.000 m2, que será 

delimitada por tapumes e cercas. 

Além deste canteiro de obras central, prevê-se a instalação de canteiros itinerantes, 

que possuem característica de uma tenda de convivência. Estes canteiros 

itinerantes devem guardar as estruturas necessárias para garantir o atendimento das 

necessidades dos trabalhadores alocados aos trechos de obras: área para 

alimentação e descanso, área para realização de capacitações e treinamentos 

diários de segurança, ais como DDA; áreas de estacionamento para veículos de 

transporte de pessoal e equipamentos; bebedouro/ banheiros químicos, entre outros 

equipamentos. Para estes canteiros itinerantes, não é prevista utilização de áreas 

além da faixa de servidão do duto OSPAR, de 20 m de largura. Portanto, estas 

áreas não foram somadas àquelas do canteiro central e do canteiro do shore 

approach. 

A desmobilização dos canteiros corresponde à retirada de todos os equipamentos e 

facilidades da área destinada à operação e execução dos serviços de construção do 

gasoduto.  

Após a conclusão total dos trabalhos toda a área interna delimitada pelos tapumes e 

cercas dos canteiros de obras deverá ser recomposta, considerando seu estado 

físico original recebido a partir do registro do primeiro dia de acesso à área.  

As equipes de trabalho mobilizadas para a construção do duto terrestre serão 

desmobilizadas de acordo com a finalização dos serviços de suas respectivas fases, 

sejam elas: recebimento de tubos, concretagem de tubos, abertura de pista e 
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acessos, desfile de tubos, obras especiais (cruzamentos/ travessias), pipe-shop 

(montagem dos componentes), abertura de vala, soldagem, ensaios não-destrutivos, 

revestimento de juntas, abaixamento, proteção catódica, tie-ins, recomposição 

(sinalização / proteção vegetal / drenagem), teste hidrostático, pré-operação, 

desmontagem dos canteiros (administrativo / estocagem de tubos / concretagem / 

oficinas/ parque de equipamentos).  

A desmobilização das frentes de trabalho e canteiro de obras para implantação do 

duto submarino também será feita de acordo com a finalização dos serviços. As 

instalações dos canteiros de obra serão desmontadas e removidas para local 

apropriado. Todos os resíduos das frentes de obra serão removidos e descartados 

segundo legislação ambiental. 

8.5 Volumes de corte e aterro 

No caso da instalação do trecho marítimo, o duto será lançado sobre o leito do mar, 

não havendo escavação do assoalho marinho, não sendo aplicável a definição de 

áreas de depósito de material excedente nem bota-fora. No caso do canteiro do furo 

direcional, o cascalho recuperado na filtração do fluido de perfuração será recolhido 

e adequadamente destinado, não havendo depósito deste material em outras áreas. 

Para o trecho terrestre, o material excedente será transferido para áreas de depósito 

de material excedente (ADME) e bota-fora. Os excedentes de material (solo e 

rochas) provenientes da abertura de valas e de cortes na atividade de terraplenagem 

dos canteiros do trecho terrestre que não forem utilizados para acerto de greide, 

serão transferidos para Áreas de Depósito de Material Excedente (ADME) ou aterros 

sanitários devidamente licenciados. Essas áreas de depósito ou bota fora serão 

definidas pela(as) empresa(as) executora(as) dos serviços que deverão observar as 

diretrizes ambientais e especificações legais. 

8.6 Sistema de drenagem 

Será implantado um sistema provisório de drenagem na faixa do Gasoduto e seu 

entorno, para garantir o escoamento das águas das chuvas durante a fase de 

construção. Durante toda a obra serão tomadas medidas mitigadoras e adequadas 

para a drenagem da praça de trabalho, de modo a permitir o rápido escoamento das 

águas pluviais e a pronta retomada dos serviços após as precipitações. 

A proteção dos cursos d’água durante a construção será obtida mediante a 

confirmação do terreno com curvas de nível, leiras e barreiras de contenção de 

sólidos na interface do solo seco com o solo hidromórfico, com base nos dispositivos 

de redução e mitigação de impactos ambientais. 

Será executada a proteção e contenção das cristas e saias dos taludes, escadas 

hidráulicas, canaletas existentes e caixas dissipadoras. 

Será evitado que o material escavado da vala interfira com os sistemas de 

drenagem existentes, através das seguintes providências: 
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a) Depositar o material de maneira a não obstruir o sistema de drenagem; 

b) Dispor o material de maneira a que não seja carregado para o sistema de 

drenagem; 

c) Recuperar o sistema de drenagem provisório, caso tenha sido danificado. 

8.7 Dragagem 

Não são previstas atividades de dragagem neste empreendimento. 

8.8 Fluxo de tráfego terrestre e marítimo 

As embarcações a serem contratadas para a realização das atividades de instalação 

da faixa de transição e do trecho marítimo do Gasoduto circularão entre as bases de 

apoio marítimo localizadas na região da Baía de Babitonga, até a área da diretriz do 

gasoduto. A definição efetiva dos prestadores de serviço será realizada em etapa 

futura do projeto executivo, previamente à solicitação da Licença de Instalação. 

Para acesso à faixa e canteiros do trecho terrestre e do shore approach está 

previsto o uso de acessos e estradas já existentes. Os equipamentos e veículos 

alocados na obra transitarão pela faixa de servidão. 

Nas áreas próximas a aglomerados urbanos, durante a construção e montagem, as 

vias de tráfego e de acesso às residências serão mantidas, exceto por períodos 

curtos necessários para o assentamento da tubulação.  

A logística de transportes de pessoal, materiais, equipamentos, combustíveis e 

lubrificantes, bem como dos resíduos gerados na implantação dos dutos será 

definida pela empresa a ser contratada, que apresentará seu plano para aprovação 

do empreendedor.  

Todo o transporte de pessoal, equipamentos, produtos perigosos e outros, atenderá 

às normas e legislações pertinentes. Com relação ao trecho offshore, está previsto 

que todo o material chegue ao depósito dos tubos via transporte marítimo. O uso de 

carretas, no entanto, será para transportar os dutos do canteiro central até o local de 

perfilagem dos mesmos – no shore approach, para depois serem puxados (Bottom 

Tow). 

No tocante ao trecho onshore a logística de transporte dos tubos irá depender da 

localização de áreas estratégicas para armazenamento dos insumos necessários à 

instalação dos tubos e demais acessórios / componentes do gasoduto. Imaginaria 

algo em torno de 3 a 6 canteiros principais, além daqueles classificados como 

itinerantes e de convivência. 

A movimentação dos tubos a partir do Pátio de Tubos para as frentes de obra 

dependerá do planejamento da empresa a ser contratada para a execução da obra. 
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Esta movimentação está prevista para o atendimento do cronograma apresentado, 

podendo ser modificado para adequação da logística. As principais cargas a serem 

transportadas serão basicamente: 

a) Empréstimos de solo para aterro, quando necessário; 

b) Material de bota-fora gerado pelas escavações durante a fase de construção e 

montagem, se não aproveitado para aterro no local das obras; 

c) Material de construção civil (concreto, aço para construção civil, tintas, 

tubulações, materiais elétricos etc); 

d) Tubulações de aço e seus acessórios (tubos, válvulas, flanges, conexões etc); 

e) Equipamentos de pequeno, médio e grande porte, além de instrumentos 

diversos, tais como bombas, painéis, medidores de vazão etc. 

Será elaborado um projeto de sinalização para proteção e orientação de pedestres e 

veículos, aprovados devidamente junto à autoridade competente. 

Durante a execução dos serviços será mantida sinalização (dia e noite) nos locais 

onde as obras possam oferecer perigo à passagem de pedestres e ao trânsito de 

veículos, em conformidade com as autoridades competentes (federal, estadual ou 

municipal) e conforme critérios básicos abaixo: 

a) Sinalização prévia do local da obra, com o objetivo de advertir os usuários da 

via sobre a existência da obra e canalizar o fluxo de veículos e pedestres de 

forma ordenada e devendo ser utilizados os seguintes tipos de sinais: 

 Advertência quanto à existência da obra; 

 Advertência indicando o tipo de restrição (tal como estreitamento de pista); 

 Cones ou balizadores para canalizar o tráfego. 

b) Sinalização no local da obra, com objetivo de caracterizar a obra e separá-la 

com segurança do tráfego de veículos e pedestres, principalmente crianças, 

devendo ser utilizados os seguintes tipos: 

 Tapumes para o fechamento total do trecho ou obra; 

 Barreiras para fechamento parcial do trecho da obra; 

 Grades portáteis de proteção; 

 Sinalização para orientação e proteção dos pedestres. 

Qualquer serviço executado, ao longo ou cruzando faixa de rodovia, ferrovia ou 

hidrovia, quer seja municipal, estadual ou federal, bem como servidão de passagem 

e área de risco, irá atender, além das prescrições anteriormente mencionadas, as 

exigências específicas dos órgãos públicos relativas à sinalização e proteção da 

obra. 
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8.9 Contratação de mão-de-obra 

Esse empreendimento demandará uma força de trabalho direta de engenheiros, 

técnicos, inspetores, soldadores, motoristas, serventes, e outros profissionais. 

Estima-se que a região tenha potencial para suprir cerca de 50% da força de 

trabalho, principalmente em funções não especializadas. 

Um trabalho social será feito informando com antecedência as comunidades locais, 

os proprietários e moradores das áreas próximas as obras, assim como as 

autoridades municipais a respeito da finalidade do empreendimento, suas 

características, o itinerário das obras e o cronograma esperado. Serão também 

esclarecidas questões quanto a segurança do gasoduto, cuidados necessários 

quando em operação e também os procedimentos a serem seguidos em caso de 

emergências. 

a) A Golar Power estima a mão-de-obra necessária (no pico) para a implantação 

do empreendimento conforme segue: 

b) Duto submarino - 60 pessoas; 

c) Duto terrestre - 600 pessoas. 

Este número é uma estimativa, visto que conforme avançam as obras haverá 

oscilações neste montante. 

O empreendedor priorizará, sempre que possível, o aproveitamento da mão-de-obra 

local incluindo uma equipe específica para a gestão ambiental do empreendimento 

durante a construção da obra. 

8.10 Diretrizes para logística de saúde 

Será instalada uma enfermaria no Canteiro de Construção e Montagem. A equipe de 

saúde ocupacional será composta de Técnico de Enfermagem do Trabalho e Medico 

do Trabalho. No canteiro estará estacionada uma ambulância, para atendimento às 

situações de emergências que possam ocorrer no Canteiro ou nas frentes de 

serviço. Haverá em caráter permanente durante toda a fase de execução da 

Construção e Montagem, um Técnico de Segurança no canteiro, com objetivo de 

verificar o cumprimento dos procedimentos que compõem o Plano de Gestão 

Integrada de SMS. 

Todos os funcionários da empresa realizarão os exames admissionais previstos na 

legislação vigente, bem como participarão de palestra de integração proferida pela 

área de SMS da Obra. Conforme previsto no Programa de Treinamento do Plano de 

Gestão integrada do SMS, será realizado curso de treinamento para toda a força de 

trabalho prevista para o Canteiro. 
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8.11 Estimativa de custo e cronograma 

8.11.1 Estimativa de custo 

O valor total dos investimentos para o TGS a ser implementado na Baía da 

Babitonga soma US$44.729.000, distribuídos conforme apresentado no Quadro 

8.11.1-1 a seguir. 

Quadro 8.11.1-1 - Total dos investimentos para implantação do Terminal Gás Sul. 

DESCRIÇÃO US$ 

CAPEX  

Estrutura (dolphins)   22.920.000 

Gasoduto 13.750.000 

Licenciamento ambiental 1.800.000 

Contingência 3.800.000 

OPEX  

Operações marítimas 2.000.000 

Manutenção e reparo 459 000 

TOTAL 44.729.000 

Fonte: Golar Power Latam, 2017. 

8.11.2 Cronograma 

O projeto de implantação do Terminal Gás Sul e gasoduto (marítimo e terrestre) na 

Baía da Babitonga, Santa Catarina, terá duração total prevista de 369 dias 

consecutivos. Conforme cronograma a seguir (Quadro 8.11.2-1), a fase de 

construção e montagem das estruturas será executada entre 30/09/2019 e 

05/10/2020. O período de comissionamento do empreendimento está previsto para 

finalizar em 20/02/21. A partir dessa data o Terminal Gás Sul e o gasoduto entrarão 

em operação. 

Quadro 8.11.2-1 - Cronograma da fase de instalação do empreendimento. 

ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO 

Projeto Básico 01/10/2018 25/03/2019 

Licença Prévia 31/08/2018 - 

Licenciamento de Instalação 28/06/2019 - 

Autorizações ANP 10/09/2019  

Construção e Montagem 30/09/2019 03/10/2020 

Comissionamento 20/05/2021 - 

Licença de Operação 28/02/2021 - 

Operação Assistida 26/05/2021 - 

Fonte: Golar Power Latam, 2017. 

8.12 Quadro resumo das características da implantação do empreendimento 

O Quadro 8.12-1 abaixo, apresenta o quadro resumo das características da 

implantação do empreendimento, conforme especificação apresentada no Item 8.11 

do Termo de Referência emitido pela FATMA. 
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Quadro 8.12-1 - Resumo das características da implantação do Terminal Gás Sul. 

CARACTERÍSTICAS DA IMPLANTAÇÃO 

Indicador Unidade Valor 

Área do canteiro de obras m2 1 

Estimativa de corte m3 2 

Estimativa de Aterro m3 2 

Movimentação de solo m3 2 

Impermeabilização do solo % Não há 

Dragagem/ derrocagem m3 Não há 

Área ocupada pelo projeto ha 136,85 

Geração de efluentes líquidos L/dia 42.0003 

Geração de resíduos sólidos Kg/dia 4 

Supressão de vegetação nativa ha Não há 

Supressão de vegetação exótica ha Não há 

Supressão de árvores isoladas no de indivíduos Não há 

Interferência em unidade de 
conservação 

sim/não não 

Interferência em áreas prioritárias 
para a conservação da biodiversidade 

sim/não sim 

Interferência em Comunidades 
indígenas 

sim/não não 

Interferência em Comunidades 
Tradicionais 

sim/não sim 

Interferência em Comunidades 
quilombolas 

sim/não não 

Interferência em patrimônio histórico, 
cultural e arqueológico 

sim/não não 

Interferência em patrimônio 
espeleológico 

sim/não não 

Criação de novos acessos km Não há 

Tráfego gerados pelas obras Viagens/dia 5 

Mobilização de mão de obra no de trabalhadores 6606 

Duração da obra meses 13 meses 

Custo do empreendimento R$ 44.729.000 

1 A área do canteiro de obras será definida após a licitação e contratação da empresa construtora, que definirá tamanho e 
melhor local para instalação do canteiro de obras em função da logística de execução  das atividades de construção e 
montagem do gasoduto. 
2 Como está prevista a instalação do gasoduto numa faixa existente já implantada, está prevista apenas a escavação, 
colocação do duto e posterior recobrimento das valas, sendo o material excedente  destinado a Áreas de Depósito de Material 
Excedente (ADME) ou aterros sanitários devidamente licenciados. 
3 Estimativa de Efluentes sanitários gerados por pessoa no pico de obra. 
4 As estimavas serão definadas quando da fase de elaboração do projeto executivo. 
5 A movimentação de veículos para as frentes de obra dependerá do planejamento da empresa a ser contratada para a 
execução da obra. 
6 Estimativa pessoas necessária no pico da obra de implantação do empreendimento. 
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9 ESTIMATIVAS PARA OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

9.1 Introdução 

O principal componente do Terminal Gás Sul (TGS) é a Unidade de Armazenamento 

e Regaseificação Flutuante (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) que estará 

fixada a 300 m da costa, distante aproximadamente 1,0 km a sudoeste da localidade 

denominada Ponta do Sumidouro, numa área marítima adjacente ao canal de 

acesso aos portos de Itapoá e de São Francisco do Sul, nas coordenadas 

geográficas 26010’28.4”S e 48033’53.32”O.  

Para atender ao mercado nacional, a unidade FSRU deverá receber periodicamente 

gás natural liquefeito (GNL) de navios metaneiros (Liquid Gas Natural Carrier - 

LGNC). Esses navios deverão ser estabilizados segundo uma configuração  

Ship-to-Ship a contrabordo da referida unidade flutuante. 

Conforme apresentado no capitulo 8, a unidade FSRU possuirá um sistema de 

atracação e amarração do tipo dolphin, que é uma modalidade de fundação formada 

por uma plataforma de concreto, cravada no fundo oceânico por seis estacas - no 

caso dos quatro dolphins de atracação, e quatro estacas para os dolphins de 

amarração. As estacas serão cravadas de maneira a dar maior estabilidade ao 

conjunto de forças que atuarão no sistema. A Figura 9.1-1, abaixo, mostra, em 

desenho de projeto, a FSRU e um navio metaneiro do tipo LNGC, atracados e 

amarrados aos respectivos dolphins, bem como apresenta a plataforma que será 

utilizada para a descarga do GN entre a FSRU e o trecho marítimo do gasoduto. 

Figura 9.1-1 - Instalações marítimas do empreendimento. 

 
Fonte: Golar, 2017 

A Figura 9.1-2, na sequência, mostra as características físicas conceituais dos 

dolphins de atracação e amarração. 
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Figura 9.1-2 - Desenho técnico dos dolphins de atracação e amarração do terminal. 

 

Fonte: Adaptado de PRDW (2017). 

Devidos as características do Terminal, a movimentação de pessoal, materiais e 

cargas destinadas para a unidade FSRU será feita por embarcações de apoio 

apropriadas. A base de apoio dessas embarcações será definida posteriormente 

dentre as empresas da região que prestam o referido serviço. 

O GNL recebido e armazenado na unidade FSRU será regaseificado antes de ser 

encaminhado à linha de gasoduto, cuja parte marítima se inicia junto à FSRU, 

atravessando o canal de acesso à baía da Babitonga, chegando em terra numa área 

no município de Itapoá, já dentro da faixa do oleoduto OSPAR. Deste ponto, o 

gasoduto na sua parte terrestre, segue sempre pela faixa do OSPAR, até o 

município de Garuva, onde se conectará ao Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL). 
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Antes de apresentar o detalhamento do processo de operação do Terminal Gás Sul, 

é realizada uma contextualização da utilização do gás natural (GN) e do gás natural 

liquefeito (GNL) como elemento energético alternativo no atendimento à demanda 

global por energia, o que demonstra a relevância do presente empreendimento para 

ampliar a segurança energética nacional. 

9.2 Gás Natural (GN) e Gás Natural Liquefeito (GNL) 

9.2.1 Gás Natural (GN) 

Segundo a ANEEL, nos Estados Unidos no século XIX o gás natural era 

considerado um estorvo ao ser encontrado associado ao petróleo, pois exigia uma 

série de procedimentos de segurança que encareciam as atividades de prospecção. 

Entretanto no século XX, a partir dos anos 80, o consumo de GN expandiu-se, 

transformando-se numa fonte de energia de origem fóssil alternativa a registrar 

maior crescimento no mundo. 

Apenas como exemplo: entre 1973 e 2007, a produção mundial de GN mais que 

dobrou, ao passar de 1,227 bilhões de metros cúbicos (m³) para 3,031 bilhões 

de m³, segundo o estudo da Key World Energy Statistics, publicado pela 

International Energy Agency (IEA) em 2008. 

Ainda assim, o gás natural manteve a terceira posição na matriz energética mundial 

(abaixo de carvão e derivados de petróleo). No entanto, ele saltou do quarto para o 

segundo lugar dentre as principais fontes produtoras da energia elétrica, sendo 

superado apenas pelo carvão, conforme os levantamentos apresentados Nas 

Figuras 9.2.1-1 e 9.2.1-2. 

Figura 9.2.1-1 - Participação do gás natural 
na oferta primária no mundo 
em 2006. 

Figura 9.2.1-2 - Participação do gás natural 
na produção mundial de 
energia elétrica em 2006. 

  
Fonte: IEA (2008). Fonte: IEA (2008). 
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No Brasil, a evolução no mesmo período foi ainda mais expressiva: 5.650%, ao 

passar de 0,2 bilhões de m3 para 11,3 bilhões de m3, como registra o estudo da BP 

Statistical Review of World Energy (2008). 

Atualmente, a participação do gás natural na Matriz Energética Brasileira é de 

12,9%, mas vem ampliando seu protagonismo em decorrência de vários fatores, 

como ser versátil e menos poluente. As reservas nacionais totalizam 360 bilhões 

de m3 de gás natural, suficientes para abastecer o país durante décadas. No plano 

mundial, os números crescem exponencialmente: são 185 trilhões de m³ de gás 

natural distribuídos pelo globo, sendo as maiores reservas situadas na Europa e 

países da Ex-URSS e no Oriente Médio. 

Com dados de novembro de 2017, foram comercializados, em média, no país 68,72 

milhões de m3 de gás natural/dia, segundo a Abegás (Associação Brasileira das 

Empresas distribuidoras de Gás Canalizado). No setor industrial, esse volume foi de 

26,711 milhões de m3/dia; no termoelétrico - 22,80 milhões de m3/dia; no automotivo 

- 5,127 milhões de m3/dia; no residencial - 1,036 milhão de m3/dia e no comercial - 

807 mil m3/dia. 

Pelo que se verifica, o interesse pelo gás natural está diretamente relacionado à 
busca de alternativas ao petróleo e de fontes menos agressivas ao meio ambiente. 
Este comportamento vem resultando na intensificação das atividades de prospecção 
e exploração, particularmente entre os países em desenvolvimento. O resultado foi 
não só o aumento do volume, mas também a expansão geográfica das reservas 
provadas (são reservas cujos reservatórios estão em produção ou os fluídos nele 
contidos têm sua existência e capacidade de produzir comprovadas por testes) 
(Figura 9.2.1-3). 

Figura 9.2.1-3 - Reserva de gás natural no mundo em m³. 

 
Fonte: www.indexmundi.com (2017). 

Historicamente, o transporte do gás é o maior entrave à disseminação do energético, 

visto a necessidade de elevados investimentos, tanto na construção de dutos 

especiais quanto no processo de produção do GNL. 

Um exemplo é o próprio Brasil, cuja expansão acelerada do consumo estava 

diretamente relacionada às importações de GN da Bolívia que, desde os anos 80, 

está entre os países com maiores reservas da América Latina, junto à Argentina e 
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Venezuela. Essa importação foi proporcionada pelo início de operação do gasoduto 

Bolívia/Brasil em 1999. Hoje, a comercialização do GNL tem por base o Oriente 

Médio, particularmente o Qatar. A região possui uma das maiores reservas 

mundiais, mas encontra-se distante dos centros consumidores. 

Assim, a partir do desenvolvimento da tecnologia para transformar GN em GNL, 

esses países passaram a exportar para América do Norte, Europa e Ásia, 

transformando-se em um dos maiores fornecedores da atualidade. 

De acordo com o BP Statistical Review of World Energy (2008), as reservas 

provadas no final de 2007 eram suficientes para o abastecimento mundial durante os 

próximos 60 anos. A configuração deste cenário, porém, depende de inúmeras 

variáveis. Entre elas, a continuidade das atividades de exploração, o comportamento 

do consumo e a expansão das fontes renováveis de energia, o que no futuro tenderá 

a preservar ou mesmo restringir a utilização dos combustíveis fósseis. 

a) Composição do GN 

A versatilidade é a principal característica do gás natural. Este energético pode ser 

utilizado tanto na geração de energia elétrica, quanto em motores de combustão do 

setor de transportes, na produção de chamas (como substituto ao gás liquefeito de 

petróleo (GLP), calor e vapor. Por isso, sua aplicação é possível em todos os 

setores da economia: indústria, comércio, serviços e residências. 

Este recurso natural também pode passar por um processo de transformação para 

dar origem a derivados similares aos do petróleo, porém menos agressivos ao meio 

ambiente. Essas tecnologias denominadas gas-to-liquid (GTL) são recentes, têm 

custos elevados e são dominadas por poucas companhias. 

Outros elementos positivos são a capacidade de dispersão em casos de vazamento 

e a pequena emissão de poluentes em toda a cadeia produtiva se comparado aos 

demais combustíveis fósseis. 

Genericamente, o gás natural é um hidrocarboneto resultante da decomposição da 

matéria orgânica durante milhões de anos. É encontrado no subsolo, em rochas 

porosas isoladas do meio ambiente por uma camada impermeável. 

A composição básica do gás natural é feita por moléculas de hidrocarbonetos 

(átomos de hidrogênio e carbono) encontradas em estado volátil e de baixa 

densidade. Nele o elemento predominante é o gás metano, mas também ocorrem 

proporções variadas de etano, propano, butano, dióxido de carbono, nitrogênio, 

água, ácido clorídrico e metanol, além de outros gases raros. 

A proporção de cada um na composição final depende de uma série de variáveis 

naturais, como processo de formação e condições de acumulação no reservatório 

natural. O gás natural (GN) não tem cheiro e é mais leve que o ar. 
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O GNL possui densidade de 476 kg/m³ e vaporiza ao atingir a temperatura 

de -106,7°C, sendo que o vapor de metano se dissipa rapidamente na atmosfera, por 

ser menos denso do que o ar atmosférico. Ao ser vaporizado, pesquisas em 

laboratório indicam que seu limite de inflamabilidade fica na faixa de 5 a 10% de 

concentração de gás em combinação com o ar atmosférico. 

O Gás Natural Liquefeito que será utilizado neste projeto poderá ser obtido em 

diferentes partes do mundo, de forma que sua composição específica não pode ser 

definida a priori. Não obstante, o GNL do projeto irá atender a Resolução no 16 de 

17 de junho de 2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), que estabelece, em termos qualitativos, as especificações 

técnicas requeridas para o GN nacional ou importado. 

O Quadro 9.2.1-1indica as especificações técnicas requeridas pela ANP para o GNL. 

Estas especificações correspondem ao tipo de gás combustível processado que 

permite reduzir concentrações potencialmente corrosivas como sulfeto de hidrogênio 

e dióxido de carbono, além de outros componentes condensáveis como água e 

hidrocarbonetos mais pesados. 

Quadro 9.2.1-1 - Especificações do Gás Natural ANP. 

CARACTERÍSTICAS UNID. LIMITE 

NORTE NORDESTE SUL, SUDESTE, 
CENTRO-OESTE 

Poder calorífico superior kJ/Nm³ 34.000 a 38.400 35.000 a 43.000 

Metano, mín. % vol. 68,0 85,0 

Etano, máx. % vol. 12,0 12,0 

Propano, máx. % vol. 3,0 6,0 

Butano e mais pesados, máx. % vol. 1,5 3,0 

Inertes (N2 + CO2), máx. % vol. 18,0 8,0 6,0 

CO2, máx. % vol.  3,0  

Enxofre Total, máx. mg/m³  70  

Gás Sulfídrico (H2S), máx. mg/m³ 10,0 13,0 10,0 

Ponto de orvalho de água a 1 atm, 
máx. 

°C -39 -39 -45 

Fonte: Resolução n.16 de 17/06/2008. 

9.3 Infraestrutura do Terminal 

O projeto do Terminal Gás Sul (TGS) é formado pelos seguintes componentes 

principais: 

a) Navios metaneiros; 

b) Rebocadores; 

c) Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU); 

d) Estrutura de atracação e amarração da FSRU; 

e) Estrutura para transferência de GNL dos navios metaneiros ao TGS; 
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f) Sistema de conexão flexível para transferência do gás natural regaseificado 

para o trecho marítimo do gasoduto; 

g) Trecho marítimo do gasoduto; 

h) Trecho terrestre do gasoduto. 

9.3.1 Navios Metaneiros 

O transporte marítimo do GNL para o Terminal Gás Sul será feito por navios 

metaneiros especializados, conhecidos como Liquid Gas Natural Carriers (LGNC). 

Quando transportado por vias marítimas, o GNL é comumente armazenado de dois 

diferentes modos: por tanques esféricos e/ou tanques de membrana reforçada. Ou 

seja, os navios são dotados de quatro a cinco tanques esféricos ou tanques de 

membrana de casco duplo com isolamento térmico reforçado, destinados a 

armazenar o GNL ligeiramente acima da pressão atmosférica, numa temperatura 

criogênica de -160 0C. A armazenagem de gás de ambos os modos compõe 95% 

dos tanques dos navios metaneiros atualmente utilizados no transporte de gás 

liquefeito. 

Nas Figuras 9.3.1-1 e 9.3.1-2 são mostrados esquematicamente os dois tipos de 

tanques de armazenamento mais utilizados em navios LGNC. 

Figura 9.3.1-1 - Navio Metaneiro com tanque 
esférico. 

Figura 9.3.1-2 - Navio Metaneiro com tanque 
de membrana. 

  
Fonte: http://www.liquefiedgascarrier.com/Liquefied-Natural-

Gas-Carriers.html 
Fonte: http://www.liquefiedgascarrier.com/Liquefied-Natural-

Gas-Carriers.html 

Em 2014, a frota global ativa no transporte de GNL era de 373 navios, com 

capacidades situadas entre 30.000 m³ e 265.000 m³. 

As Figuras 9.3.1-3 e 9.3.1-4 mostram vistas dos dois tipos de navios tanques 

utilizados no transporte marítimo do GNL. 
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Figura 9.3.1-3 - Vista do Metaneiro Esférico. Figura 9.3.1-4 - Vista do Metaneiro de 
Membrana. 

  
Fonte: http://www.liquefiedgascarrier.com/Liquefied-Natural-

Gas-Carriers.html 
Fonte: http://www.liquefiedgascarrier.com/Liquefied-Natural-

Gas-Carriers.html 

Até recentemente, o sistema de propulsão desses navios utilizava gás evaporado 

dos tanques, o qual era queimado nas caldeiras para produzir vapor. Este 

procedimento é comumente aplicado porque, a contento, permite a utilização do 

vapor gerado nas caldeiras para mover turbinas e turbo-geradores, fornecendo 

energia e propulsão ao navio. Atualmente, os novos navios metaneiros já estão 

sendo construídos com propulsão dual (Dual-Fuel Diesel Eletric - DFDE). Ao utilizar 

motores a diesel e elétricos, esse novo sistema permite que o gás naturalmente 

vaporizado seja regaseificado e reenviado aos tanques de modo a manter a sua 

pressão constante. 

Para o terminal em estudo, é considerado como embarcação de projeto o navio 

metaneiro da classe Q-Flex, com capacidade na faixa de 145.000 m3 a 216.000 m3. 

As principais características desse tipo de navio são apresentadas no  

Quadro9.3.1-1. 

Quadro 9.3.1-1 - Características principais dos navios metaneiros Q-Flex. 

CAPACIDADE m³ 145.000 - 216,000 

LOA m 286,00- 315,00 

LPP m 274,00 - 303,00 

BOCA m 44,20 - 50,00 

PONTAL m 29,10 

CALADO DE PROJETO m 11,50 - 12,00 

PORTE BRUTO (DEADWEIGHT) t 74.000 - 89.000 

MÁQUINA PRINCIPAL KW 24.980 - 29.100 

VELOCIDADE DE SERVIÇO nós 19,5 

Fonte: Golar, 2017. 

9.3.2 Rebocadores e outras embarcações 

Estudos baseados em resultados anteriores de simulações em tempo real e práticas 

usuais para manobras de navios metaneiros recomendaram o emprego de 4 (quatro) 

rebocadores de propulsão azimutal traseira com a seguinte configuração de 

capacidade nominal individual: 02 de 50 TBP (toneladas de bollard pull); e 02 de 70 
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TBP. A Figura 9.3.2-1 apresenta um exemplo de rebocador que pode ser utilizado no 

empreendimento. 

Figura 9.3.2-1 - Exemplo de rebocador. 

 
Fonte: www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/32055-alianca-amplia-

operacao-no-brasil-e-entra-em-rebocagem 

Como é prática usual na indústria de gás natural liquefeito, pelo menos um dos 

rebocadores deverá possuir capacidade de combate a incêndio (fire fighting). Este 

rebocador deverá permanecer em stand-by junto ao terminal sempre que houver 

navio metaneiro atracado a contrabordo da FSRU, de maneira a prover assistência 

imediata caso necessário. 

O estudo também recomendou que pelo menos um dos rebocadores envolvidos 

possua capacidade para atuar como escoteiro, com cabo passado pela popa do 

navio metaneiro mesmo em velocidade de serviço, auxiliando-o a governar e 

controlar sua velocidade durante a navegação do canal de acesso e aproximação da 

FSRU, antes da manobra de amarração. 

Os rebocadores permanecerão em seus portos de origem, provavelmente nos portos 

de Itapoá e de São Francisco do Sul e se deslocarão sob demanda para fazer a 

atracação dos navios metaneiros, retornando aos seus portos de origem assim que 

for realizada a desatracação dos navios metaneiros. 

O Quadro 9.3.2-1 mostra as embarcações que estarão envolvidas nas operações do 

Terminal Gás Sul (TGS). Estima-se a atuação de 6 embarcações simultaneamente a 

cada 17 dias para dar apoio as operações ship-to-ship e a realização de até três 

viagens por mês das embarcações de apoio para fornecimento de suprimentos e 

trocas de turma. O número de viagens pode ser reduzido, em função das demandas 

do projeto. 
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Quadro 9.3.2-1 - Embarcações envolvidas nas operações do TGS. 

EMBARCAÇÃO QUANTIDADE TIPO DE OPERAÇÃO 

Lancha de Praticagem 01 ship-to-ship 

Lancha de Apoio à Praticagem 01 ship-to-ship 

Rebocadores 04 ship-to-ship 

Lancha de Apoio à FSRU 03 Serviço de apoio ao Terminal 

Fonte: Golar, 2017 

9.3.3 Unidade FSRU 

A FSRU receberá o GNL diretamente de navios metaneiros supridores através de 

mangotes criogênicos, numa operação tipicamente classificada como ship-to-ship. 

As operações assim classificadas são caracterizadas por não possuírem acostagem 

e berços de atracação adicionais. 

O Quadro 9.3.3-1, abaixo, exibe as principais características físicas da FSRU. 

Quadro 9.3.3-1 - Características principais da FSRU. 

CAPACIDADE m³ 160.000 

LOA m 280,57 

LPP m 269,00 

BOCA m 43,40 

PONTAL m 26,60 

CALADO DE PROJETO m 11,75 

PORTE BRUTO (DEADWEIGHT) t 82.030 

Fonte:Golar, 2017 

A Figura9.3.3-1 ilustra os arranjos gerais da embarcação FSRU no tocante aos 

pontos de carga e descarga dos fluídos quando em operação. 
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Figura 9.3.3-1 - Vistas do arranjo geral da embarcação FSRU. 

 

 
 

Fonte: Hyundai Höegh adaptado por Radix, 2015. 

a) Sistema de Armazenamento 

A unidade FSRU disporá de quatro tanques para armazenamento de GNL onde 

suas paredes serão compostas por uma estrutura de metal (liga metálica de 

alumínio e níquel) com dupla capa de isolamento térmico (reforçado) para garantir a 

estocagem do GNL à temperatura de -163ºC. A Figura 9.3.3-2 apresenta um 

exemplo de desse tipo de tanque. 
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Figura 9.3.3-2 - Tanque do FSRU. 

 
Fonte: Business Wire. 

Esses tanques disporão da capacidade projetada de estocagem de 160.000 m³ de 

gás natural liquefeito. 

b) Sistema de Regaseificação 

O sistema de regaseificação operará em circuito aberto (open loop) com vazão 

máxima de 21 milhões m³/d (@20ºC e 1 atm) com temperaturas entre 5°C e 38°C e 

pressão máxima de operação de 100 kgf/cm²g (no flange da FSRU). Nesse modo de 

operação, o calor para regaseificação do GNL é fornecido pela água do mar. 

O sistema de regaseificação será constituído por dois módulos: 

a) O módulo do vaso recondensador da sucção das bombas booster composto 

pelo vaso propriamente dito; 

b) O módulo de regaseificação composto por trens de regaseificação consistindo 

nas bombas de pressurização e vaporizadores de GNL aquecidos por água 

salgada. 

O GNL é bombeado dos tanques de estocagem da FSRU para o vaso 

recondensador das bombas booster (bombas de sucção) e distribuído para os trens 

de regaseificação. O líquido no vaso recondensador das bombas de pressurização é 

sub resfriado e o vaso precisa de reposição de gás para manter a pressão 

constante. Esta etapa é balanceada por válvulas de controle na entrada da 

reposição de gás e na linha de saída de gás. 
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O vaso recondensador proporciona um pulmão na sucção das bombas de 

pressurização. Esse vaso também recebe as linhas de retorno das bombas de 

pressurização e dessa forma atua como um dissipador de calor durante a partida 

das bombas. Em caso de parada das bombas e no caso de mudanças na vazão não 

previstas, o vaso recondensador atua como um vasopulmão para as bombas de 

pressurização. A pressão de sucção das bombas de pressurização varia de 3 a 

10 bar(g) e a temperatura de sucção varia em função da pressão do vaso e será 

entre - 163 °C e -154 °C. 

O vaso da sucção das bombas de pressurização também está dimensionado para 

trabalhar como um recondensador no caso em que os tanques do navio supridor 

gerem vapor de GNL a mais que a demanda de gás da operação de regaseificação. 

O vapor do GNL (Boil-Off) entra no vaso recondensador das bombas de sucção, 

para misturar com o GNL frio condensando e alimentando a corrente de GNL sub 

resfriado que vai para as bombas de pressurização. 

As bombas de pressurização aumentam a pressão de forma a atender a pressão 

requerida para enviar o GNL aos vaporizadores. A pressão de envio depende e é 

ajustada pela vazão de saída do gás produzido pelos evaporadores. 

Os vaporizadores de GNL são trocadores de calor tipo casco tubos, usando água 

salgada no lado do casco como meio de aquecimento. Estes vaporizadores são de 

projeto comprovado, tendo estado em serviço com aplicações de GNL por vários 

anos tanto em terminais em terra como em embarcações de regaseificação. 

Cada trem de regaseificação pode ser isolado dos outros para manutenção, 

garantindo a operação contínua dos outros trens. O fluxo de gás saindo de cada 

trem é controlado por uma válvula de controle na saída do vaporizador de GNL. 

O sistema de regaseificação e os sistemas a ele associados foram idealizados para 

as condições severas de operação, considerando a hipótese de sobrevivência do 

empreendimento frente a uma tempestade com período de retorno de 100 anos, 

sendo que no caso de sua ocorrência as atividades do terminal seriam paralisadas e 

instalações de regaseificação (sua conexão com o riser e gasoduto) seriam 

desligadas. 

Esta hipótese também estabelece que o terminal deva ser operacional para a 

ocorrência de uma tempestade com período de recorrência igual a 10 anos, durante 

o qual será necessário que o processo seja produtivo e que a FSRU permaneça no 

local. 

O fluxograma apresentando na Figura 9.3.3-3 representa a unidade de 

regaseificação, onde o gás natural liquefeito presente nos tanques de estocagem da 

FSRU é bombeado para o vaso recondensador das bombas booster e distribuído 

para os trens de regaseificação.  
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Figura 9.3.3-3 - Fluxograma do processo de regaseificação. 

 
Fonte: Adaptado de CH2M (2017).
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O Sistema de Regaseificação passará por vistorias contínuas em serviço do casco e 

das máquinas após sua instalação e comissionamento, como exigido para a 

manutenção junto à Sociedade Classificadora. A programação das vistorias será 

baseada no Programa de Manutenção Preventiva Planejada e Contínua de Casco e 

Máquinas da DNV ou de outra Sociedade Classificadora membro da IACS. 

A Sociedade Classificadora dará uma declaração sobre a condição do Sistema de 

Regaseificação no início das operações, endossando a localização atual como 

adequada para operações prolongadas numa vida útil sem docagem em dique seco. 

Assim, a unidade FSRU permitirá que o sistema capaz de receber e enviar GNL 

simultaneamente também seja capaz de gerar um fluxo constante de refrigeração. 

Os sistemas de regaseificação e o de exportação de gás foram concebidos para 

uma vida útil mínima de 25 anos, na localização atual, sem docagem em dique seco, 

sujeito apenas a vistorias com o casco flutuando. 

c) Sistema de Captação de Água do Mar 

A unidade FSRU será equipada com três bombas de captação de água do mar 

(Figura9.3.3-4), cada uma com capacidade de 9.000 m³/h e trabalhando a uma 

pressão de 70 mca. 

Associado ao processo de captação de água do mar será instalado o sistema 

Chloropac® para geração de hipoclorito de sódio, que é projetado para impedir o 

crescimento de organismos marinhos na tubulação de captação de água do mar, 

nos trocadores de calor, etc. A hipocloração contínua de baixo nível tem 

demonstrado ser mais eficaz do que outros tipos de prevenção do crescimento de 

organismos marinhos em sistemas. 

Uma pequena quantidade de água do mar, 2 m3/h a 6,8 m3/h, é retirada da 

tubulação pressurizada de água do mar. A água passa em alta velocidade através 

das células eletrolíticas onde parte do sal é convertido em hipoclorito de sódio. Isso 

é então devolvido para a caixa de mar – que é uma abertura feita no casco abaixo 

da linha de flutuação destinada a suprir água do mar ou para descarregar água dos 

vários sistemas do navio - e se mistura com a água do mar.  

A água de processo contém então uma quantidade mínima de hipoclorito de sódio 

que é suficiente para impedir a fixação e crescimento de organismos, mantendo 

assim todos os circuitos, da entrada à descarga, livres de entupimentos.  

Bombas de circulação de água do mar podem ser interconectadas com os sistemas 

Chloropac® para garantir que a produção de hipoclorito de sódio gerado seja 

ajustada automaticamente. Além disso, um Analisador de Controle de Biofouling 

(BFA) pode ser fornecido para controlar automaticamente a produção de hipoclorito 

e evitar poluentes. 
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Os principais benefícios do sistema Chloropac® para geração de hipoclorito de sódio 

são: 

a) Hipocloração contínua; 

b) Controle de incrustação de micro e macro organismos; 

c) Controladores manuais ou ajustados automaticamente; 

d) Nenhum poluente é descartado ao mar; 

e) Não são necessários produtos químicos armazenados; 

f) Baixo nível de hipoclorito é produzido pelos sistemas de gerador eletrolítico 

a. Chloropac® e 

g) Nenhum outro produto químico é necessário. 

Figura 9.3.3-4 - Bombas de alta pressão. 

 

Essas bombas serão instaladas na sala de bombas da popa da embarcação e 

suprirão de água salgada a planta de regaseificação instalada no seu convés 

principal. 

Nas linhas de tomada d’água salgada para a planta de regaseificação está inclusa a 

instalação de filtros para proteção dos vaporizadores contra resíduos de micro-

organismos em suspensão. Da mesma forma, um sistema de limpeza a base de 

hipoclorito de sódio será instalado junto aos trocadores de calor para prevenir a 

proliferação de micro-organismos marinhos devido ao sistema de circulação de água 

salgada. 

O descarte da água salgada fria resultante da troca de calor nos vaporizadores será 

realizado pela lateral da FSRU por meio de uma tubulação horizontal. 
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Sendo o processo de regaseificação do GNL operado em sistema aberto, o efluente 

a ser gerado - neste caso, um efluente resfriado -  exercerá certa alteração no 

gradiente térmico na água do mar, no local de lançamento deste efluente. Ressalta-

se, entretanto, que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder 

a 3ºC no limite da zona de mistura, conforme previsto na Resolução CONAMA 

nº 397, de 3 de abril de 2008. Um estudo de dispersão de efluentes térmicos no mar 

será realizado para comprovar que os termos desta Resolução serão cumpridos pelo 

empreendedor. 

O sistema de regaseificação utilizará a água do mar para dois processos, conforme 

descrito seguir. 

a) Para resfriamento dos geradores da casa de máquinas; 

b) Para aquecimento do gás (vaporização do gás) para exportação. 

Para o resfriamento, considera-se vazão máxima igual a 3,190 m³/h, com um 

diferencial de temperatura (delta T) menor que +10 °C. A variação delta T será de 

+3°C até +9°C para o pico da operação de regaseificação, dependendo da vazão da 

água salgada e da carga nos geradores. Segundo as mesmas especificações já 

apresentadas anteriormente, o efluente térmico - neste caso haverá um efluente 

aquecido - não poderá provocar uma alteração de gradiente térmico na água do mar, 

no local de lançamento deste efluente, maior que 3ºC no limite da zona de mistura. 

d) Sistema de Geração de Energia 

A geração de energia na unidade FSRU será independente. A embarcação é dotada 

de geradores a gás, abastecidos pelo próprio gás do sistema, de modo a suprir toda 

a necessidade das instalações. Inclui-se nessa demanda o consumo de energia no 

sistema de regaseificação, de armazenamento e descarga, de acomodações, 

sistemas de controle, navais e de amarração sob todas as circunstâncias normais de 

operação. 

e) Sistema de Proteção Contra Corrosão 

A proteção contra a corrosão e a proteção catódica da unidade FSRU e do sistema 

de amarração serão concebidas de acordo com as normas DNV‐OS‐C101, DNV‐RP‐

B101 e DNV‐RP‐B401 ou similares. 

A vida útil do sistema de proteção contra a corrosão da FSRU será consistente com 

o casco, apresentando as seguintes características: 

a) O sistema de proteção contra a corrosão do casco da FSRU incluirá um Sistema 

de Proteção Catódica de Corrente Impressa (ICCP); 

b) O sistema ICCP será concebido de tal forma que os potenciais na borda das 

blindagens dielétricas não sejam mais negativos do que -1,2 V (Ag / AgCl Água 

Salgada) em qualquer momento durante sua vida útil; 
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c) Os tanques de lastro terão anodos de sacrifício de zinco para proteção contra a 

corrosão; 

d) O sistema de proteção catódica utilizado na FSRU será compatível com o 

sistema de proteção catódica do Sistema de Amarração. 

f) Sistema e Operação de Carga Gasosa 

As operações e controle do sistema de estocagem e regaseificação do GNL, bem 

como a entrega de gás natural comprimido ao gasoduto GASBOL, serão 

continuamente monitoradas e controladas por sistema automático e integrado de 

controle e segurança/intertravamento denominado emergency shutdown. Assim, 

válvulas para parada de emergência serão instaladas a fim de facilitar o 

desligamento seguro e o isolamento do inventário, minimizando o risco de escalada 

em caso de emergência. 

Um sistema, ou dispositivos de telemetria remota, serão instalados para facilitar a 

interface entre o controle do processo (inc. inventário e volumes de envio), a 

segurança do processo e os sistemas de incêndio e gás no sistema de 

regaseificação, sistema de amarração, duto de exportação e instalações de 

recebimento em terra. 

A condição de projeto para as operações com os tanques de carga da unidade 

FSRU será: 

a) As operações de resfriamento para todos os tanques não devem exceder 30 

horas; 

b) As operações de aquecimento para todos os tanques não devem exceder 30 

horas; 

c) A operação de aquecimento deve ser considerada concluída quando a 

temperatura das paredes do tanque estiver em torno de 5 °C; 

d) A inertização do tanque de carga e do sistema deve levar menos de 20 horas 

para ser completada; 

e) A aeração do tanque de carga e do sistema deve levar menos de 20 horas para 

ser completada; 

f) Os requisitos para barreira contrafogo e sobrepressão serão definidos com base 

nos resultados da análise de consequências e em conformidade com os códigos 

e normas internacionais reconhecidos; 

g) O sistema de bombas de carga incluirá uma bomba criogênica submersível de 

serviço e uma de reserva para cada tanque de armazenamento de GNL; 

h) A tubulação de purga será instalada atrás da barreira primária para detectar 

vazamento e para manter uma atmosfera não inflamável dentro do isolamento. 
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g) Boil-Off (Vapores) Gás 

A taxa de evaporação máxima dos tanques de armazenamento será inferior a 0,18% 

por dia. Em relação ao sistema de proteção contra sobrepressão, todos os 

equipamentos e sistemas de tubulação serão protegidos quando a pressão interna 

ou externa exceder a condição de projeto do sistema devido a uma emergência, 

distúrbio no sistema, erro operacional, mau funcionamento da instrumentação, ou 

incêndio. Assim, todo o projeto deverá estar de acordo com as últimas edições das 

normas API RP 520 e 521; 

Um sistema de suspiros (vents) a bordo é o método preferido para eliminar os gases 

de suspiro do processo na FSRU. Contudo, se for proposto suspiro frio, será feita 

uma modelagem da dispersão dos gases de suspiro para verificar se o sistema 

atende a todos os requisitos de segurança. A localização e o comprimento do 

suspiro levarão em consideração os limites aceitáveis LEL de hidrocarbonetos na 

instalação no caso de suspiro e/ou alívio e a radiação de calor resultante no caso de 

ignição inadvertida dos gases de suspiro. 

Desse modo, a análise de dispersão para o suspiro será realizada para verificar a 

concentração de LEL de gás HC. O estudo de radiação também será realizado no 

caso dos respiradouros se inflamarem devido a raios. A fim de minimizar a entrada 

de ar, a ponta do suspiro será equipada com vedante fluídico. Um sistema de 

extinção de incêndios com CO2 será instalado para extinguir a chama em caso de 

ignição por gás. 

h) Acomodações 

As acomodações serão otimizadas para a operação com a quantidade prevista de 

tripulação. Assim, camas, instalações de cozinha, rotas e sistemas de evacuação, 

sistemas de utilidade e instalações sanitárias serão projetadas para a segura 

ocupação a bordo. 

As acomodações serão compostas de camas permanentes para acomodar, no 

máximo, 44 pessoas sendo 20 pessoas por turno. O requisito mínimo de cabines na 

embarcação deverá corresponder aos seguintes níveis da sua ocupação: 

a) 10 (dez) cabines com uma cama; 

b) 13 (treze) cabines com duas camas;  

c) 2 (duas) cabines com quatro camas.  

A área das acomodações será protegida por um sistema de aspersão de acordo 

com a NFPA 13. 
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i) Controle e Combate a Incêndio 

Ao nível de sua concepção, o sistema de controle e combate a incêndio será 

composto por dois sistemas de modo a cobrir as especificidades que as instalações 

do terminal requerem. 

j) Sistema de Proteção Primária 

Este sistema priorizará a proteção contra riscos de acidentes considerando as 

seguintes medidas: 

a) Sistemas de contenção primários e secundários para evitar a fuga de 

hidrocarboneto líquido ou gás. Para tanto, o potencial de vazamento de GNL 

será reduzido minimizando, no projeto, o número de pontos de vazamento e a 

seleção de equipamentos confiáveis minimizando intervenções, tais como a 

seleção de juntas tipo anel, bombas sem selos de vedação, conexões de 

instrumentação apropriadas, e, evitando conexões flangeadas onde for possível. 

Além disso, serão incorporadas instalações para facilitar a remoção do GNL 

derramado para ajudar a protegê-lo contra a fragilização a baixa temperatura, e 

para ajudar a proteger equipamentos contra a escalação de eventos; 

b) Sistemas fixos de detecção de incêndio e gás compostos de dois tipos diferentes 

de elementos de detecção os quais devem ativar um alarme sonoro em estações 

de controle guarnecidas, com a finalidade de alertar os operadores sobre uma 

falha na contenção; 

c) Sistema de detecção de baixa temperatura no entorno da instalação para alertar 

o pessoal em caso de vazamento de líquido ou vapor; 

d) Programa de manutenção da integridade da fronteira de contenção em todos os 

momentos para reduzir a possibilidade de um vazamento de GNL ou de vapor 

de GNL sem controle;  

e) Manter uma separação positiva entre as áreas de processo ou de 

armazenamento e as áreas contendo fontes de ignição. 

k) Sistema de Proteção Secundária 

Os sistemas secundários de proteção utilizados para prevenir a propagação dos 

riscos de acidentes incluirão: 

a) Um sistema de proteção contra incêndios à base de água (por exemplo, 

sistemas de dilúvio e de aspersão); 

b) Um sistema de espuma de alta expansão / de pó seco; 

c) Um sistema de supressão de incêndio gasoso; 

d) Proteção do pessoal e Equipamentos de Salvatagem; 

e) Proteção contra incêndio passivo (PFP). 
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l) Sistema de Salvatagem 

A filosofia a ser adotada para a evacuação da instalação será a de afastar todo o 

pessoal de forma segura e eficiente de qualquer evento perigoso que possa tornar a 

instalação insegura. 

Para tanto, serão especificados ao nível de projeto os principais requisitos para 

todos os tipos de equipamento de segurança, incluindo os locais da instalação e de 

armazenamento. 

Os itens a serem especificados deverão incluir: 

a) Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

b) Aparelho de Respiração Autônomo (SCBA); 

c) Equipamento de primeiros socorros; 

d) Chuveiros de emergência e estações para lavagem de olhos; 

e) Sinais de Segurança e Avisos; 

f) Proteção contra impacto do frio; 

g) Cobertores de fogo; 

h) Coletes salva-vidas; 

i) Embarcação de Escape (baleeiras). 

9.3.4 Sistema de Atracação 

O sistema de atracação e ancoragem estará equipado adequadamente a fim de 

permitir a amarração da FSRU e dos navios metaneiros a contrabordo, sendo 

utilizados: 

a) Ganchos de amarração equipados com um sistema de monitoramento que 

assegure a monitoração contínua da tensão aplicada nas linhas de amarração 

na sala de controle central da FSRU;  

b) Ganchos de liberação rápida que terão uma Carga De Trabalho Segura (Safe 

Working Load - SWL) suficiente para receber os navios metaneiros supridores 

de GNL;  

c) Todos os acessórios de amarração cumprirão com as recomendações da Oil 

Companies International Marine Forum (OCIMF). 

A Figura9.3.4-1 apresenta o posicionamento das defensas, dolphins e espias 

empregadas para a atracação das duas unidades navais (FSRU e LGNC) no modo 

Ship-to-Ship. 
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Figura 9.3.4-1 - Vista superior do sistema de atracação. 

 
Fonte: Golar, 2017 

Os dispositivos projetados para compor os dolphins de atracação e de amarração 

são destacados nas Figuras 9.3.4-2 e 9.3.4-3. 

Figura 9.3.4.2 - Vista de topo dos dolphins de atracação com defensa. 

 
Fonte: Adaptado de PRDW (2017). 
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Figura 9.3.4.3 - Vista de topo dos dolphins de amarração. 

 
Fonte: Adaptado de PRDW (2017). 

9.3.5 Transferência do GNL entre Embarcações 

Como já mencionado, no Terminal Gás Sula transferência de GNL para a unidade 

FSRU será feita na configuração Ship-to-Ship,uma vez que corresponde ao modo 

mais apropriado de posicionar as embarcações frente a condições climáticas 

ambientais adversas em mar, caracterizadas por altura média de ondas de até  

2,5 m. 

A transferência do GNL entre navios se fará por bombeamento entre tanques dos 

respectivos navios através de um conjunto de dutos criogênicos flexíveis, numa 

vazão máxima estimada entre 5.000 m³/h e 10.000 m³/h, devidamente controlada. 

Como exemplo, apresentam-se as Figuras 9.3.5-1 e 9.3.5-2 que mostram uma 

operação de transferência na configuração Ship-to-Ship com detalhes dos mangotes 

criogênicos durante o processo. 
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Figura 9.3.5-1 - Operação de transferência Ship-to-
Ship. 

Figura 9.3.5-2 - Mangotes flexíveis. 

  
Fonte: MarEx (2017). Fonte: KLAW LNG. 

O método de transferência de GNL do navio metaneiro para a unidade FSRU deverá 

ser via mangote criogênico e serão concebidos de acordo com as seguintes 

condições: 

a) Um mínimo de quatro mangotes padrão, de 16 polegadas, 90 bar, sendo dois 

para GNL, um para retorno de vapor e um sobressalente (híbrido) instalados na 

FSRU; 

b) A vazão de cada mangote será de no mínimo 6.000 m³/h; 

c) O sistema mecânico para os mangotes será concebido para movimentos 

oscilantes contínuos; 

d) O sistema de mangotes será equipado com dupla válvula de esfera e 

acoplamentos com liberação em emergência acionados remotamente e 

conexão / desconexão tipo hidráulica; 

e) O sistema de mangotes será um sistema completo de operação, controle e 

alarme integrado, será integrado aos sistemas de regaseificação de GNL e aos 

sistemas de parada de emergência; 

f) Assume-se um dia de descarga para um GNLC comum. Por isso, o sistema será 

concebido para transferir uma quantidade nominal de 160.000 m³ de GNL em 

16 horas de bombeamento; 

g) O sistema de mangotes de transferência irá operar em todas as condições de 

calado esperadas; 

h) O envelope de movimento para a operação dos mangotes será de, pelo menos, 

± 2,5 m em todas as direções; 

i) O envelope de movimento real será avaliado com base na gama dos LNGC’s 

susceptíveis de descarregar a contrabordo da FSRU; 

j) Os mangotes serão concebidos para serviço criogênico. 
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A temperatura do GN na saída da FSRU irá variar entre 5ºC e 25ºC, dependendo do 

volume de vazão de GNL a ser regaseificado e da temperatura da água do mar 

utilizada na vaporização, que irá variar conforme for a estação climática do ano. 

O gás natural regaseificado será transferido da estação FSRU por mangotes de alta 

pressão instalados no próprio navio, que na operação de transferência estarão 

conectados a uma plataforma devidamente posicionada junto à estrutura de 

atracação projetada. A Figura 9.3.5-3 mostra a plataforma de descarga conectada à 

unidade FSRU ao gasoduto por meio dos mangotes flexíveis de alta pressão. 

Figura 9.3.5-3 - Plataforma de descarga e, em um plano secundário (à direita), um dos dolphins 
de atracação. 

 
Fonte: Adaptado de PRDW (2017). 
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Assim, a unidade flutuante FSRU estabilizada por amarras e espias presas aos 

dolphins do sistema de atracação escoará o gás natural, oriundo da planta de 

regaseificação, através de um riser (duto flexível) por meio da plataforma de 

descarga. 

9.3.6 Operações náuticas 

Todos os procedimentos e definições relacionados às operações náuticas serão 

realizados em articulação com a autoridade marítima, fundamentados em estudos, 

identificação e avaliação de riscos e suportados por simulações em tempo rápido e 

tempo real, analises hidrodinâmicas de amarração, limites operacionais dos 

equipamentos a bordo da FSRU e recomendações de boas práticas da indústria. 

a) Rota de Aproximação e Manobra 

A FSRU será instalada em região com profundidade superior a 13 m. A aproximação 

e a saída do terminal deverão ser realizadas pelo canal de acesso balizado da baía 

da Babitonga. 

A navegação da porção externa do canal de acesso à baía da Babitonga (direção 

sudeste - noroeste) representa um ponto de particular atenção, devido ao seu 

alinhamento por vezes desfavorável com relação às forças ambientais. Quando 

ocorre incidência de ventos e correntes de través poderá ser necessário manter 

velocidade de avanço relativamente elevada durante a navegação dessa porção do 

canal, para evitar que o ângulo de deriva (ângulo entre a proa do navio e o 

alinhamento do canal) do navio seja excessivo. Isto poderá dificultar, em seguida, a 

execução da guinada que dá acesso à baía da Babitonga. Durante toda a 

navegação do canal o navio metaneiro deverá contar com assistência de 

rebocadores, sendo um escoteiro amarrado à popa, o qual deverá estar pronto a 

auxiliar o navio a qualquer momento. 

O giro para atracação ou após a desatracação, quando necessário, deverá ser 

efetuado de maneira que a extremidade do navio metaneiro que mais se aproxime 

da FSRU não passe a distância menor do que duas bocas do costado externo da 

FSRU durante o giro. Isso garantirá que haja não somente uma zona de segurança 

ampla para a execução da manobra, mas também que haja espaço para um 

rebocador com cabo passado posicionar-se entre o navio que está girando e a 

FSRU, caso isto seja útil para auxiliar a manobra. 

Após o eventual giro, em caso de atracação, ou antes dele em caso de 

desatracação, a aproximação ou afastamento do navio metaneiro em relação à 

FSRU deverá ser conduzida de modo que os costados das duas embarcações se 

mantenham paralelos sempre que a distância entre eles for menor que uma boca 

(cerca de 50 m para um navio metaneiro classe Q-Flex). 

A máquina do navio e a potência dos rebocadores deverão ser empregados de 

maneira balanceada e coordenada para garantir que o navio metaneiro (GNLC) 
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mantenha a posição longitudinal e transversal correta em relação à FSRU, como na 

manobra em tempo rápido mostrada na Figura 9.3.6-1. 

Figura 9.3.6-1 - Exemplo de manobra em tempo rápido no terminal de regaseificação. 

 
Fonte: Golar, 2017 

Durante toda a operação de amarração do navio metaneiro (GNLC) a contrabordo 

da FSRU os rebocadores deverão permanecer em posição e prontos para atuar na 

manutenção da posição relativa entre os dois navios. A definição precisa de 

procedimentos operacionais específicos para condução das manobras de atracação 

e desatracação poderá depender da realização futura de simulações em tempo real. 

b) Folga Abaixo da Quilha 

Quando não é realizado cálculo de calado dinâmico, adota-se tipicamente como 

limite mínimo para a folga abaixo da quilha um valor de 10% do calado do navio, a 

partir da experiência anterior na análise de manobrabilidade de embarcações e 

considerando que, em profundidades mais rasas do que essa, os efeitos de 

interação do navio com o fundo tornam-se excessivos. Assumindo para o navio 

metaneiro carregado um calado de 12,0 m está restrição corresponderia a uma 

profundidade mínima de 13,2 m, existente na região pretendida para instalação do 

terminal. 

Como pode haver ação de ondas na localidade em que será instalado o terminal de 

regaseificação e também no canal de acesso à Baía da Babitonga, poderá ser 

realizado cálculo de calado dinâmico para definição das janelas seguras de manobra 

de entrada/atracação e desatracação/saída em função das condições de onda. 

c) Máximas Condições Ambientais 

Baseado em simulações anteriores de manobra de navios metaneiros em tempo 

real, tem sido tipicamente recomendado um limite superior de 20 nós para a 

velocidade do vento, especialmente quando incide pelo través do navio. Este limite 

se aplica quando utilizada a assistência recomendada de quatro rebocadores com 
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pelo menos 60 TBP cada, devendo ser revisto caso o emprego de rebocadores na 

realidade divirja do recomendado. 

Dada a orientação desfavorável da porção externa do canal de acesso (direção 

sudeste - noroeste) em relação à atuação dos esforços ambientais, poderão ter de 

ser revistos os limites de velocidade de vento e corrente para condução de 

manobras com navios metaneiros. Quando esses elementos incidirem pelo través do 

navio metaneiro, as velocidades limite típicas poderão se mostrar excessivas. A 

definição precisa dos limites nesse caso particular deverá decorrer de simulações de 

manobra em tempo real. 

d) Sinalização Náutica 

Conforme NORMAM-08/DPC e NORMAM-17/DHN, está prevista a instalação de 

balizamento cardinal nas imediações do terminal, indicando a profundidade segura 

mínima para evolução dos navios metaneiros, de maneira que não se exponham a 

águas excessivamente rasas durante as manobras. 

e) Áreas de Exclusão e Segurança 

O navio metaneiro (GNLC) deverá possuir área de fundeio segregada das demais 

embarcações que operem na área, sejam elas embarcações de apoio às instalações 

de recebimento e regaseificação, sejam embarcações que operam nos portos de 

São Francisco do Sul e Itapoá. 

Devido à existência de tráfego aquaviário frequente na baía da Babitonga, em razão 

das instalações portuárias nela existentes, deverá ser definida e estritamente 

observada uma zona de exclusão no entorno do terminal de regaseificação. De 

acordo com Esteves et al. (2015) as zonas de segurança estabelecidas para 

terminais de GNL dos EUA variam significativamente, dependendo da natureza do 

terminal e da via naval na qual ele está instalado. 

No âmbito brasileiro, a temática de zona de segurança é abordada pela NORMAM 

n008/DPC que estabelece as normas para tráfego e permanência de embarcações 

em águas jurisdicionais brasileiras. No entanto, estão contempladas na norma 

apenas plataformas de petróleo e demais unidades marítimas offshore. 

Baseando-se na Norma Americana 33 CFR Part 165 e na Norma Canadense 

Z276-01 são utilizados os seguintes critérios para avaliação de zonas de exclusão: 

níveis de radiação térmica para a população de indivíduos e equipamentos e 

estruturas expostos a eventos potenciais de incêndio em um terminal e dispersão de 

nuvem de vapor inflamável. Mesmo com base nestas normas internacionais, os 

limites de segurança para empreendimentos deste tipo são ainda subjetivos e 

dependem em grande parte da natureza da instalação e da necessidade de manter 

outros usos para o porto e para a via aquática marinha, na tentativa de reduzir a 

probabilidade de haver acidentes envolvendo navios de GNL/GLP e prevenir danos 

a esses vasos. 
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Neste sentido, conservativamente será adotada como zona de segurança um raio de 

500m no trecho marítimo durante as operações ship-to-ship (quando os navios 

metaneiros supridores atracam a contrabordo da FSRU realizando a transferência 

de GNL). No tocante a proximidade do Terminal Gás Sul a costa (~300 m), ressalta-

se que a criação da zona de segurança não será impeditiva ao uso (recreação, 

tráfego de pessoas, turismos, esporte e lazer) das faixas de Praia de Capri e do 

Forte. 

No entanto, a geometria desta zona de exclusão deverá ser posteriormente 

reavaliada a partir dos resultados das análises de risco, e adequadas para as 

características do local e em articulação com as autoridades Marítima e Portuária. 

f) Considerações sobre os Procedimentos Operacionais 

Serão desenvolvidos procedimentos operacionais para operação da FSRU, 

manobras de aproximação, atracação, transferência e desatracação, incluindo 

manuais de operação mútuos (MOPs) entre a instalação de regaseificação, as 

instalações de recebimento de gás em terra e as demais instalações portuárias da 

região e manuais de operação de navios e transferência de carga a contrabordo. 

Estimam-se as seguintes durações típicas para as diversas etapas que compõem a 

operação normal do terminal de regaseificação: 

a) Manobra de entrada e atracação (embarque do Prático até amarração 

concluída)  até 2 horas; 

b) Transferência de carga do LNGC para a FSRU - 24 horas; 

c) Manobra de desatracação e saída (início da desamarração até desembarque 

do Prático) - 2 horas. 

Considera-se uma duração típica de 30 horas para um ciclo de operação normal, 

composto de manobra de entrada e atracação, amarração, conexão dos mangotes, 

transferência de carga, desconexão dos mangotes, desamarração e manobra de 

desatracação e saída. 

A seguir são listados alguns dos itens mais importantes a serem considerados: 

a) A integridade da zona de segurança no entorno da FSRU deve ser garantida; 

b) Todas as possíveis fontes de ignição nas proximidades instalações de 

recebimento e regaseificação de GNL devem ser rigorosamente monitoradas; 

c) Um procedimento de contingência e resposta a emergências deve ser 

estabelecido a partir dos estudos de identificação e análise de risco 

apropriados. Tal procedimento deverá ser devidamente treinado, 

periodicamente, por todos os envolvidos; 

d) A amarração da FSRU aos dolphins e a amarração do navio metaneiro 

(GNLC) à FSRU devem ser monitoradas, sendo interrompida a operação 
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sempre que o comportamento dos sistemas excederem os limites seguros pré-

estabelecidos. 

9.3.7 Gasoduto - Trechos marítimo e terrestre 

O sistema de exportação do gás natural compreende toda a tubulação, acessórios e 

equipamentos interligados, necessários ao transporte do gás natural a partir 

Terminal Gás Sul. O gasoduto possui duas seções, que são distintas pelas suas 

técnicas construtivas e normas aplicáveis: 

a) Seção submarina; 

b) Seção terrestre. 

A seção submarina do duto tem extensão aproximada de 2 km, percorridos sob a 

baía da Babitonga até o afloramento na localidade de Pontal, em Itapoá, na margem 

oposta à da instalação do terminal. A Figura 9.3.7-1 mostra a representação do 

trecho marítimo do gasoduto em relação ao oleoduto existente. 

Figura 9.3.7-1 - Percurso submerso posicionado em relação ao oleoduto existente e ao 
Terminal Gás Sul. 

 
Fonte: Mott MacDonald (2018), adaptado de PRDW (2017). 

A seção terrestre do gasoduto inicia a partir do afloramento do trecho marítimo do 

gasoduto na localidade de Pontal. Tendo cerca de 31 km de extensão e 

20 polegadas de diâmetro (aproximadamente 50,8 centímetros), o gasoduto terrestre 

passará por dois municípios do Estado de Santa Catarina: Itapoá e Garuva. Em toda 
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sua extensão, ocupará parte da faixa de domínio do oleoduto OSPAR e, na sua 

interligação com o GASBOL, contará com uma pressão de chegada de 

84,51 kgf/cm². A Figura 9.3.7-2 apresenta o percurso do gasoduto em terra 

correspondente ao segmento onshore que unido ao segmento submerso offshore 

interligará o Terminal Gás Sul ao ramal da GASBOL. 

Figura 9.3.7-2 - Percurso do gasoduto projeta do interligando o Terminal Gás Sul ao GASBOL. 

 
Fonte: Golar (2017). 

Apesar das diferenças em termos construtivos e normativos dos trechos marítimo e 

terrestre do gasoduto de exportação de gás, durante a etapa de operação do 

empreendimento o gasoduto será operado de maneira integrada. Por este motivo, 

diferentemente do que foi apresentado no Capitulo 8 do presente estudo - onde 

houve tratamento diferenciado para os dois trechos do gasoduto, nesta seção, que 

trata dos aspectos operacionais do empreendimento, o gasoduto é analisado de 

forma integral. 

O diagrama unifilar mostrado na Figura 9.3.7-3, apresenta o arranjo que será 

adotado pelo empreendimento para o escoamento do gás natural, desde o Terminal 

Gás Sul até a conexão com o gasoduto GASBOL. Neste arranjo, pode-se observar a 

utilização dos seguintes equipamentos associados ao sistema de escoamento de 

gás do empreendimento: 

a) Lançadores e receptores de pig (temporários para comissionamento); 

b) Trechos submarino e terrestre do gasoduto; 

c) Válvulas de bloqueio; 
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d) Válvulas de retenção; 

e) Mangote de transferência; 

f) Filtros; 

g) Coletor de amostra; 

h) Medidores de vazão e 

i) Regulador de pressão. 

Figura 9.3.7-3 - Diagrama unifilar do empreendimento. 

 
Fonte: Golar (2017). 

Todo o processo de operação do gasoduto atenderá a normas internacionais. 

Através de estudos experimentais e empíricos essas normas trazem acreditação 

tanto quanto a segurança quanto a eficiência do empreendimento. Também deverão 

ser cumpridas as diretrizes da PETROBRAS, ANP, ABNT, NBR, entre outras 
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aplicáveis. Essas regulamentações são constantemente atualizadas por 

especialistas e técnicos em base de suas experiências e normas internacionais. 

Dessa forma, a tecnologia empregada nesse gasoduto atenderá as normas 

nacionais e internacionais. 

Manutenções periódicas serão realizadas nos equipamentos do sistema de 

proteção, válvulas de bloqueio, sistema de acionamento, manômetros, termômetros, 

medidores de vazão, sinalizadores e demais acessórios do gasoduto, de forma a 

manter todos os sistemas em perfeitas condições operacionais e de segurança 

durante toda sua vida útil. 

A inspeção da faixa de servidão, deverá ser realizada periodicamente, de forma a 

verificar, ao longo de toda a sua extensão, se há irregularidades que possam 

ocasionar esforços mecânicos nas tubulações ou pôr em risco as instalações 

existentes, tais como erosão, movimentação de terra e desmoronamento, tráfego de 

veículos e equipamentos pesados sobre a faixa, crescimento de vegetação, 

deficiência do sistema de drenagem da faixa, queimadas, invasão da faixa por 

terceiros, realização de obras nas proximidades ou que com ela interfiram, 

deficiência na demarcação e sinalização de advertência, afloramento do duto, 

submetido as correntes das águas ou com processos erosivos que possam gerar 

riscos. Sendo também verificadas as condições de tráfego das estradas de acesso 

as áreas das válvulas de bloqueio, estações e demais instalações. 

A vida útil estimada do gasoduto é de pelo menos 40 anos. Caso a operação venha 

a ser interrompida e a tubulação removida, deverão correr a substituição do gás 

natural por gás inerte por motivos de segurança e ambientais. Neste caso, todas as 

extremidades do gasoduto deverão ser desconectadas, seladas e enterradas. 

Incluindo locais onde houver afloramento da tubulação (válvulas de bloqueio, pontos 

de entrega, e etc..). 

9.4 Aspectos ambientais na operação do empreendimento 

9.4.1 Fornecimento de água 

As informações relacionadas à captação de água do mar para uso na planta de 

regaseificação estão apresentadas no item 9.3.3 (c). Em relação ao abastecimento 

de água potável, o sistema será suprido por abastecimento via embarcações de 

apoio. 

9.4.2 Resíduos sólidos 

Durante a operação do empreendimento, serão adotados os mesmos procedimentos 

utilizados na fase de instalação em relação à gestão dos resíduos sólidos. Será 

implantada a coleta seletiva de resíduos através da separação dos mesmos na 

própria fonte geradora, através do uso de coletores (lixeiras) identificados, 

padronizados e aptos a receber cada tipo de resíduo em separado, conforme 

indicado a seguir: 
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a) Coletor Azul - papéis e papelão, folhas de documento, jornais, formulários e 

papéis em geral; 

b) Coletor Vermelho - copos, sacos plásticos, restos de fita zebrada de 

sinalização, cones, canos de PVC, vasilhas de plástico, tampas de 

extremidade de tubos, sacos de ráfia e plásticos em geral; 

c) Coletor Amarelo - latas, restos de peças metálicas pequenas, pregos, fios de 

metal, arames e parafusos e metais em geral; 

d) Coletor Verde - garrafas, vidros quebrados, frascos, potes e peças de vidro em 

geral; 

e) Coletor Cinza - papéis plastificados, carbono, fitas e etiquetas adesivas, 

grampos, fotografias, papel de fax e papel higiênico, papel metalizado, fita 

crepe, cerâmica, fita plástica e em geral outros tipos de materiais inorgânicos 

não contemplados nas categorias anteriores; 

f) Coletor Marrom - restos de alimentos e cascas de frutas e em geral materiais 

orgânicos. 

Os resíduos perigosos, passíveis de serem gerados, serão acondicionados em 

tambores específicos, da seguinte forma: 

a) Solo e/ou sedimentos contaminados por hidrocarbonetos (óleos e 

combustíveis), assim como panos, trapos e outros materiais contaminados com 

estas substâncias, devem ser acondicionados em tambor próprio, identificado 

como “Material Contaminado com Óleo”; 

b) Solventes e combustíveis serão acondicionados em tambor próprio identificado 

como “Óleo Contaminado”. 

O resíduo orgânico deverá ser coletado e disposto em aterros licenciados, exceto o 

resíduo orgânico gerado nos navios, que será triturado e descartado conforme 

legislação MARPOL 73/78, Anexo 9.4.2-1.  

Para o processamento de resíduos alimentares, a FSRU disporá de um sistema que 

transforma esse material sólido em líquido e que poderá ser disposto no mar, desde 

que observadas as condições descritas no item "9.4.3 Efluentes Líquidos", deste 

EIA.  

Esse sistema que transforma resíduos alimentares em líquido chama-se "ECO-WIZ 

™ Marine System" e sua função é acelerar o processo de decomposição natural dos 

restos alimentares mantendo níveis ótimos de aeração, umidade e temperatura. Sob 

este ambiente, os microorganismos existentes no sistema podem decompor - com 

segurança e em taxa muito mais rápida do que a decomposição natural - qualquer 

resto alimentar.  
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Os resíduos hospitalares deverão ser coletados em recipientes plásticos com tampa 

rosqueada que permitam seu transporte sem vazamento até a disposição final em 

incinerador licenciado ou em célula isolada de aterro sanitário controlado e deverão 

atender a Resolução CONAMA Nº 358/2005. 

As empresas transportadoras devem estar aptas a atender à NBR 13.221 da ABNT 

e, aquelas que vierem a transportar resíduos perigosos (Classe I, segundo a 

NBR  10.004), deverão ainda atender à NBR 14.064 e ao regulamento para o 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovado pelo Decreto Federal Nº 

96.044 de 1988 e demais legislações aplicáveis. 

As empresas contratadas para proceder ao transporte, tratamento ou destinação 

final dos resíduos serão empresas devidamente licenciadas no órgão ambiental. 

Em nenhuma hipótese será permitido o descarte de quaisquer resíduos em locais 

não definidos para tal, bem como seu lançamento em corpos d’água ou aterros. A 

queima dos resíduos também é proibida. 

9.4.3 Efluentes líquidos 

a) Efluentes sanitários da FSRU e demais embarcações 

A FSRU possui sistema de tratamento de efluentes sanitários. Considerando uma 

geração de esgoto da ordem de 70 litros/dia/pessoa para ocupantes de um 

empreendimento em geral e a quantidade de trabalhadores na FSRU 

(44 trabalhadores), a geração máxima de efluentes sanitários será de 

aproximadamente 3,08 m3/dia. 

O processo de tratamento de efluente é composto por 3 etapas: 

Etapa 1: Tanque de biofiltro baseado em tecnologia MBBR 

O processo de MBBR consiste em uma tecnologia adaptada aos sistemas de lodos 

ativados, por meio da introdução de pequenas peças de plástico de baixa densidade 

de grande área superficial (biomídias) no interior tanque de aeração, que atuaram 

como meio suporte para desenvolvimento do biofilme, mantidos em constante 

circulação e mistura seja em função da introdução de ar difuso ou devido à 

existência de agitadores mecanizados; não havendo a necessidade de recircular o 

lodo. 

Etapa 2: Tanque de decantação 

O lodo depositado no fundo do tanque de decantação retorna para o tanque de 

biofiltro para o rompimento das matérias orgânicas ainda presentes por válvula 

solenóide. 

Etapa 3: Tanque de esterilização 
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Depois da inserção de uma pequena quantidade de hipoclorito de sódio (NaOCl) 

para remover coliformes, a água tratada esterilizada é destinada para o descarte 

final.  

Figura 9.4.3-1 - Unidade de tratamento de efluente Modelo ISS-43N presente na FSRU. 

 
Fonte: Ilseung Catalogue. 

O descarte de efluentes sanitários da FSRU deverá atender aos critérios 

estabelecidos pela Resolução CONAMA n0 430/2011. Está prevista a realização de 

estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, para definição da 

Concentração do Efluente no Corpo Receptor CECR. Caso descarte não possa ser 

realizado será contratada empresa devidamente licenciadas para proceder o 

transporte e destinação final do efluente em terra. 

b) Efluente térmico 

Como apresentado anteriormente, o sistema de regaseificação utilizará a água do 

mar para resfriamento dos geradores da casa de máquinas e para aquecimento do 

gás para exportação. O primeiro processo gerará um efluente aquecido enquanto o 

segundo processo terá como consequência a produção de um efluente frio. Em 

ambos os casos, o lançamento desses efluentes observará as determinações da 

Resolução CONAMA nº 397, de 3 de abril de 2008, que prevê que a variação de 

temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de 

mistura. Um estudo de dispersão de efluentes térmicos no mar será realizado para 

comprovar que os termos desta Resolução serão cumpridos pelo empreendedor. 
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9.4.4 Emissões sonoras 

Os níveis de ruído e vibração nas áreas de acomodações e áreas de trabalho 

deverão atender ao ISSO 9654: 2000 e à Resolução A.468 da IMO. Os limites de 

nível de ruído não excederão os limites indicados no Quadro 9.4.4-1 durante as 

condições normais de funcionamento da FSRU. 

A seguir, são apresentadas as fontes emissoras de ruído da fase de operação do 

TGS. 

Quadro 9.4.4-1 - Limites de nível de ruído. 

LOCAL dB(A) 

Espaço de máquina continuamente guarnecido 85 

Espaço de máquina não- continuamente guarnecido 108 

Sala de controle de máquinas 75 

Estação de serviço de áreas de descarga 80 

Planta de regaseificação 75 

Sala de controle 65 

Escritório 65 

Hospital 60 

Espaço público da tripulação 65 

Cabines da tripulação 60 

Fonte: Golar (2017). 

Os níveis de ruídos a que os trabalhadores estarão submetidos serão reduzidos, 

através do uso de EPIs específicos (protetor auricular, do tipo plugue ou abafador), a 

valores aceitáveis, compatíveis com a legislação vigente. 

9.4.5 Emissões atmosféricas 

Como apresentado anteriormente, a Unidade de Armazenamento e Regaseificação 

Flutuante ficará amarrada em estruturas do tipo dolphins e os navios metaneiros 

supridores atracarão a contrabordo realizando a transferência de GNL para a FSRU. 

Para a realização desta operação haverá ainda a participação de quatro 

rebocadores. Conta-se ainda com a atuação de três lanchas de apoio ao terminal. 

As principais fontes de emissões atmosféricas são: 

a) Gás de exaustão pela chaminé (Quadros 9.4.4-2 e 9.4.4-3), localizado a cerca 

de 50 m acima da linha de base; 

b) Suspiro dos tanques de carga de GNL. A emissão ocorre somente em 

emergência por meio de quatro (4) mastros localizados na linha de centro da 

FSRU; 

c) Mastro de suspiro do Sistema de Regaseificação. A emissão ocorre somente 

em emergência. Localizado na linha de centro da FSRU. 
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Quadro 9.4.4-2 - Dados típicos de emissão de gases de exaustão - Operação com Gás 
Combustível. 

EMISSÕES ESPECÍFICAS UNIDADE CARGA A 100% CARGA A 70% CARGA A 50% 

Nox (como NO2)  g/kWh 1,56 1,56 1,69 

CO g/kWh 1,17 1,43 3,64 

THC (como CH4) g/kWh 4,68 4,68 8,19 

NMHC (como CH4) g/kWh 0,64 0,64 0,64 

Partículas g/kWh 0,08 0,09 0,14 

SO2 g/kWh - - - 

CO2 típico  g/kWh 636 753 821 

Fonte: Emission Summary - Golar Nanook 

Quadro 9.4.4-3 - Dados típicos de emissão de gases de exaustão - Operação com Diesel 
Combustível. 

EMISSÕES ESPECÍFICAS UNIDADE CARGA A 100% CARGA A 70% CARGA A 50% 

Nox (como NO2)  g/kWh 13,26 13,26 13,26 

CO g/kWh 0,78 0,91 1,69 

THC (como CH4) g/kWh 0,27 0,55 0,92 

Partículas LFO g/kWh 0,26 0,26 0,26 

Partículas HFO g/kWh 0,78 0,78 0,78 

SO2 LFO g/kWh 1,04 1,06 1,12 

SO2 HFO g/kWh 10 11 11 

CO2 típico g/kWh 823 836 888 

Fonte: Emission Summary - Golar Nanook 

Ressalta-se que o Sistema de Regaseificação (SR) deverá atender as normas NEPA 

para limites de emissões para a atmosfera, bem como as seguintes Resoluções 

CONAMA: 

a) Resoluções CONAMA 436/2011 - que estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com 

pedidos de licença de instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007; 

b) RESOLUÇÃO CONAMA 5/1989 - que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Controle da Poluição do Ar - PRONAR; 

c) RESOLUÇÃO CONAMA 3/1990 - que dispõe sobre padrões de qualidade do 

ar, previstos no PRONAR; 

d) RESOLUÇÃO CONAMA 382/2006 - que estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

9.5 Fluxo de tráfego terrestre e marítimo 

O fluxo do tráfego terrestre durante a fase de operação do empreendimento é 

extremamente baixa, uma vez que as atividades de transporte do GNL para o 

Terminal TGS se darão exclusivamente por via marítima e também pelo fato de o 

gás natural regaseificado ser transportado por gasoduto. 
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Em relação ao tráfego marítimo, a frequência de operação das embarcações é 

apresentada no Quadro 9.5-1, a seguir. 

Quadro 9.5-1 - Tráfego marítimo para a operação do TGS. 

ATIVIDADE EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS FREQUÊNCIA MENSAL 

Ship-to-ship Navio metaneiro, lancha da 
praticagem e 04 rebocadores 

2,0 

Insumos p/ rancho da tripulação Lancha de Apoio à FSRU 1 

Consumíveis de ordem operacional Lancha de Apoio à FSRU 0,5 

Retirada de resíduos não tratáveis a bordo Lancha de Apoio à FSRU 1 

Fonte: Dados Gerais (Golar, 2018) 

9.6 Dragagens de manutenção 

No nível de detalhamento atual do Projeto de Engenharia, não estão previstas 

atividades de dragagem para operação do empreendimento. 

9.7 Contratação de mão-de-obra 

A Golar Power estima a mão-de-obra necessária para a operação do 

empreendimento (no pico) conforme apresentado no Quadro 9.7-1, abaixo: 

Quadro 9.7-1 - Mão-de-obra necessária para a operação do TGS (cálculos superestimados). 

ATIVIDADE TRABALHADORES 

Operação do TGS 40 (máximo) 

Prático 1 

Apoio à Praticagem 3 

Rebocadores 24 

Lanchas de apoio à FSRU 12 

TOTAL 84 

Fonte: Dados Gerais (Golar, 2018) 

Ressalta-se que o empreendedor observará, nos itens cabíveis, a Resolução 

Normativa nº 6 do Ministério do Trabalho / Conselho Nacional de Imigração, de 1º de 

dezembro de 2017, que disciplina a concessão de autorização de residência para 

fins de trabalho sem vínculo empregatício no Brasil para atuação como marítimo a 

bordo de embarcação ou plataforma de bandeira estrangeira. Pela observação deste 

regulamento, o empreendedor deverá garantir a contratação de, ao menos, 1/3 de 

brasileiros. 
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10 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Em atendimento ao item 10 do Termo de Referência (TR) 12/2017 para o Terminal 

Gás Sul, que norteia a elaboração deste EIA/Rima, buscou-se delimitar, de forma 

preliminar, uma área de interesse para desenvolvimento do diagnóstico 

socioambiental. Segundo o TR citado, as áreas de influência são definidas como “a 

área geográfica em que são detectáveis os impactos de um projeto e que são 

afetadas por estes, considerando-se os meios físicos, biótico e socioeconômico e, 

em todos os casos, a bacia hidrográfica”. 

Neste contexto, tomando-se como ponto de partida: (i)  Unidade de Terminal 

Flutuante de Recebimento, Armazenagem, Transferência e Regaseificação de GNL; 

(ii)  A diretriz do gasoduto não trecho marítimo; (iii)  A porção do gasoduto no trecho 

terrestre até sua interligação com o Sistema GASBOL; (iv)  A descrição do 

empreendimento; e (v)  o conhecimento das principais características ambientais da 

região de inserção do projeto, foi possível proceder, a priori, a delimitação da área 

de interesse para a definição das potenciais Áreas de Influência Direta e Indireta dos 

impactos gerados pela implantação do Empreendimento. 

Por definição, áreas de influência são aquelas que poderão ser impactadas direta 

e/ou indiretamente pela implantação do empreendimento em graus variáveis, 

durante as fases de planejamento, construção e operação. Segundo Sánchez 

(2006), somente após a conclusão da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é 

possível identificar as áreas que serão efetivamente influenciadas pela implantação 

de um empreendimento. Desta forma, as áreas de influência apresentadas a seguir 

serão validadas pela AIA, com a análise do critério de abrangência espacial e de 

forma de incidência do impacto. 

A Associação Internacional para Avaliação de Impactos (IAIA) propõe que a avalição 

de impactos tem uma dualidade em sua essência, cada uma com as suas próprias 

abordagens metodológicas, tanto técnica como legal (SÁNCHEZ, 2006). Pode atuar 

como um instrumento técnico para a análise das consequências de uma intervenção 

planejada (política, plano, programa, projeto), propiciando informação às partes 

interessadas e aos decisores, e de intervenções não programadas. As finalidades 

para se analisar os impactos ambientais são: 

a) Fornecer informação para o processo de decisão relativo às consequências 

biofísicas, sociais, econômicas e institucionais de ações propostas; 

b) Promoção da transparência e da participação do público nos processos 

decisórios; 

c) Identificar procedimentos e métodos para monitorização e mitigação das 

consequências adversas ao longo dos ciclos de política, planejamento e 

projeto; 
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d) Contribuição para um desenvolvimento ambientalmente seguro e sustentável. 

e) Cabe reiterar que a determinação das áreas de influência do Empreendimento 

considerou as orientações do TR referido anteriormente, bem como as 

diretrizes para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - EIA/Rima, contidas na Resolução CONAMA 

nº 01/86. Além destas referências, o Manual da CETESB (2014) para 

Avaliação de Impactos Ambientais recomenda que os estudos para 

licenciamento de Terminais Logísticos devam ser caracterizados quanto à sua 

localização e de infraestrutura, descrevendo as principais instalações e 

equipamentos a serem construídos, e os dados estimados que caracterizem a 

implantação e operação do empreendimento. 

Parâmetros para definição de AII, AID e ADA para terminais logísticos: 

a) AII: considerar a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

b) AID: considerar os limites das sub-bacias hidrográficas; 

c) ADA: deverá corresponder ao local a ser efetivamente ocupado pelo projeto 

das instalações terminais e acessos. Compreende ainda as áreas a serem 

utilizadas para dar apoio à implantação do empreendimento. P.ex.: canteiro de 

obras, acessos provisórios, áreas de empréstimo, polígono de disposição 

oceânica (PDO). 

Em obras lineares, especialmente dutovias, a delimitação das áreas influenciadas 

pelo empreendimento é fator determinante para a minimização de seus impactos 

consequentes. A tomada de decisão na definição destas áreas envolve diversos 

fatores, tais como o meio social, biológico, econômico e, em especial, o meio físico: 

declividade de encostas, geomorfologia, pedologia, geologia e geotecnia, entre 

outros. Ainda de acordo com a CETESB (2014), no que se refere às dutovias, os 

estudos para licenciamento devem abordar os temas quanto à localização do 

traçado, intersecções e conexões, bem como ações que caracterizem sua operação. 

Parâmetros para definição de AII, AID e ADA para dutovias: 

a) AII: contemplar a faixa de abrangência igualmente distribuída em ambos os 

lados da faixa de servidão de 5 km para cada lado do eixo central; 

b) AID: faixa de abrangência igualmente distribuída de 500 a 800 metros em 

ambos os lados do eixo; 

c) ADA: faixa de intervenção e de servidão da dutovia, além das áreas das 

instalações associadas. P.ex.: canteiros de obra, alojamentos, depósitos de 

dutos, depósitos de material excedente e acessos provisórios e definitivos. 

No âmbito do EIA foram definidas áreas de influência direta e indireta, atendendo as 

exigências do Termo de Referência: 
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a) Área de Intervenção - AI ou Área Diretamente Afetada - ADA: corresponde 

à área que sofrerá intervenções diretas em decorrência da implantação e 

operação do empreendimento. 

b) Área de Influência Direta - AID: corresponde à área que sofrerá os impactos 

diretos da implantação e operação do empreendimento. A sua delimitação se 

dá em função das características socioeconômicas, físicas e bióticas dos 

sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendimento. 

Área de Influência Indireta - AII: corresponde à área real ou potencialmente sujeita 

aos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo 

os ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por 

alterações ocorridas na AID. 

10.1 Critérios Gerais 

A definição das Áreas de Influência do empreendimento foi realizada através dos 

seguintes pressupostos: 

a) Definições do Termo de Referência emitido pelo IMA, Resolução CONAMA e 

normativas da CETESB compatíveis ao empreendimento. 

b) Natureza/Porte do empreendimento: trata-se de um Terminal Flutuante de 

Regaseificação (Terminal Portuário - código CONSEMA 47.81.01 / Grande 

Porte - AU > 3 ha) a ser implantado no município de São Francisco do Sul, na 

região norte de Santa Catarina; 

c) Características do empreendimento: terminal consistirá numa Unidade 

Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU), fixada a uma 

estrutura marítima de fundações em dolphins cravada a 300 m da costa, 

distante aproximadamente 1 km a sudoeste da localidade denominada Ponta 

do Sumidouro, numa área marítima adjacente ao canal de acesso aos portos 

de Itapoá e de São Francisco do Sul. A chegada à praia, interligação entre a 

seção submarina e terrestre, será feita utilizando a rota de servidão do 

oleoduto OSPAR, denominado Oleoduto Araucária - São Francisco do Sul, e 

conecta o Terminal de São Francisco do Sul - TEFRAN e a Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas - REPAR. A rota terrestre do empreendimento a ser 

implantado acompanhará a mesma rota de servidão do oleoduto OSPAR até a 

região de Garuva/SC, onde fará a interligação com o GASBOL; 

d) Identificação preliminar dos impactos: a implantação e operação do terminal 

foram avaliadas, previamente, em seus aspectos potencialmente causadores 

de impactos diretos e indiretos sobre os componentes ambientais dos meios 

físico, biótico e socioeconômico, no entorno próximo e na região de inserção; 

e) Interveniência com aspectos legais ou com planos e projetos colocalizados: 

em observância aos demais empreendimentos existentes na região da baía da 
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Babitonga, suas interações e incompatibilidades, torna-se importante à 

fundamentação deste conceito; 

f) Pertinência das abordagens: foram examinados os temas considerados 

pertinentes e relevantes à atividade/empreendimento, local e região afetada. 

Desta maneira, a seguir são apresentadas as delimitações para a Área de 

Intervenção (AI), a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência 

Indireta (AII) para os meios físico e biótico e para o meio socioeconômico. O 

estabelecimento dessas áreas constitui uma etapa relevante no processo 

metodológico adotado para a execução dos estudos, uma vez que procura definir a 

abrangência espacial dos levantamentos a serem efetuados. 

10.2 Áreas de Influência dos Meios Físico e Biótico 

A Área de Intervenção - AI contempla os ambientes naturais e antrópicos 

efetivamente alterados pela implantação deste projeto, e corresponde ao ambiente a 

ser ocupado pelo empreendimento, que abrange a área de instalação das estruturas 

civis e equipamentos. No caso específico deste empreendimento, a AI, em seu 

trecho terrestre, foi definida como a extensão onde o gasoduto passará, isto é, 

acompanhará a mesma rota de servidão do oleoduto OSPAR até a região de 

Garuva/SC, onde fará a interligação com o GASBOL, com 31 km de extensão por 

30m de largura, incluindo canteiro de obras, benfeitorias e sub-bacias hidrográficas 

interceptadas, quais sejam: rios Saí-Guaçu, Água-branca, Braço do Norte, Saí-mirim, 

ribeirão Barrinha, córrego do Meio e córrego Jaguaruna. No trecho marítimo, a AI foi 

determinada como aquela que fica compreendida no local de atracação da estrutura 

da Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação, do navio metaneiro, 

que faz o transporte (LGNC - Liquid Gas Natural Carriers) e rota de passagem do 

gasoduto (2 km de extensão). 

A Área de Influência Direta - AID consiste no espaço onde os impactos das ações 

das fases de implantação e operação do empreendimento incidem diretamente e de 

forma primária sobre meio biótico e físico. Como critério mais amplo para que as 

interferências ambientais sejam analisadas sob um foco mais preciso delimitou-se 

500 m para cada lado do gasoduto incluindo o diagnóstico prévio das Bacias 

Hidrográficas dos rios Palmital, Saí-Guaçu, Saí-mirim, Córrego Palmital e Litorâneas 

como AID no trecho terrestre; e um raio de 1.500 m, no trecho marítimo, onde está 

inserida a bacia de evolução do empreendimento e a faixa de servidão do gasoduto 

submarino (Mapas 10.2-1 e 10.2-2). 

A Área de Influência Indireta - AII considera a área onde os impactos provenientes 

das ações do empreendimento incidem de forma indireta e com menor intensidade. 

Para tal, foi considerada uma faixa de abrangência de 5 km igualmente distribuída 

em ambos os lados da faixa de servidão para o trecho terrestre. No trecho marítimo, 

para os meios físico e biótico, sua delimitação considerou o sistema estuarino da 

Baía da Babitonga (Mapa 10.2-3). 
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A AII foi delimitada com a análise das feições naturais e delimitações políticas e 

sociais da região onde será instalado o Empreendimento, assim como das áreas 

potencialmente sujeitas aos impactos desencadeados pelas fases de planejamento, 

construção e operação. Para sua delimitação, em caráter preliminar, foram 

consideradas as características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos 

componentes ou fatores ambientais passíveis de serem impactados com a 

implantação do gasoduto, partindo de uma análise preliminar das Bacias 

Hidrográficas dos rios Palmital, Saí-Guaçu, Saí-mirim, Córrego Palmital e Litorâneas. 

Para os meios físico e biótico foram consideradas características relativas à natureza 

da região, como a geologia e geomorfologia, potenciais áreas de conectividade de 

remanescentes vegetacionais, rede hidrográfica e outros fatores ambientais 

presentes na Região Hidrográfica da Babitonga. 

Os sistemas aquáticos inseridos nesta área foram objeto da caracterização dos 

meios físico e biótico aquáticos, enquanto a porção terrestre foi objeto da 

caracterização dos componentes físicos e bióticos dos ecossistemas terrestres. Esta 

Área de Influência Indireta delimitada para os meios físico e biótico permite a 

compreensão abrangente e significativamente ampla da região em que se pretende 

construir o Empreendimento. 
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10.3 Áreas de Influência dos Meios Físico e Biótico 

A Área de Intervenção (AI) do meio socioeconômico são aquelas em as estruturas 

do empreendimento serão instaladas, tanto para a fase de construção quanto de 

operação. Especificamente para o trecho marítimo, levou-se em consideração 

principalmente os seguintes fatores ambientais: (i)  Atividade pesqueira; 

(ii)  Atividades turísticas e; (iii)  Atividades esportivas que possam ser afetados pela 

implantação do empreendimento. 

No presente empreendimento foram definidas como AI as estruturas offshore que 

irão interagir com a atividade pesqueira.  

Especificamente para a fase de instalação, a área onde será instalada a Unidade de 

Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU) e a zona de segurança com 

500 m de raio em seu entorno durante as operações ship- to- ship (quando os navios 

metaneiros supridores atracam a contrabordo da FSRU realizando a transferência 

de GNL), são consideradas AI. Esta mesma determinação incide sobre as 

embarcações que auxiliarão na instalação do gasoduto ao longo de seus 2 km de 

extensão, até aflorar na localidade do Pontal, localizada no município de Itapoá. 

No entanto, ressalta-se que a geometria desta zona de segurança deverá ser 

posteriormente reavaliada a partir dos resultados das análises de risco, e adequadas 

para as características do local e em articulação com as autoridades Marítima e 

Portuária. 

A Área de Intervenção (AI) do trecho terrestre consiste no espaço físico onde será 

implantado o empreendimento, no qual ocorrerão alterações no meio socioambiental 

com substituição dos usos atuais. A AI perfaz as áreas a serem ocupadas pelo 

empreendimento e suas instalações ou componentes auxiliares nas fases de 

instalação e operação. No presente empreendimento foram definidas como AI a 

faixa de servidão estabelecida em projeto (largura de 20 m) onde haverá restrição de 

uso nas fases de instalação e operação do Gasoduto, assim como áreas inerentes 

ao empreendimento como, por exemplo, áreas de implantação dos canteiros de 

obra. O Mapa 10.3-1 apresenta a delimitação da AI. 

Além do estabelecimento da faixa de servidão e das áreas previstas para instalação 

dos canteiros de obra e dos alojamentos. Também foram consideradas 

propriedades, benfeitorias e atividades econômicas interceptadas, bem como as vias 

de acesso previstas para serem utilizadas nas fases de implantação e operação do 

empreendimento. 

No que se refere ao fator socioambiental bens culturais, de patrimônio histórico e 

arqueológico, considerou-se as áreas de intervenção da implantação do Gasoduto, 

conforme a exigência legal definida na Portaria Interministerial Nº 419/2011,  

Capítulo I, Art. 3, item III. No que tange às comunidades indígenas, quilombolas e 

tradicionais, considerou-se a distância de 3 km, definida no Anexo II da mesma 

Portaria. O Mapa 10.3-1 ilustra a AI do meio socioeconômico, no trecho terrestre do 
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empreendimento. Para melhor visualização foi considerada escala diferenciada da 

área delimitada para os aspectos relacionados às comunidades indígenas, 

quilombolas e tradicionais, conforme apresentado no Mapa 10.3-2. 
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Para definição da Área de Influência Direta - AID do trecho marítimo do meio 

socioeconômico foram adotados critérios específicos para análise da atividade 

pesqueira, baseados nos seguintes fatores ambientais e socioeconômicos: 

i. Área de Pesca (pesqueiro) – comunidades que tenham pesqueiros tradicionais 

sobrepostos/impactados pela AI do empreendimento nos períodos de instalação 

e operação. 

ii. Infraestrutura pesqueira – comunidades que tenham portos, atracadouros, 

estaleiros afetados pela AI do empreendimento durante a instalação e operação; 

iii. Tráfego de embarcações – comunidades que possuam um perfil de embarcações 

vulneráveis e que venham a ser, de maneira expressiva, impactadas por 

possíveis alterações nas rotas de navegação de suas pescarias e/ou expostas a 

riscos de abalroamento impostos pelo tráfego dedicado as atividades do Terminal 

de Regaseificação (FSRU). 

Inicialmente foram considerados para fins de levantamento de informações sobre 

atividades de pesca seis (6) municípios onde constam relatos (bibliografia científica) 

do desenvolvimento da pesca artesanal na Baía da Babitonga, sendo estes:  Itapoá, 

Garuva, Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul.  

Após o levantamento de dados primários e aprofundamento das informações 

secundárias foi possível definir com maior clareza o enquadramento dos municípios, 

conforme o grau de interferência com o empreendimento. Sendo: 

i. AID: Itapoá, Garuva, Joinville e São Francisco do Sul, 

ii. AII: Araquari, 

iii. Sem interferência: Balneário Barra do Sul. 

No decorrer do capítulo de Atividade Pesqueira será detalhado, por município, quais 

comunidades pesqueiras serão impactadas diretamente pelas atividades de 

instalação e operação do Terminal de Regaseificação e o gasoduto, assim como se 

caracterizará a atividade pesqueira industrial atuante na Baía da Babitonga. 

Para a delimitação da Área de Influência Direta (AID) do trecho terrestre os critérios 

específicos utilizados foram: 

a) População; 

b) Infraestrutura; 

c) Atividades econômicas; 

d) Usos do território; 

e) Presença de Comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais; 

f) Patrimônio histórico e arqueológico; e 
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g) Recursos minerais. 

Foram considerados também os aglomerados populacionais sobrepostos às áreas 

intervencionadas devido à possibilidade de serem afetados pelo empreendimento. 

Desta forma, foram obtidos recortes geográficos segmentados por trechos 

específicos do duto. Para a definição dos aglomerados populacionais, foram 

consideradas as imagens de satélite do Google Earth®, os shapefiles 

disponibilizados pelo IBGE e os setores censitários de 2010 do IBGE para a 

classificação e delimitação das localidades que são atravessadas pelo traçado do 

Gasoduto e que poderão sofrer impactos diretos de sua instalação. O Mapa 10.3-3 

traz a delimitação da AID para o meio socioeconômico. 
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A Área de Influência Indireta - AII para o meio socioeconômico baseou-se na 

identificação das áreas a serem indiretamente afetadas ou impactadas pela 

implantação e operação do empreendimento, ou seja, localizadas no alcance das 

interferências socioambientais promovidas indiretamente pelas atividades a serem 

realizadas, além de levar em consideração a presença de elementos antrópicos 

relevantes tais como sítios arqueológicos registrados. 

Para tal, considerou-se o território dos municípios de implantação do Terminal GNL 

Santa Catarina e Gasoduto de Interligação ao Sistema GASBOL. Portanto, o 

diagnóstico da AII do meio socioeconômico considera os municípios de São 

Francisco do Sul, Itapoá e Garuva, todos localizados no estado de Santa Catarina. A 

delimitação da AII do meio socioeconômico é apresentada no Mapa 10.3-5. 
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11 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

A Introdução 

Nesta Seção é apresentada a caracterização ambiental da Área de Influência do 

Terminal Gás Sul, visando descrever as condições dos principais aspectos 

ambientais presentes na região. 

O Diagnóstico Ambiental apresentado busca avaliar a qualidade ambiental da área 

de inserção do empreendimento, contemplando os diversos fatores que compõem o 

sistema ambiental, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações 

existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico, conforme solicitado no 

TR nº 12/2017 da FATMA (atual IMA). 
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11.1 Meio Físico 

11.1.1 Clima e condições meteorológicas 

 Introdução 

Atendendo ao Termo de Referência, item 11.1.1, que norteou os estudos para 

implantação do Terminal, são apresentados na sequência os aspectos climáticos da 

Área de Influência Indireta do empreendimento (AII). 

 Procedimentos Metodológicos 

Além dos dados elaborados por Horn Filho (1997), utilizou-se também, para a 

análise climática da região em estudo dados climáticos das estações disponíveis, 

tais como: 

a) Estação Meteorológica 1503, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

localizada em Itapoá - SC; 

b) Estação Meteorológica da Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, 

localizada no Campus Universitário, s/nº, bairro Bom Retiro em Joinville - SC; 

c) Estação Meteorológica Automática da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI, localizada em São 

Francisco do Sul - SC. 

 Resultados 

 Clima Regional 

O estudo do tempo e do clima ocupa uma posição central e importante no amplo 

campo da ciência ambiental. Os processos atmosféricos influenciam os processos 

nas outras partes do ambiente, principalmente na biosfera, hidrosfera e litosfera. Do 

mesmo modo, os processos e outras partes do ambiente não podem ser ignorados 

pelo estudante do tempo e do clima. Os quatros domínios globais - a atmosfera, a 

hidrosfera, a litosfera e a biosfera - não se superpõem uns aos outros, mas 

continuamente permutam matéria e energia entre si. 

O clima influencia diretamente as plantas, os animais (incluindo o homem) e o solo. 

Ele influencia as rochas através do intemperismo, enquanto as forças externas que 

modelam a superfície da Terra são basicamente controladas pelas condições 

climáticas. Por outro lado, o clima, particularmente perto da superfície, é influenciado 

pelos elementos da paisagem, da vegetação e do homem, através de suas várias 

atividades. Os processos geomorfológicos, pedológicos e ecológicos, e as formas 

que eles originam, só podem ser devidamente compreendidos com referência ao 

clima predominante na atualidade e no passado. 
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O clima de uma localidade é formado por uma complexa interação entre os 

continentes, oceanos e as diferentes quantidades de radiação recebida do Sol. O 

giro da Terra em torno deste astro faz com que essa quantidade de energia recebida 

em cada localidade varie ao longo do ano, criando um ciclo sazonal responsável 

pelas quatro estações (primavera, verão, outono e inverno). 

No Estado de Santa Catarina esta variação sazonal do clima é bem definida por 

causa da sua localização geográfica. No verão, quando os raios solares estão 

chegando com maior intensidade, a quantidade de radiação solar global recebida 

chega a 502 cal/cm2 e no inverno esse fluxo é bem menor e fica em torno de 215 

cal/cm2. 

A frequência de inserção de frentes frias e de massas de ar frio é muito maior no 

período de inverno, contrastando com as altas temperaturas de verão, geradas pela 

permanência da massa de ar tropical. As estações de transição, outono e primavera, 

mesclam características das duas outras estações. 

Além das variações sazonais associadas ao movimento da Terra em torno do sol, a 

orografia (distribuição das montanhas) de Santa Catarina e a proximidade do mar 

são, também, os principais fatores responsáveis pelas diferenças de clima existentes 

entre as diversas localidades do estado. 

A altitude da planície litorânea varia de 0 a 300 m. Logo que se sobe a Serra do Mar, 

no Planalto Serrano e no Meio Oeste, as altitudes variam entre 800 e 1.500 m. Mais 

a Oeste, as altitudes vão diminuindo até ficarem próximas dos 200 m, no Extremo 

Oeste. 

Toda essa variação de altitude e distanciamento do mar faz com que o clima varie 

bruscamente entre uma região e outra. As temperaturas, por exemplo, podem variar 

mais de 10oC entre os Planaltos e o Litoral. 

 Histórico 

Procurar entender os fenômenos atmosféricos sempre foi preocupação do homem, 

haja vista existirem relatos literários reportando-se a esta questão. Alguns escritos 

encontrados em pesquisa arqueológica já apontavam a preocupação humana 

particularmente manifestada por cultos voltados às divindades associadas a esses 

fenômenos. 

Mesmo Aristóteles tendo escrito um tratado de meteorologia, durante muitos séculos 

o entendimento e a explicação dos fenômenos atmosféricos e do clima tiveram que 

esperar pelo avanço científico da invenção de instrumental, destinado ao estudo 

físico da atmosfera nos tempos atuais. 

Somente a partir do século passado tanto a meteorologia como os estudos 

climáticos tiveram um maior avanço, pela gradativa organização de uma rede de 

estações observadoras dotadas de instrumental suficiente para registrar algumas 
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características do tempo. Tal fato veio a proporcionar um melhor conhecimento do 

clima. 

Aliado a estes fatos, a estruturação da climatologia ocorreu principalmente com o 

desenvolvimento da agricultura e do transporte aéreo, que impuseram a rotina da 

utilização de dados meteorológicos e de inovações tecnológicas atuais. 

Para a climatologia interessa estudar e compreender as consequências do contato 

da atmosfera com o relevo terrestre, e para tanto ela depende de dados fornecidos 

por estações climatológicas e de dados relacionados a fatores geográficos e 

cósmicos. 

Trata-se de uma ciência de caráter antropocêntrico, pois dela o homem retira 

informações para planejar suas atividades em todos os campos: agricultura, 

pecuária, indústria, turismo, esportes, lazer, viagens, tipos de alimentação, 

construções, pavimentações, etc. 

 Aspectos Conceituais 

A abordagem tradicional com base nos estudos de W. Köppen (1948) considera a 

ação isolada de cada elemento indicativo do estado atmosférico. 

Tal procedimento tem sido alvo de críticas por oferecer pouca representatividade, ao 

não levar em conta a interconexão dos elementos do tempo e considerar apenas a 

média dos parâmetros representativos. 

Por exemplo, duas cidades podem apresentar a mesma média de temperatura e de 

precipitação, porém apresentar uma dinâmica climática distinta uma da outra, ao se 

levar em conta à distribuição da pluviosidade ao longo das estações do ano e as 

oscilações de temperatura. 

Mesmo assim, tradicionalmente os parâmetros indicativos do estado climático obtido 

num determinado lugar e num dado momento são: temperatura do ar, pressão 

atmosférica, umidade relativa do ar, precipitação ou pluviosidade, intensidade e 

direções predominantes do vento, evaporação, insolação e nebulosidade: 

a) Temperatura: tem ação importante na sensação de bem-estar. Por isso é um 

dos parâmetros mais importantes para indicar o estado climático. A 

temperatura dá o “tom” do clima de uma região e, é empregada pelo povo 

como sendo o de clima, simplificando por demais o sentido científico que lhe é 

atribuído; 

b) Pluviosidade: trata-se de um indicador relevante na caracterização climática, 

no que diz respeito à quantidade precipitada, na sua distribuição no transcorrer 

do ano e aos períodos sistemáticos de recorrência. O termo precipitação é 

definido como qualquer deposição de água na sua forma líquida ou sólida, 

proveniente da atmosfera, incluindo chuva, granizo, neve, neblina, chuvisco, 

orvalho e outros hidrometeóros. A precipitação é medida em altura e 
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normalmente expressa em milímetros (mm). Uma precipitação de 1mm é 

equivalente a um volume de 1 litro de água numa superfície de 1 m² (1 L/m²); 

c) Ventos: na avaliação dos ventos, três aspectos principais a serem 

considerados: velocidade, frequência e direção, pois sua recorrência permite 

as mudanças no estado climático local; 

d) Insolação: este indicador traduz o número de horas em que o sol brilha no céu: 

ora totalmente livre de nuvens, ora parcialmente encoberto e correlaciona-se 

com a emissão radioativa e calorífica solar; 

e) Pressão atmosférica: os dados de pressão atmosférica são importantes na 

previsão do tempo, pois indica os deslocamentos recorrentes de massas de ar, 

sendo também informação necessária para a navegação aérea; 

f) Umidade relativa: é uma das formas de expressar o conteúdo de vapor 

existente na atmosfera. É definida como a relação entre o teor de vapor de 

água contido no ar num dado momento e o teor máximo que esse ar poderia 

conter, à temperatura ambiente. O valor da umidade relativa pode mudar pela 

adição ou remoção de umidade ao ar ou pela mudança de temperatura. 

Também é uma informação necessária para o balanço hídrico regional, pois 

aliada à outras informações como índices de evaporação, permite a 

identificação e avaliação de capacidades hídricas; 

g) Nebulosidade: é função do tipo de nuvem e da espessura do manto de 

condensação, de acordo com os períodos do ano e do tempo meteorológico. 

Seus efeitos práticos são evidentes, tanto para os apreciadores do banho de 

sol, como para os meios de transporte aéreo, enfim, para toda atividade que 

exija a presença direta da luz solar; 

h) Evaporação: é o parâmetro necessário para a realização do balanço hídrico 

nos estudos climatológicos para implantação de reservatórios e represas. Em 

princípio a evaporação irá depender da percentagem de umidade contida na 

massa de ar, da velocidade e duração dos ventos, da presença de sol 

descoberto ou encoberto por nuvens, sendo que estas poderão se apresentar 

espessas ou muito espessas. 

 Parâmetros Climáticos dos Municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva 

O clima do litoral norte catarinense pode ser classificado como subtropical úmido, 

marcado por diferenciações marcantes entre o inverno e o verão. 

Durante o verão pode-se destacar a influência das Massas Tropicais e Equatoriais. 

A atuação da Massa Equatorial Continental (mEc) provoca grande aumento das 

temperaturas e altos percentuais de umidade. Provocam precipitação abundante, 

principalmente de origem convectiva, acompanhadas por descargas elétricas. Os 

altos índices de umidade relativa em combinação com a temperatura elevada 

provocam uma grande sensação de desconforto térmico. Tal sensação é 
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intensificada pela ação da orografia, fenômeno causado pela ação da topografia, 

que funciona como uma barreira à umidade. A Massa Tropical Continental (mTc) 

apresenta baixo teor de umidade, porém, ainda assim pode provocar fortes chuvas 

convectivas, quando ocorre umidade oriunda do Oceano, mas de menor intensidade 

do que as causadas pela mEc. Geralmente a atuação da mTc provoca dias de 

ondas de calor e estiagem. O vórtice ciclônico (VC), intensa baixa pressão formada 

em altitude, quando atua no verão, proporciona aumento significativo da convecção 

tropical. O VC se propaga, geralmente, desde o Oceano Pacífico, cruza os Andes e 

frequentemente causa ciclogênese dando origem a baixas pressões à superfície 

(SILVA DIAS; MARENGO, 2002). Esse fenômeno, via de regra, ocorre sobre o 

litoral, possivelmente devido à presença das serras do Mar, do Leste Catarinense e 

Geral, já que nesta época do ano está associado aos efeitos orográficos. Esse 

sistema é muito instável e favorece a ocorrência de temporais com chuva forte em 

curto espaço de tempo, ventos com rajadas fortes e granizo. Esse tipo de tempo 

resulta em inundações bruscas, assoreamento e mesmo escorregamentos, 

principalmente quando o solo já se encontra úmido de chuvas anteriores 

(MONTEIRO; MENDONÇA, 2006). 

Nos meses de outono e inverno ocorre um enfraquecimento das massas de ar 

Equatoriais e Tropicais e um fortalecimento na entrada de massas polares. Estas 

declinam as temperaturas e provocam a formação da Frente Polar Atlântica, que tem 

como características as chuvas frontais seguidas de temperaturas e umidade baixas. 

Porém, não é raro o fenômeno de bloqueio atmosférico, resultando pela ação da 

mTa sobre a mPa. Como consequência deste bloqueio temos o fenômeno 

conhecido como “veranico”, quando em pleno inverno chega-se a dias com 

temperaturas máximas absolutas que podem ultrapassar os 30ºC (BARBOSA, 

2009). 

Outro sistema que influi no regime de chuvas do Estado na primavera são os 

Complexos Convectivos de Mesoescala - CCM’s (Figura 11.1.1-1). Esse sistema são 

nuvens convectivas formadas no Uruguai e Argentina que atingem o Estado durante 

a madrugada e provocam chuvas fortes com ocorrência de granizo em algumas 

ocasiões. O tempo associado aos CCM's é muito instável com presença de muitas 

nuvens onde predominam os cumulonimbus e nimbustratus. As chuvas são em 

forma de pancadas e ocorrem com frequência temporais com chuvas intensas, 

ventos com rajadas fortes e granizo isolado (MONTEIRO; MENDONÇA, 2006). A 

cobertura de nuvens provocada pela ação dos sistemas convectivos também 

contribui para o aumento das temperaturas na região (BARBOSA, 2009). 
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Figura 11.1.1-1 - Complexo convectivo de mesoescala. 

 
Fonte: Atlas de desastres naturais. 

Conforme a classificação de Köppen, a área de estudo apresenta tipo climático 

Subtropical mesotérmico úmido com verão quente. A região apresenta uma grande 

influência do relevo, particularmente da Serra do Mar que atua como barreira natural 

à dispersão da umidade trazida do Oceano. A Figura 11.1.1-2 demonstra a 

classificação de Köppen para o Estado de Santa Catarina. 

Figura 11.1.1-2 - Classificação de Köppen. 

 
Fonte: Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina (2002). 
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 Segundo a classificação de KÖPPEN 

Cfa - Clima subtopical; temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC 

(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões 

quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos 

meses de verão, contudo sem estação seca definida. 

Além dos dados elaborados por Horn Filho (1997), utilizou-se também, para a 

análise climática da região em estudo, dados da Estação Meteorológica 1503, do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada em Itapoá/SC, dados da 

Estação Meteorológica da Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, 

localizada no Campus Universitário, s/nº, bairro Bom Retiro em Joinville - SC e, 

dados da Estação Meteorológica Automática da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI, localizada em São Francisco do 

Sul - SC. 

 Temperatura 

Na região em estudo as temperaturas médias, mínimas e máximas anuais oscilam 

entre 20,5oC; 17,8oC e 24,7oC, respectivamente, em 37 anos de observação 

segundo Horn Filho (1997). 

Em julho a média das mínimas é de 13,8oC, porém observou-se ao longo de uma 

série de 30 anos uma temperatura mínima absoluta de 2,6oC na primavera, 

caracterizando assim, a possibilidade de ocorrência de anomalia climática em 

termos de resfriamento dentro desta estação. 

Na região da Babitonga o mês de julho apresenta as menores temperaturas mínimas 

do ano, as quais são provocadas pela invasão da mPa (Figura 11.1.1-3). No que se 

refere às temperaturas máximas, face à influência das massas equatorial e tropical, 

as maiores temperaturas são verificadas entre janeiro, fevereiro e março, com 

médias históricas das temperaturas máximas da ordem de 28,6ºC. 
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Figura 11.1.1-3 - Evolução mensal das temperaturas mínimas e máximas na região em estudo. 
Média de parâmetros registrados em 37 anos de observação na estação 
meteorológica do INMET, desativada em 1983. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados tabulados por Horn Filho (1997). 

A Figura 11.1.1-4 apresenta valores referentes à temperatura média anual obtida 

pela Estação Meteorológica 1503-Itapoá-INMET, no período de julho/2007 a 

dezembro/2017. 

Figura 11.1.1-4 - Temperatura média anual entre 23/07/2007 a 31/12/2017. 

 
Fonte: INMET. 
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Os valores de menor e maior temperatura média anual, conforme dados da Estação 

1503-Itapoá-INMET no período entre 23/07/2007 a 31/12/2017 (Figura 11.1.1-5), 

foram respectivamente de 14,9°C no ano de 2007 e 24,3°C em 2015. Estes valores 

corroboram os dados encontrados por Horn Filho (1997). 

Figura 11.1.1-5 - Temperatura mínima e máxima anual entre Jul/2007 a Dez/2017. 

 
Fonte: INMET. 

A Figura 11.1.1-6 apresenta dados referentes à temperatura média mensal gerada 

pela Estação Automática da EPAGRI - São Francisco do Sul, no período de 2006. 

Figura 11.1.1-6 - Temperatura média mensal no período de 2006. 

 
Fonte: EPAGRI - SC. 
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A menor e maior temperatura média mensal, conforme dados da Estação 

Automática da EPAGRI no ano de 2006 (Figura 11.1.1-7), respectivamente, foi de 

0,0ºC no dia 07 de Julho e 32,28ºC em 24 de Março. 

Figura 11.1.1-7 - Temperatura mínima e máxima mensal no ano de 2006. 

 
Fonte: EPAGRI - SC. 

A Figura 11.1.1-8 apresentam as médias mensais, e os valores de máximo e mínimo 

para valores de temperatura no ano de 2018 pela estação do INMET no município 

de Itapoá/SC. 

Figura 11.1.1-8 - Temperatura média mensal para o ano de 2018. 

 
Fonte: INMET. 
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Figura 11.1.1-9 - Temperatura mínima e máxima mensal para o ano de 2018. 

 
Fonte: INMET. 

 Umidade Relativa 

A umidade relativa do ar registrada na área de estudo demonstra o comportamento 

diretamente ligado com duas características básicas, a localização geográfica e a 

influência do relevo. A região da área de estudo está localizada na região de maior 

umidade relativa do Estado e do Litoral (Figura 11.1.1-10) e alguns fatores explicam 

tal característica. 
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Figura 11.1.1-10 - Distribuição da Umidade no Estado. 

 
Fonte: Atlas Climatológico de Santa (2002). 

Quanto a localização geográfica, a proximidade com o Oceano faz com que através 

da circulação marítima a região sofra a influência da umidade trazida do mar pelos 

ventos principalmente de quadrante Nordeste. 

Além desta característica, a Serra do Mar é um fator determinante nos percentuais 

de umidade relativa. A umidade do ar fica retida pelo relevo que atua como uma 

barreira concentrando-a. A estes dois fatores soma-se a ainda grande quantidade de 

vegetação presente principalmente nas regiões próximas a Serra do mar, o que 

resulta em um considerável valor de evapotranspiração. Tais fatores combinados 

fazem com que a média anual fique acima dos 75% (Figura 11.1.1-11). 
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Figura 11.1.1-11 - Médias de umidade relativa. 

 
Fonte: UNIVILLE adaptado por Barbosa (2009). 

A umidade relativa máxima, segundo Horn Filho (1997), na região em estudo é de 

87,9 % e ocorre entre os meses junho, julho e agosto. Por outro lado, a umidade 

relativa mínima é de 85,2 %, em dezembro. A umidade relativa média anual fica em 

torno de 87,2 %. A Figura 11.1.1-12 apresenta o gráfico da evolução mensal da 

umidade relativa do ar na região em estudo, em 35 anos de observação segundo 

Horn Filho (1997). 

Figura 11.1.1-12 - Evolução média mensal da umidade relativa do ar total na região em estudo. 
Média dos parâmetros registrados na estação meteorológica do INMET, 
desativada em 1983. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados tabulados por Horn Filho (1997). 
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Observa-se que a umidade relativa média máxima ocorre nos meses de inverno, 

quando há um período de baixa pluviosidade. Esse aumento pode ser explicado pela 

localização costeira da região em estudo, a qual recebe influência dos ventos da 

direção Sudeste, que empurram o ar úmido para dentro da região em estudo. Esse 

relativo aumento no inverno, contribui para formação de bancos de nevoeiros baixos, 

principais indicadores de condições de estabilidade atmosférica. 

Através dos dados obtidos pela Estação 1503-Itapoá-INMET no período de 

18/03/2009 a 31/12/2017, a maior média anual de umidade relativa no ar ocorreu no 

ano de 2015 com valor de 87,3% de umidade média ao longo do ano  

(Figura 11.1.1-13 e Figura 11.1.1-14). 

Figura 11.1.1-13 - Média da umidade relativa do ar anual no período entre 18/3/2009 a 
31/12/2017. 

 
Fonte: INMET. 

Figura 11.1.1-14 - Umidade média mensal do ar no ano de 2015. 

 
Fonte: INMET. 
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Segundo dados da Estação Automática da EPAGRI - SC, a maior média mensal de 

umidade relativa do ar, em 2006, foi o mês de julho conforme Figura 11.1.1-15. 

Figura 11.1.1-15 - Variação da umidade relativa média mensal do ar no ano de 2006. 

 
Fonte: EPAGRI - SC. 

A seguir, a Figura 11.1.1-16  apresenta dados referentes à umidade relativa média 

anual, gerada pela Estação Meteorológica da UNIVILLE, localizada próxima da 

região em estudo, período de 1996 a 2006. 

Figura 11.1.1-16 - Variação da umidade relativa média anual entre os anos de 1996 a 2006. 

 
Fonte: UNIVILLE. 
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A Figura 11.1.1-17 apresenta os valores de umidade média mensal do ar para o ano 

de 2018, dados obtidos pela estação INMET em Itapoá/SC, podemos notar que o 

maior valor para umidade média mensal ocorreu no mês de março com valores 

atingindo 87,6% de umidade relativa do ar. 

Figura 11.1.1-17 - Umidade média mensal do ar no ano de 2018 (%). 

 
Fonte: INMET. 

 Precipitação 

A região em estudo é caracterizada como de verão chuvoso e inverno seco. 

Os meses de junho, julho e agosto são mais secos, sendo que agosto apresenta a 

menor quantidade média de precipitação. Os meses de janeiro, fevereiro e março 

caracterizam-se como os mais chuvosos, com média de precipitação de 248, 281 e 

245 mm, respectivamente, em 36 anos de observação segundo Horn Filho (1997). 

A Figura 11.1.1-18 possibilita a verificação de intensas precipitações nos meses de 

verão, especialmente no mês de fevereiro (média de 281 mm), a qual pode ser 

explicada pela conjugação de chuvas trazidas pela mEc e mTa e intensificada pelo 

efeito orográfico da Serra do Mar. 
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Figura 11.1.1-18 - Evolução mensal da precipitação pluviométrica total na região em estudo. 
Média dos parâmetros registrados na estação meteorológica do INMET, 
desativada em 1983. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados tabulados por Horn Filho (1997). 

A precipitação média anual acumulada na região em estudo é de 1.904mm, 

informação que se confirma pela observação da Figura 11.1.1-19, que apresenta o 

gráfico da distribuição total de chuvas no Estado de Santa Catarina, com base nos 

dados do CLIMERH (Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos de 

Santa Catarina), o qual coloca a região em estudo na faixa de 1.800 mm a 1.900 mm 

anuais. 
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Figura 11.1.1-19 - Gráfico da distribuição total de chuva no Estado de Santa Catarina. No 
detalhe em vermelho tem-se a região em estudo. 

 
Fonte: CLIMERH. 

A região em estudo apresenta o número médio anual de 15 dias de chuva/mês, 

sendo que o mês de junho é o menos chuvoso, com média de 11 dias de chuva. Os 

meses de janeiro e fevereiro são os mais chuvosos, com 18 dias de chuva em 

média. 

A análise dos dados da Estação 1503-Itapoá-INMET para o período entre 19/3/2007 

a 13/3/2014, indicou que o ano de 2008 apresentou os maiores valores de 

precipitação conforme podemos observar nas Figura 11.1.1-20 e Figura 11.1.1-21, 

no mês de novembro de 2008 o acumulado de precipitação foi de 891,6 mm, valor 

este que pode ser considerado anormal quando comparado com o restante da série 

histórica e corroborado com os dados de Horn Filho (1997) que indicam os meses 

de janeiro, fevereiro e março como os de maior precipitação para a região. 
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Figura 11.1.1-20 - Acumulado de precipitação entre 19/6/2007 a 13/3/2014. 

 
Fonte: INMET. 

Figura 11.1.1-21 - Acumulado de Precipitação no ano de 2008. 

 
Fonte: INMET. 

Os valores de precipitação mensal no ano de 2018 foram obtidos pela estação 

INMET localizada no em Itapoá e são apresentados na Figura 11.1.1-22 a seguir, 

sendo que os maiores acumulados precipitacionais ocorreram no mês de janeiro, 

com valor de 51,4 mm, podemos notar que o mês de março apresentou valor 0 

(zero) devido à problemas na estação. 
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Figura 11.1.1-22 - Acumulado precipitacional para o ano de 2018 (mm). 

 
Fonte: INMET. 

Segundo dados da Estação Automática da EPAGRI-SC e ilustrado na  

Figura 11.1.1-23, os meses de janeiro a março são os que se caracterizam como os 

mais chuvosos, seguindo a evidência anteriormente citada. 

Figura 11.1.1-23 - Precipitação média mensal no ano de 2006. 

 
Fonte: EPAGRI - SC. 

A Figura 11.1.1-24 apresenta os dados referentes à precipitação média anual, 

compilados da Estação da UNIVILLE, localizada no entorno da região de estudo. 
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Figura 11.1.1-24 - Precipitação média mensal anual entre os anos de 1996 a 2006. 

 
Fonte: UNIVILLE. 

 Ventos 

As informações disponíveis sobre a direção dos ventos na região de estudo indicam 

a predominância dos ventos de leste (26,5 %) e nordeste (16,4 %), este último com 

presença marcante no verão. No inverno predominam os ventos de sudoeste  

(16,4 %), sudeste (14,7 %) e sul (13,4 %). As demais direções do vento podem ser 

consideradas de menor frequência: norte (5,4 %), oeste (4,4 %) e noroeste (2,3 %), 

segundo Horn Filho (1997), em 34 anos de observação. 

Os ventos na região são um fator importante devido a grande influência que 

exercem sobre a maré observada (maré meteorológica) em relação à Tábua de 

Maré (maré astronômica). Desta forma, podem ocasionar a elevação ou o 

abaixamento do nível da água e o atraso ou adiantamento dos instantes de 

ocorrência das baixa-mares ou preamares. As velocidades médias dos ventos, 

segundo Horn Filho, em 34 anos de observação, variam entre 9 Km/h no mês de 

junho e 11,52 Km/h no mês de janeiro, conforme Figura 11.1.1-25. Vale colocar que, 

durante a passagem de frentes frias, estes ventos levantam o mar na barra, 

podendo formar ondas de até 2,5m de altura. 
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Figura 11.1.1-25 - Evolução da velocidade média mensal dos ventos na região de estudo. Média 
dos parâmetros registrados em 34 anos de observação na estação 
meteorológica do INMET, desativada em 1983. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados tabulados por Horn Filho (1997). 

A seguir, a Figura 11.1.1-26 apresenta dados referentes à velocidade média mensal 

dos ventos, gerada pela Estação Automática da EPAGRI - SC, no ano de 2006. A 

Figura 11.1.1-27 indica os valores médios de velocidade máximas anuais entre 

18/6/2007 a 19/4/2016. 

Figura 11.1.1-26 - Velocidade média mensal do vento no ano de 2006. 

 
Fonte: EPAGRI - SC. 
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Figura 11.1.1-27 - Valores médios de velocidade máxima anual entre o período de 18/6/2007 a 
19/4/2016. 

 
Fonte: INMET. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (1931-1960), a região em estudo 

conta com uma média de 18 dias/mês de calmaria. 

Observa-se na Figura 11.1.1-28, a predominância dos ventos entre os meses de 

março a julho no sentido sudoeste, e ventos no quadrante norte nos meses de 

setembro, outubro, dezembro, janeiro e fevereiro. 

Figura 11.1.1-28 - Direção predominante dos ventos segundo os meses do ano, região de São 
Francisco do Sul/SC, série de dados 1963-1996 apresentada por Horn Filho, 
1997. 

 
Fonte: Brito Silveira (2013). 
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 Insolação e Nebulosidade 

Os índices de insolação variam conforme o zênite solar, gerenciado pelo movimento 

de translação do Planeta. No hemisfério sul a inclinação dos raios solares fornece 

radiação mais intensa entre os meses de dezembro a março durante o verão, 

embora neste período o aumento da convecção também aumente a cobertura do 

céu. A região de estudo apresenta uma insolação variando entre 16:00hs à 18:00hs 

(Figura 11.1.1-29), tal índice sofre uma variação considerável da nebulosidade 

oriunda da circulação marítima e intensificação dos sistemas meteorológicos, pela 

orografia. Estes fenômenos fazem com que a região de Joinville seja uma das 

regiões de menor taxa de insolação do Estado (BARBOSA, 2009). 

Figura 11.1.1-29 - Distribuição da insolação no Estado. 

 
Fonte: Atlas climatológico de Santa Catarina (2002). 

O mês de maior índice de insolação é o de janeiro (verão), com 171,4 horas, e o 

menor índice é o mês de setembro (inverno), com 102,6 horas (Figura 11.1.1-30). A 

insolação média anual na região em estudo é de aproximadamente 142,12 horas, 

segundo Horn Filho (1997). 
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Figura 11.1.1-30 - Evolução da variação média mensal da insolação na região em estudo. Média 
dos parâmetros registrados em 33 anos de observação na estação 
meteorológica do INMET, desativada em 1983. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados tabulados por Horn Filho (1997). 

Em termos de nebulosidade, a Figura 11.1.1-31 apresenta dados referente à região 

em estudo. O número 0 (zero) indica céu claro sem nuvens e 10 para céu encoberto. 

Figura 11.1.1-31 - Evolução da variação média mensal da nebulosidade na região em estudo. 
Média dos parâmetros registrados em 34 anos de observação na estação 
meteorológica do INMET, desativada em 1983. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados tabulados por Horn Filho (1997). 
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A grande nebulosidade que se encontra nesta região é devida à proximidade com a 

Serra do Mar, que serve como barreira aos ventos que vem do mar, e são formados 

no Oceano Atlântico através de encontros de correntes frias e quentes, gerando 

nuvens por processos diversos. 

 Evaporação e Pressão 

Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia 

de Santa Catarina - CLIMERH, a evaporação média anual na região em estudo 

corresponde aproximadamente a 45 mm. Os meses com maior média mensal de 

evaporação acontecem de novembro a janeiro. Já os meses de maio a agosto são 

os que apresentam as menores médias mensais de evaporação, conforme  

Figura 11.1.1-32. 

Figura 11.1.1-32 - Evaporação média mensal na região em estudo. 

 
Fonte: CLIMERH. 

A pressão atmosférica média anual da região em estudo corresponde a 1.014,56 

mbar. A Figura 11.1.1-33 ilustra a variação da pressão ao longo do ano na região, 

segundo Horn Filho (1997). 
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Figura 11.1.1-33 - Evolução da variação média mensal da pressão atmosférica na região em 
estudo. Média dos parâmetros registrados em 32 anos de observação na 
estação meteorológica do INMET, desativada em 1983. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados tabulados por Horn Filho (1997). 

A Figura 11.1.1-34 ilustra a variação média anual da pressão atmosférica no período 

entre julho de 2007 a dezembro de 2017, o valor médio para esse período foi de 

1015,3 hPa, valor semelhante ao encontrado nos estudos de Horn Filho (1997). 

Cabendo uma observação de que uma (1) unidade de medida milibar (mbar) 

utilizada nos estudos de Horn Filho (1997) é equivalente a uma (1) unidade de 

medida hectopascal (hPa) utilizada pela Estação 1503 – Itapoá Inmet. 

Figura 11.1.1-34 - Variação Média Anual da Pressão Atmosférica (hPa) entre julho de 2007 a 
dezembro de 2017. 

 
Fonte: INMET. 

Ocorre uma considerável diminuição da evaporação à medida em que a pressão 

atmosférica aumenta, reduzindo assim, a capacidade da atmosfera em formar 

nebulosidade, diminuindo com isso, os índices pluviométricos durante os meses de 

outono, primavera e inverno. 
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 Fenômenos Meteorológicos Extremos 

Os desastres naturais estão diretamente vinculados á história do homem e ao seu 

modo de apropriação e uso dos recursos naturais. Desde a formação dos primeiros 

agrupamentos humanos até as concepções das cidades modernas, os desastres 

têm gerado duros impactos na sociedade, resultando em sérios danos e prejuízos 

socioeconômicos. 

Neste contexto, destaca-se para a região em estudo o fenômeno meteorológico 

extremo referente a precipitação intensa decorrente de chuvas significantes, 

acarretando em eventos de enchentes, inundações e alagamentos. 

Enchente ou cheia refere-se ao aumento da vazão do rio por determinado período 

de tempo, entretanto, quando a vazão supera a capacidade de descarga do canal 

fluvial, indo extravasar para as áreas marginais é que acontece a inundação fluvial. 

As inundações fluviais são causadas por precipitação intensa, com característica 

sazonal e sobre amplas áreas geográficas, resultando nas inundações graduais. 

Elas também podem se caracterizar como inundações bruscas, quando as chuvas 

são ainda mais intensas e se concentram em uma área pequena (PENNING-

ROWSELL, 1999; SMITH, 2000). 

Sabe-se que entre as áreas mais susceptíveis à inundação gradual, destacam-se as 

regiões costeiras em virtude do relevo plano (caracterizado por uma planície de 

inundação) e também ao aumento populacional bastante significativo nessas 

regiões. Santa Catarina representa uma grande e importante parcela de municípios 

costeiros em relação à costa brasileira. Suas características físicas fazem com que o 

estado esteja entre os mais afetados por eventos extremos nessa região. 

O mapa elaborado por Herrmann (2007) (Atlas de Desastres Naturais do Estado de 

Santa Catarina) classificou o município de Itapoá/SC com frequência MÉDIA de 

inundação gradual, enquanto que Garuva/SC ficou classificada com frequência 

MUITO ALTA. 

A região em estudo, devido à sua localização geográfica, está susceptível à 

ocorrência de fenômenos meteorológicos extremos, mais especificadamente 

precipitação intensa. Os maiores eventos já catalogados (CPRM) para a região em 

estudo, mais especificamente em Itapoá/SC, são de natureza de inundação nos 

anos de 1994 e 2008. 

A estação 1503-Itapoá-Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) possui registros 

pluviométricos do ano de 2008 e os mesmos são apresentados e discutidos a seguir. 

Durante o mês de novembro/2008, segundo Brito Silveira (2013), a região de Itapoá 

sofreu com a formação de um vórtice ciclônico em níveis médios que acarretou em 

chuvas significantes por toda a região nordeste do Estado de Santa Catarina. Entre 

os dias 11 e 12 a estação 1503-Itapoá-Inmet registou o total precipitado de 

276,8mm, há registros em São Francisco do Sul de 204,9mm. Estas chuvas intensas 

foram relacionadas à presença de um escoamento anticiclônico anômalo adjacente 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 30 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

à costa da região sul. O sistema de alta pressão permaneceu atuante na área de 

maneira estacionária do dia 19 até o fim do mês de novembro, este sistema recebeu 

a influência de outra formação de vórtice ciclônico que contribuiu para o aumento da 

convergência de umidade na faixa litorânea catarinense. Os dados da estação 1503-

Itapoá-Inmet para o período de 21 a 24 de novembro indicam um total de 431,6mm 

de chuvas. 

A Figura 11.1.1-35 indica que durante todo o mês de novembro de 2008 não 

ocorreram registros de chuvas em dois dias e em 15 dias o total precipitado diário 

não ultrapassou 10mm. As constantes chuvas ao longo de todo o mês saturaram os 

solos e o excesso de águas de chuva acabaram se dirigindo para os rios causando 

enchentes. Brito Silveira (2013, p.94 apud Knei, 2003) cita que o acumulado 

precipitacional para o Município de Itapoá alcançou 891,6mm no final de novembro, 

valor equivalente a 46,2 % esperado para todo o ano de acordo com valores de 

média para a região. 

Figura 11.1.1-35 - Precipitação diária mês de Novembro de 2008 (mm). 

 
Fonte: INMET. 

O grande volume de águas acarretou em eventos de enchentes, inundações e 

alagamentos por toda a região de Itapoá com destaque para a porção centro-norte 

do Município (Figura 11.1.1-36 e Figura 11.1.1-37). 
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Figura 11.1.1-36 - Rua Ana Maria 
Rodrigues de Freitas, 
Bairro São José 1, 
Itapoá/SC.  

Figura 11.1.1-37 - Estrada SC-415, 
proximidades da ponte de 
acesso ao Saí-Mirim, faixa de 
duto inundada.  

  
Fonte: Defesa Civil. Fonte: Defesa Civil. 

A Figura 11.1.1-38, a seguir, demonstra que o evento do mês de novembro ano de 

2008 foi uma anormalidade para os padrões de precipitação para a área. 

Figura 11.1.1-38 - Acumulado Precipitação Mensal no ano de 2008 (mm). 

 
Fonte: INMET. 

A série histórica entre 2007 a 2014, Figura 11.1.1-39, obtida com os dados da 

estação 1503-Itapoá-Inmet, demonstra que o ano de 2008 foi um ano excepcional 

para a região, notadamente o acumulado de precipitação neste ano destoa dos 

demais. 
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Figura 11.1.1-39 - Acumulado de precipitação entre o período de 19/06/2007 a 13/03/2014 (mm). 

 
Fonte: INMET 

De acordo com Serviço Geológico do Brasil (CPRM), as inundações nas áreas 

urbanas de Itapoá estão condicionadas pelo regime de chuvas na Bacia Hidrográfica 

do Rio Saí Mirim e ocorre de forma lenta e gradual. Nos eventos de cheia, a cidade 

fica um longo período inundada devido a dificuldade de escoamento das águas para 

o oceano, principalmente quando tais eventos coincidem com períodos de maré alta. 

A área urbana de Itapoá apresenta fatores naturais que podem ser considerados 

condicionantes para a ocorrência de desastres de caráter hidrológico, neste caso, as 

inundações, principalmente por apresentar terrenos naturais da planície costeira que 

propiciam o baixo coeficiente de escoamento superficial (fluxos de baixa velocidade). 

A Área de Intervenção (AI) já possui um sistema de drenagem em todo o trecho da 

faixa de servidão do duto existente (trecho proposto para a implantação do 

empreendimento em questão), o que reduz significativamente os alagamentos e 

possíveis inundações. 

11.1.2 Geologia, geomorfologia, pedologia e geotecnia 

11.1.2.1 Geologia 

a) Introdução 

A caracterização geológica da Área de Intervenção (AI), Área de Influência Direta 

(AID) e da Área de Influência Indireta (AII) teve como ponto de partida os 

procedimentos metodológicos que englobaram revisão bibliográfica, reconhecimento 

de campo e análises de mapeamentos geológicos em diferentes escalas realizados 

na região, seguido dos resultados encontrados. 
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b) Procedimentos Metodológicos 

A descrição geológica da região de Garuva, Itapoá e São Francisco do Sul foi 

realizada com base em trabalhos de campo, revisão bibliográfica e consulta na base 

de dados: Imagem de satélite CBERS 4 - Câmera Multiespectral regular MUX, 

composição RGB, bandas 765. Data 20/09/2016; Sistema de Informações 

Geográficas de Santa Catarina - SIGSC; e Cartas Geológicas, Folha SG.22-Z-B 

Joinville. CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 2011, Folha SG.22-Z-B Joinville IBGE 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2004, Mapa Geológico do Estado de 

Santa Catarina (1:500.000) CPRM - Serviço Geológico do Brasil 2014. 

c) Resultados 

 Classificação Geológica de Santa Catarina 

A classificação quanto à Geologia Regional para o Estado de Santa Catarina 

compreende os Domínios do Escudo Atlântico, Área de Bacia Sedimentar, Área de 

Sedimentos Quaternários. 

O mapa geológico do Estado de Santa Catarina publicado pelo DNPM (1986) e por 

SANTA CATARINA (1986) apresentou nove unidades tectonoestruturais para a 

geologia Catarinense: 

a) Cinturão Móvel; 

b) Greenstone Belt; 

c) Núcleos Graníticos; 

d) Domos Graníticos; 

e) Granitóides; 

f) Cobertura Dobrada de Plataforma; 

g) Cobertura Fanerozóica; 

h) Intrusões Alcalinas e; 

i) Cobertura Costeira e Bacia de Pelotas. 

Segundo SCHEIBE (1986) afloram no território catarinense seis litotipos Migmatitos 

e granulitos do Arqueano; 

a) Granitóides e rochas metassedimentares e metamórficas associadas de idade 

proterozóica; 

b) Rochas sedimentares gonduânicas paleozóicas; 

c) Rochas basálticas, intermediárias e ácidas mesozóicas; 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 34 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

d) Rochas alcalinas do final do Mesozóico e início do Terciário e; 

e) Sedimentos do litoral, de idade cenozóica. 

Figura 11.1.2.1-1 - Unidades Litoestratigráficas definidas para o Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: SCHEIBE (1986). 

HORN FILHO & DIEHL (1997 e 2001) subdividiram a geologia catarinense em cinco 

grandes províncias geológicas posicionadas por seus caracteres estruturais, 

petrográficos, sedimentares e evolutivos: 

a) Escudo Catarinense; 

b) Bacia do Paraná; 

c) Planalto da Serra Geral; 

d) Complexo Alcalino; 

e) Província Costeira. 

Afloram de leste para oeste as rochas graníticas, metamórficas, sedimentares e 

basálticas e depósitos sedimentares da Província Costeira; os litotipos cristalinos e 

sedimentares do Escudo Catarinense; as rochas sedimentares da Bacia do Paraná; 

as rochas alcalinas do Complexo Alcalino e as rochas basálticas e riolíticas do 

Planalto da Serra Geral. 

Do ponto de vista cronológico, as rochas Arqueanas, Proterozóicas e Cambrianas do 

Escudo Catarinense representam as rochas mais antigas do Estado (de 1.900 até ± 
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550 MA AP1), seguido das rochas sedimentares da Bacia do Paraná (entre 500 e 

180 MA AP), dos basaltos da Serra Geral (± 130 MA AP), das alcalinas do Domo de 

Lages (± 65-70 MA AP) e dos depósitos sedimentares da Província Costeira de 

idade quaternária (± 2 MA AP - presente). 

 Caracterização Geológica dos Municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e 

Garuva 

Segundo Fernandes (1999), a estabilidade tectônica da região da Baía da Babitonga 

foi severamente interrompida por volta de 500-600 milhões de anos passados, 

devido à ocorrência de processos geodinâmicos internos. 

Conforme a Teoria da Tectônica de Placas, o fenômeno da colisão entre placas é 

caracterizado pela movimentação da crosta terrestre e ocorre quando as placas se 

movem uma em direção à outra, convergindo mutuamente. No ato da colisão se 

origina uma zona de subducção, onde a placa oceânica (mais densa) mergulha sob 

a placa continental para ser consumida no manto. As informações geológicas 

apresentadas por Gonçalves & Kaul (2002) ilustram este fenômeno mostrando a 

elevação do Complexo Luis Alves como resultado da colisão, em um passado 

distante, do “Microcontinente” Luis Alves com o “Microcontinente” Itapoá/S. F. do 

Sul, que se tratava de uma massa litosférica vinda de Leste, a qual é representada 

atualmente pela Região da Vila da Glória e Itapoá, além da Ilha de São Francisco do 

Sul (Figura 11.1.2.1-2). 

Figura 11.1.2.1-2 - Imagem ilustrativa do movimento da Tectônica das Placas, mostrando o 
ocorrido entre os Microcontinentes Luis Alves e Itapoá-São Francisco. 

 

 
Fonte: Gonçalves; Kaul (2002). 

  

                                                           
1 MA AP = milhões de anos antes do presente 
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Em termos geocronológicos, as rochas mais antigas da região da Baía da Babitonga 

são identificadas como rochas metamórficas arqueanas, do tipo gnaisse granulítico e 

integram o Complexo Luís Alves (KAUL ; TEIXEIRA, 1982), também denominado de 

Complexo Granulítico de Santa Catarina (HARTMANN; SILVA; ORLANDI FILHO, 

1979). 

Tais rochas se formaram há cerca de 2,6 bilhões de anos, sendo afetadas por 

metamorfismo do tipo granulítico, com fusões parciais de rochas ao sofrerem 

posterior processo de migmatização. 

Segundo Gonçalves (1989), na colisão ficou estabelecida uma zona de sutura entre 

os terrenos da região de Joinville e aqueles da região de Itapoá e São Francisco do 

Sul. 

A zona de sutura hoje apresenta rochas intensamente fragmentadas em decorrência 

das ações tectônicas ocorridas concomitantemente com terremotos e vulcanismos. 

Resultantes das mesmas ações, no Complexo Luís Alves surgiram duas bacias 

tectônicas, conhecidas pelas denominações de Campo Alegre (KAUL; 

COITINHO;ISSLER, 1982) e Joinville (GONÇALVES; SANTANA; TOMAZZOLLI, 

2000). 

Nestas bacias inicialmente se acumularam sedimentos de granulação grosseira e 

posteriormente sedimentos de granulação gradualmente mais fina como arcósios, 

arenitos, siltitos, e folhelhos. 

Entre os sedimentos acumulados também se verificaram depósitos de tufos e 

derrames representativos da atividade vulcânica, que provavelmente estariam 

relacionados com o plutonismo que gerou os maciços graníticos da Suíte Intrusiva 

da Serra do Mar (KAUL et al., 1982). 

Para Gonçalves (1989), em termos geocronológicos a estabilidade tectônica se 

normalizou na região a partir da era Paleozóica, com exceção das perturbações 

relacionadas com intrusões de diabásio ocorridas entre o Jurássico e Triássico. 

Somente a partir do período Quaternário, ou seja, do Pleistoceno ao Holoceno, a 

Baía da Babitonga passou a ser palco exclusivo de sedimentação, tanto de origem 

continental como marinha. 

A geologia de São Francisco do Sul compreende Terrenos Cristalinos do Escudo 

Catarinense e, em sua maior parte, os depósitos sedimentares inconsolidados, de 

origem Cenozóica. Os primeiros envolvem as litologias do Complexo Paranaguá 

(GONÇALVES; KAUL, 2002) ou Complexo Tabuleiro (HORN FILHO, 1997), mais 

especificamente os migmatitos, granitóides e gnaisses. Os últimos reportam-se aos 

depósitos areno-argilosos. 

São Francisco do Sul localiza-se no Litoral I - Setentrional ou Norte - do Estado de 

Santa Catarina (DIEHL; HORN FILHO, 1996) (Figura 11.1.2.1-3), cuja geologia, 
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descrita por Horn Filho et al. (1993) e Horn Filho (1997) apresenta como 

constituintes essenciais, as rochas de idade arqueana/proterozóica e elúvios 

associados do Sistema Cristalino; os sedimentos de idade quaternária indiferenciada 

do Sistema Continental de Encostas; os sedimentos pleistocênicos e holocênicos do 

Sistema Litorâneo e os sedimentos atuais do Sistema Praial. 

Figura 11.1.2.1-3 - Imagem Satélite TM Landsat - bandas 2, 3, 4, do trecho norte do litoral do 
Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Atlas Ambiental de Joinville (2003). 
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 Sistema Cristalino 

O Escudo Catarinense está representado em São Francisco do Sul por maciços 

rochosos, elevações isoladas e promontórios do embasamento cristalino e que 

constituem do ponto de vista geomorfológico, as terras altas do setor meridional da 

Serra do Mar no Brasil e do setor setentrional das serras do Leste Catarinense. 

As rochas predominantes incluem granitos, granitóides e gnaisses e 

secundariamente xistos, metabasitos, quartzitos, anfibolitos e migmatitos, tipos 

litológicos que fazem parte do Núcleo Migmatítico de Injeção Polifásica de São 

Francisco do Sul (SILVA, 1984), integrante do Complexo Tabuleiro (TRAININI et al., 

1978). 

O espesso revestimento vegetal da Floresta Atlântica sobre as rochas do sistema 

cristalino tem protegido as mesmas dos processos erosivos, entretanto, fornecem 

igualmente ácidos orgânicos, desenvolvendo bactérias nitrificantes que, nas suas 

ações, podem afetar a superfície da massa rochosa. 

A ação dos processos intempéricos sobre as rochas matrizes preexistentes 

propiciou o desenvolvimento de espessos pacotes de solos eluviais classificados 

como predominantemente gnáissico-granítico. Posteriormente, estes elúvios, a partir 

de fluxos gravitacionais torrenciais nas encostas das elevações, constituíram 

importantes depósitos coluviais que gradam, à jusante, para aluviões 

indiferenciados. 

 Sistema Continental de Encostas 

Compreendem os depósitos coluvial e fluvial, os quais são considerados indivisos, 

devido ao contínuo caráter de sedimentação ocorrido durante todo o Quaternário e 

que perdura até os dias atuais.  

Os colúvios são constituídos de uma mistura de sedimentos arenosos, sílticos e 

argilosos, de grãos imaturos e angulosos. Em meio a estes sedimentos, têm sido 

observados macroclastos de granulometria variável, com tamanhos desde grânulos 

a matacões, predominando do ponto de vista litológico, os granitos, os gnaisses e os 

ultramafitos do Sistema Cristalino. 

Os fluviais estão encaixados nas drenagens dos principais rios da ilha e continente, 

compreendendo os depósitos de canal, os depósitos de barras de meandros e os 

depósitos de planícies de inundação. Os de canal, típicos dos cursos superiores, são 

formações proveniente de sedimentos arenosos contendo seixos e matacões. Nas 

planícies dos cursos inferiores, predominam sedimentos arenosos e siltico-argilosos. 

Os depósitos de barras de meandros aparecem mais confinados aos bancos 

convexos dos canais ativos e abandonados, derivando do transporte de material 

arenoso por saltação e mais grosso por tração. 
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 Sistema Litorâneo 

Neste sistema foram agrupadas as unidades geológicas da planície marinha 

propriamente dita, correlacionadas cronologicamente aos eventos transgressivos e 

regressivos do Atlântico Sul, do final do Pleistoceno e de todo Holoceno.  

Representa uma planície composta de uma série de plainos praiais (strandplains), 

configurando uma superfície plana-ondulada, formada pelo acréscimo de esporões 

arenosos sucessivos, depositados por correntes paralelas à costa ou por cristas 

praiais originadas pela ação das ondas (SUGUIO, 1992). 

 Pleistoceno Superior (120 mil anos) 

No Pleistoceno Superior foram reunidos os depósitos marinhos praiais recobertos 

por depósitos eólicos e os depósitos lagunares. 

Os depósitos eólicos apresentam-se como terraços de superfície aplainada a 

ondulada, com altitudes entre 12 e 19 m e constituídos de sedimentos arenosos de 

granulometria fina a média. Os depósitos lagunares representam as intercristas dos 

feixes litorâneos, de granulometria arenosa média e, geralmente, enriquecida em 

matéria orgânica da vegetação secundária de restinga, típica dos depósitos 

marinhos sobrejacentes. 

Os depósitos pleistocênicos são compostos predominantemente de areias marinhas 

litorâneas bem selecionadas, podendo apresentar uma coloração cinza escura em 

consequência da presença de matéria orgânica secundária, o que lhe confere certa 

coesão. A presença de cordões litorâneos relíquias é comum em alguns locais. 

 Holoceno 

No Holoceno foram considerados os depósitos eólicos litorâneos, os depósitos 

marinhos recobertos por depósitos eólicos e os depósitos lagunares. Associados, 

ainda, estão os depósitos flúvio-lagunares, os depósitos paludiais, os depósitos 

estuarinos e os depósitos conchíferos artificiais, denominados regionalmente de 

“sambaquis”: 

a) Depósitos Eólicos Litorâneos: apresentam-se sob a forma de dunas 

barcanóides, ativas ou fixadas pela presença da vegetação. Os sedimentos 

destas dunas são constituídos de grãos arenosos médios, quartzosos, 

arredondados e bem selecionados. 

b) Depósitos Marinho-Eólicos e Depósitos Lagunares: representam as cristas e 

as intercristas dos cordões litorâneos, de altitudes entre 4 e 9m, compostos por 

sedimentos arenosos finos, moderadamente a muito bem selecionados e 

essencialmente quartzosos. 

c) Depósitos Flúvio-Lagunares: resultantes da acumulação de sedimentos 

oriundos da erosão e do transporte de materiais de áreas situadas à montante 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 40 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

dos cursos fluviais exibem terraços de superfície plana, alongados e 

constituídos de sedimentos arenosos finos e bem selecionados. 

d) Depósitos Paludiais: de granulometria arenosa fina e vegetação característica, 

representam os depósitos das planícies de marés em áreas protegidas 

submersas pela preamar e expostas durante a baixa-mar. 

e) Depósitos Estuarinos: formados de sedimentos arenosos finos com teores de 

silte e argila, provenientes do fundo da baía, depositados em ambientes de 

baixa energia e com muita carga de material fino transportado em suspensão. 

f) Depósitos Conchíferos Artificiais: compreendem colinas de forma cônica, de 

altitudes entre 7 e 15m e constituídos de sedimentos arenosos, conchas, além 

de fragmentos diversos de origem biológica e arqueológica. A idade holocênica 

confirma a expectativa de idade da maioria dos sambaquis de outras planícies 

costeiras ou marinhas do sul do Brasil (HORN FILHO et al., 1995). 

Os depósitos holocênicos são os que representam maior complexidade e 

diversidade. Nos ambientes de transição, ocorre sedimentação areno-argilosa em 

lagunas e baías, bem como sedimentos areno-argilosos bastante ricos em matéria 

orgânica dos manguezais atuais. Afloram ainda sedimentos flúvio-lagunares, areno-

argilosos e depósitos turfáceos, em terrenos alagadiços. São observadas ainda, 

areias marinhas litorâneas bem selecionadas, apresentando, localmente, cordões 

arenosos, superfícies de dunas, ativas ou estabilizadas. 

 Sistema Praial 

O litoral de São Francisco do Sul tem suas praias agrupadas em dois subsistemas 

praiais arenosos: Praias Estuarinas (praias sob regime estuarino) e Praias 

Oceânicas (praias sob regime oceânico). 

a) Praias Estuarinas: Apresentam-se pouco desenvolvidas e parcialmente 

recobertas por vegetação. Originam-se em locais abrigados e de baixa 

energia, configurando geralmente praias de bolso; 

b) Praias Oceânicas: Expostas a níveis de energia moderados a altos. Foram 

classificadas como praias alongadas, em espiral e de bolso. As praias de 

esporões de barreiras, na interface estuário/oceano, têm sua sedimentação 

amarrada inicialmente às elevações cristalinas, progredindo a partir de 

importante deriva litorânea e suprimento arenoso. Predominam nas praias 

oceânicas, declividades baixas a médias; estados dissipativos e reflectivos; e 

granulometria arenosa fina a média. 

A região de São Francisco do Sul na sua maior parte se caracteriza por formações 

de rochas magmáticas e metamórficas, formações estas com planos de xistosidades 

evidenciados na direção norte-sul. 
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Na região se encontram também espessos depósitos de solos sedimentares de 

origem marinha e aluvionar. Estes solos além de estarem sujeitos a inundações 

apresentam baixa capacidade de suporte. 

Dentre estes depósitos, alguns apresentam espessas camadas de argilas moles 

que, por critérios da engenharia construtiva, apresentam comportamentos 

característicos de solos de baixa capacidade de suporte e elevada 

compressibilidade. 

Em princípio, de acordo com sua gênese, as rochas são classificadas em três 

categorias, ou seja, Rochas Ígneas, Rochas Sedimentares e Rochas Metamórficas. 

O Quadro 11.1.2.1-1 apresenta as características genéticas mais relevantes de cada 

categoria de rocha. 

Quadro 11.1.2.1-1 - Características originais das Rochas. 

CATEGORIAS GÊNESE NATUREZA LOCAL DE 
FORMAÇÃO 

TEMPERATURA DE 
FORMAÇÃO 

Ígnea Resfriamento do Magma Primária Superfície-interior 600 a 1.200 oC 

Sedimentar Sedimentação Secundária Superfície Ambiental 

Metamórfica Transformação Físico-Química Secundária Interior 300 a 700 oC 

Fonte: HORN FILHO et al., 1995. 

Pode-se constatar que as rochas ígneas se originaram a partir de resfriamento do 

magma e as rochas sedimentares foram originadas pela acumulação e consolidação 

dos depósitos sedimentares, sobretudo dentro da água. 

As rochas metamórficas foram formadas a partir da transformação das rochas 

originais, podendo ser ígneas, sedimentares ou mesmo metamórficas, pela sua 

exposição à alta pressão e à elevada temperatura subterrânea. 

Uma parte de rochas ígneas e todas as rochas sedimentares são formadas na 

superfície da Terra (vulcânicas), entretanto, todas as rochas metamórficas, bem 

como o restante das rochas ígneas (plutônicas), são formadas na parte mais interna 

da crosta terrestre. 

Por outro lado, as rochas ígneas e metamórficas constituem a maioria do volume da 

crosta terrestre, sendo que as rochas sedimentares possuem uma ampla área de 

distribuição na superfície, porém o seu volume avaliado em pesquisas recentes 

mostrou ser relativamente pequeno. 

As erupções vulcânicas com a consequente efusão de lavas comprovam a 

existência de material fundido dentro da Terra, denominado “magma”. 

Ao se originarem do magma, as rochas ígneas são classificadas como rochas 

primárias. As energias formadoras desta rocha provêm do calor interno do planeta. 

Durante o processo de resfriamento e consolidação do magma são formados vários 

tipos de corpos ígneos com diversos modos de ocorrência. Os corpos ígneos 
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formados na superfície da Terra através de erupções vulcânicas são denominados 

de corpos geológicos vulcânicos. 

Um típico exemplo de corpo ígneo vulcânico é a lava. Já o tamanho dos minerais 

constituintes das rochas componentes dos corpos vulcânicos se apresenta pequeno, 

sendo indistinguíveis a olho nu, o que indica um resfriamento rápido do magma e 

são representadas pela família do basalto. 

Por outro lado, quando os corpos ígneos são formados dentro da crosta terrestre 

através de penetração e resfriamento do magma em locais subterrâneos, ocorre o 

fenômeno da intrusão. Por isto, muitas rochas a serem estudadas são identificadas 

como corpos intrusivos. 

Corpos ígneos intrusivos situados em pequena profundidade e de pequeno tamanho 

se apresentam normalmente na forma tabular, como é o caso do corpo denominado 

dique. 

Já os corpos intrusivos de tamanho grande geralmente não são tabulares, e em 

campo são encontrados comumente os corpos com tamanho de alguns quilômetros 

de extensão, chamados de batólito. 

A borda dos corpos de origem intrusiva, sobretudo dos corpos pequenos, é 

frequentemente composta de rochas de granulometria fina, devido ao resfriamento 

mais rápido ao longo da superfície de contato. 

Da mesma forma, as rochas compostas por minerais grandes devido ao resfriamento 

mais lento, são chamadas de rochas plutônicas. 

O granito, aproveitado amplamente em uso ornamental, revestimento de chão e 

parede, é um típico exemplo de rochas plutônicas responsáveis pela formação de 

um batólito. 

O Quadro 11.1.2.1-2 lista as rochas mais comuns pertencentes a cada categoria. 

Quadro 11.1.2.1-2 - Rochas mais comuns em cada categoria. 

CATEGORIA DA ROCHA OCORRÊNCIA 

Ígnea Granito; Gabro; Riolito e Basalto 

Sedimentar Arenito; Argilito e Calcário 

Metamórfica Gnaisse; Xisto e Mármore 

Fonte: OAP (2018). 

Souza (1999) cita que Martin et al.(1988) apresenta um mapa geológico do 

Quaternário costeiro dos Estados do Paraná e Santa Catarina na escala 1:200.000, 

descrevendo sete unidades para a planície costeira de Itapoá. 

O mesmo autor, utilizando-se de dados como posição geográfica, altitude, relação 

de contato com outras unidades e modelos propostos para outros setores da costa 

brasileira (SUGUIO et al.(op. cit.), 1985; Martin et al. (op. cit.) 1988 e Angulo, 1992), 

separou os terraços marinhos da região de Itapoá em duas unidades: terraços 
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pleistocênicos e holocênicos, descrevendo cada uma destas unidades: os terraços 

pleistocênicos, em geral mais altos, interiorizados e recortados por sistema fluvial 

com nível de base inferior ao atual, que foi afogado posteriormente por sedimentos 

paleolagunares durante a última transgressão pós-glacial, já os terraços holocênicos 

são mais baixos, contínuos e apresentam frequentes alinhamentos que 

correspondem a antigos cordões litorâneos. 

Ainda Souza (1999) apresenta um mapa geológico para a região de Itapoá e salienta 

que, comparando este mapa com os apresentados por Martin et al. (1988) e Horn 

Filho (1997), nota-se a ausência de depósitos da Formação Mina Velha e diferença 

com relação à extensão dos terraços pleistocênicos. Com relação a essa diferença, 

Souza (1999) cita que Angulo (1992) considera que Martin et al. (1988) considerou 

como de idade pleistocênica os terraços que apresentavam enriquecimento de 

matéria orgânica, porém, segundo o primeiro, os terraços holocênicos também 

apresentam enriquecimento de matéria orgânica. Segundo Souza (1999) a 

existência de terraços que ultrapassam três metros reforça a interpretação da 

existência de terraços holocênicos, pois, caso estes fossem considerados 

pleistocênicos, o nível do mar no Holoceno não poderia ultrapassar 2m. 

Contudo, através de pesquisa utilizando o método do radiocarbono desenvolvida 

pela autora no Município de Itapoá, foi possível datar níveis marinhos entre 

2,09±1,0m há 3.530±70 anos AP, 3,05±0,50m há 4.015±90 anos AP e 2,49±1,0m há 

4.200±70 anos AP. 

Baseada em modelos de evolução de Angulo et al. (1999) para a região costeira do 

Estado do Paraná, resultados de datações radiocarbônicas e através de descrições 

de sondagens geotécnicas, Souza (1999) mapeou a evolução da região costeira de 

Itapoá da seguinte forma: 

a) Configuração paleográfica da planície costeira de Itapoá durante o máximo da 

transgressão pleistocênica: sugestão de uma ilha-barreira nas proximidades da 

região da Mina Velha, formada por depósitos paleoestuarinos existentes entre 

a parte mais interna dos terraços pleistocênicos e os depósitos continentais, 

bem como ao sul; na área da baía da Babitonga os terraços pleistocênicos 

estão em contato com o sopé da serra (Figura 11.1.2.1-4); 

b) ConFiguração paleográfica da planície costeira de Itapoá durante o período 

regressivo após o máximo da transgressão pleistocênica: formaram-se vários 

cordões litorâneos regressivos que preencheram a grande baía que existia ao 

norte de Itapoá. A autora salienta a probabilidade da existência de duas 

desembocaduras associadas ao rio Saí-Guaçú e Saí-Mirim (Figura 11.1.2.1-5); 

c) ConFiguração paleogeográfica da planície costeira de Itapoá durante o 

máximo da transgressão holocênica: provavelmente esporões ou ilhas-

barreiras existiam ao norte e ao sul de Itapoá e, também ao norte, pelo menos 

três desembocaduras. Esta hipótese é reforçada tendo em vista análises de 
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sondagens feitas na região do Pontal, que demonstraram existência de 

sedimentos lamosos atribuídos a paleolagunas sotopostos aos sedimentos 

arenosos. Souza (1999) cita que Lessa et al. (1999) classifica esta 

configuração como de ocorrência durante a transgressão holocênica  

(Figura 11.1.2.1-6); 

d) ConFiguração atual da planície costeira de Itapoá após o máximo da 

transgressão holocênica: apresentada na Figura 11.1.2.1-7. 

Para Angulo (1992) apud MoraeS (1999), os cordões litorâneos são feições lineares 

pouco visíveis in loco, mas bastante visíveis em fotografias aéreas e em imagens 

orbitais. 

Pode-se fazer um comparativo do mapeamento apresentado por De Souza (2001) 

na Figura 11.1.2.1-4com aquele apresentado na imagem de satélite da região de 

Itapoá (Figura 11.1.2.1-7). 

Moraes (1999) acrescenta que Angulo (1992) interpretou indiretamente os cordões 

litorâneos através da vegetação, ou seja, não diretamente da observação do terreno 

e conclui que o tipo de vegetação é um dos fatores essenciais para a identificação 

dos cordões litorâneos e de seus alinhamentos. 
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Figura 11.1.2.1-4 - Configuração paleogeográfica da planície costeira de Itapoá durante o 
máximo da transgressão pleistocênica. 

 
Fonte: Adaptado de De Souza (2001). 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 46 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.2.1-5 - Configuração paleogeográfica da planície costeira de Itapoá durante o 
período regressivo após o máximo da transgressão pleistocênica. 

 
Fonte: Adaptado de De Souza (2001). 
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Figura 11.1.2.1-6 - Configuração paleogeográfica da planície costeira de Itapoá durante o 
máximo da transgressão holocênica. 

 
Fonte: Adaptado de De Souza (2001). 
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Figura 11.1.2.1-7 - Configuração atual da planície costeira de Itapoá após o máximo da 
transgressão holocênica. 

 
Fonte: Adaptado de De Souza (2001). 
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Figura 11.1.2.1-8 - Imagem de satélite da Região de Itapoá. 

 
Fonte: INPE (2000). 

Souza (1999) também mapeou unidades da planície costeira de Itapoá considerando 

características morfológicas em fotografias aéreas e caracterizadas de acordo com a 

fácies sedimentar e ambiente de sedimentação, representados na Figura 11.1.2.1-9 

a seguir. 
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Figura 11.1.2.1-9 - Mapa Geológico da planície costeira de Itapoá/SC. 

 
Fonte: De Souza (2001). 

As unidades identificadas em Itapoá foram: 

 Rochas Pré-Cambrianas do Cinturão Granitóide Costeiro 

O Cinturão Granitóide Costeiro, segundo Siga Jr. et al. (1993 apud SOUZA, 2001), é 

um complexo ígneo-polifásico que inclui uma grande variedade de rochas graníticas 

distribuídas ao longo da faixa oriental, com mais de 100 km de extensão, desde a 

Ilha de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina até o sul da cidade de 

Itatins, no Estado de São Paulo, tendo em média cerca de 30 km de largura. 

 Depósitos Continentais 

a) Leques aluviais e colúvios: ocorrem associados aos sopés das encostas do 

Embasamento Cristalino; 

b) Terraços e planícies fluviais: ocorrem principalmente a Sul e a Oeste do 

Município em áreas de relevo plano e suas altitudes variam de 3 a 50m, 

aumentando o declive no sentido das cabeceiras. 
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 Depósitos Marinhos 

a) Terraços marinhos: ocorrem amplamente distribuídos em todo o Município, 

predominando sedimentos arenosos finos a muito finos; 

b) Dunas frontais: os depósitos eólicos não apresentam grandes expressões na 

região. No geral ocorrem em forma de Dunas Frontais e Dunas Dômicas. As 

Dunas Frontais não ultrapassam 2m de altura e são mais desenvolvidas na 

porção Norte da área. As Dunas Dômicas ocorrem associadas à 

desembocadura do Rio Saí-Mirim, na sua margem Norte e apresentam alturas 

entre 0,8 e 1,0m, sendo parcialmente vegetadas por Ipomeasporobulus. Os 

cordões de Dunas Frontais são pequenos, com alturas entre 0,5 e 2,0m e, em 

geral, apresentam-se erodidos na face voltada para o mar. No trecho entre os 

rios Saí-Guaçú e Saí-Mirim pode-se observar a existência de dois cordões 

recobertos por vegetação do tipo arbustiva. Nas Dunas predominam os 

sedimentos arenosos finos; 

c) Praias: são estreitas e possuem inclinação de 2,5º, apresentado forma retilínea 

e constituídas por areia fina. Na parte Sul, mais próximo da Baía da Babitonga, 

a inclinação da praia chega a aproximadamente 6,5º, associada ao aumento 

da granulometria. 

 Depósitos Estuarinos 

a) Planícies paleoestuarinas: recobrem extensa faixa desde o Sul até o Norte. 

Nestas planícies observa-se a ocorrência de blocos e matacões dispersos. 

Sua composição é arenosa com presença de silte e argila. 

b) Manguezais: os depósitos de mangues ocorrem ao Norte junto às margens 

dos rios Saí-Guaçú e Saí-Mirim, e ao Sul relacionam-se aos pequenos 

córregos que desembocam na Baía da Babitonga. São depósitos compostos 

por sedimentos argilo-arenosos ricos em matéria orgânica e com detritos 

vegetais. 

A geologia do município de Garuva, apresenta, de modo geral, basicamente dois 

grupos litológicos. O primeiro grupo é composto pelas rochas do Complexo 

Granulítico de Santa Catarina (também conhecido como Complexo Luís Alves) e o 

segundo está associado aos Depósitos Inconsolidados do Quaternário. 

 Complexo Granulítico de Santa Catarina 

No Escudo Catarinense, estes terrenos Pré-Cambrianos correspondem ao Cráton 

Luiz Alves, que compreende os Complexos Luiz Alves, Complexo Paranaguá e Suíte 

Intrusiva Serra do Mar. 

a) Complexo Luiz Alves: formado por rochas metamórficas, principalmente do 

fácies Granulito. A composição é básica intermediária, com idade Arqueana e 

Proterozóica Inferior. 
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b) Complexo Paranaguá: composto por unidades geológicas pré-cambrianas 

distribuídas ao longo de uma faixa alongada segundo a direção NE-SW, 

constituído em grande parte por um complexo ígneo, na região ocorrem rochas 

gnáissicas e gnáissico-migmatíticas, com idade do Proterozóico Inferior. 

c) Suíte intrusiva Serra do Mar: compreende seis corpos intrusivos que ocorrem 

entre as rochas do Complexo Luiz Alves, com idade do Proterozóico Superior, 

os quais são denominados: Subida, Corupá, Piraí, Dona Francisca, Morro 

Redondo e Serra Alta, sendo o maciço Morro Redondo presente no município. 

As rochas de maior ocorrência são os gnaisses e migmatitos, que apresentam 

coloração branca esverdeada. Possui estrutura foliada bandada, definida pela 

alternância de dois níveis bem distintos, sendo um Leucocrático de composição 

granitóide (Quartzo e Feldspato Potássico) e outro formado por minerais máficos 

(Biotita, Anfibólio e Piroxênio). 

O fraturamento destas rochas é intenso e, em geral, estas estruturas estão 

preenchidas por Epidoto. Além destas características, as rochas se mostram 

fortemente milonitizadas e têm paragêneses minerais que envolvem o Hiperstênio. 

Ocorre ainda, em menor proporção, rochas como Quartzito, Formações Ferríferas 

Bandadas, rochas Cálcio-silicatadas, Anortositos, Kinzigitos e Hornblenda-

piroxenitos. 

 Depósitos Inconsolidados do Quaternário 

Os depósitos envolvidos datam do Terciário e do Quaternário. 

Os depósitos Terciários correspondem a Terraços Pliocênicos nas encostas 

serranas, que se tratam de sedimentos de origem continental, de composição areno-

argilosa a rudácea predominante. São mal selecionados, apresentam seixos sub 

arredondados e compõem os leques aluviais coalescentes. 

No município, de modo geral, os depósitos Quaternários correspondem à deposição 

na porção da planície, de sedimentos argilosos e arenosos, correspondem aos 

sedimentos aluvionares, sedimentos colúvio-aluvionares, sedimentos flúvio-

marinhos, sedimentos marinhos atuais e sedimentos de mangue. 

d) Caracterização Geológica das Áreas de Influência Indireta, Direta e de 

Intervenção 

 Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) é delimitada por um raio de 5 quilômetros ao redor 

da faixa de dutos pré-existentes, sendo que nesta área ocorrem 11 formações 

geológicas: Depósitos Aluvionares, Depósitos Praiais Atuais, Depósitos de Pântanos 

e Mangues, Depósitos de Planície de Maré Arenosos, Depósitos Praiais, Granito 

Estrela, Granito Rio do Poço, Suíte Morro Inglês, Formação Rio das Cobras, 
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Complexo São Francisco do Sul e os Ortognaisses Granulíticos Luis Alves (CPRM, 

2014). As descrições dessas formações geológicas serão apresentadas a seguir. 

As rochas sedimentares fazem parte das Coberturas Sedimentares do Cenozóico e 

são divididas em 5 formações na AII representadas por: Depósitos Aluvionares, 

Depósitos Praiais Atuais, Depósitos de Pântanos e Mangues, Depósitos de Planície 

de Maré Arenosos e pelos Depósitos Praiais. 

As rochas metamórficas e ígneas encontradas na AII fazem parte do Terreno 

Paranaguá e do Terreno Luis Alves. O Batólito Paranaguá, a Formação Rio das 

Cobras e o Complexo São Francisco do Sul pertencem ao Terreno Paranaguá que 

ocorre no Cinturão Dom Feliciano. O Complexo Granulítico de Santa Catarina, 

pertencente ao Terreno Luis Alves, ocorre o Cráton Luis Alves. Ao todo na AII 

ocorrem 6 formações, sendo as primeiras 5 pertencentes ao Terreno Paranaguá e a 

última ao Terreno Luis Alves, sendo elas: Granito Estrela, Granito Rio do Poço, Suíte 

Morro Inglês, Formação Rio das Cobras, Complexo São Francisco do Sul, e 

Ortognaisses Granulíticos Luis Alves (CPRM, 2011 e 2014). 

 Coberturas Sedimentares do Cenozóico 

As rochas sedimentares que abrangem esta formação são rochas da Era Cenozóica, 

período Quaternário e possuem duas Épocas de formação distintas: o Pleistoceno 

(2,58 a 0,0117 Ma) e o Holoceno (0,0117 Ma até dias atuais), onde o ambiente 

formacional é Continental, Transicional e Marinho. 

Esses sedimentos são encontrados ao longo de planícies, sopés de encostas do 

embasamento cristalino, ambientes praiais e de mangues, respeitando suas 

características de ambientes de formação. 

As litologias encontradas na área são: 

Depósitos Aluvionares (Q2a): constituídos por areias grossas a finas, cascalheiras e 

sedimentos síltico-argilosos, ocorrem em calhas de rios e planícies de inundação, a 

Figura 11.1.2.1-10 representa a ocorrência deste tipo de depósito. 
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Figura 11.1.2.1-10 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Aluvionares na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Depósitos Praiais Atuais (Q2pr): constituídos por areias quartzosas finas a médias, 

bem selecionadas e com coloração clara, ocorrem nas áreas de praia como mostra 

a Figura 11.1.2.1-11. 

Figura 11.1.2.1-11 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Praiais atuais na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Depósitos de Pântanos e Mangues (Q2pm): são compostos por sedimentos argilo-

arenosos, mal selecionados, ricos em matéria orgânica, ocorrem em ambientes sob 

influência de marés com pouca energia, a Figura 11.1.2.1-12 ilustra esta ocorrência. 
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Figura 11.1.2.1-12 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Pântanos e Mangues na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Depósitos de Planície de Maré Arenosos (Q2ma): constituídos por areias quartzosas 

e síltico-argilosas, mal selecionadas, apresentam cores entre cinza a creme, são 

depósitos ricos em matéria orgânica, sofrendo retrabalhamento por ação das marés 

e ocorrem acima do nível dos mangues atuais, a Figura 11.1.2.1-13 a seguir 

representa este tipo de ocorrência. 

Figura 11.1.2.1-13 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Planície de Maré Arenosos na 
AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Depósitos Praiais Antigos (Q1pr): são caracterizados por areias quartzosas finas a 

médias, apresentam cores variando entre claras a avermelhadas, material bem 

selecionado datam da Época do Pleistoceno, sua ocorrência se dá em áreas 

próximas a faixa de praias e é exemplificada pela Figura 11.1.2.1-14 a seguir. 

Figura 11.1.2.1-14 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos de Planície de Maré Arenosos na 
AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

 Terreno Paranaguá 

As rochas ígneas e metamórficas que fazem parte do Cinturão Dom Feliciano, da 

Era Paleoproterozóica/Neoproterozóica períodos Riaciano/Ediacarano, são rochas 

formadas em ambiente de arco continental, margem continental e borda cratônica 

retrabalhada. 

O Cinturão Dom Feliciano abrange as rochas do Terreno Paranaguá que são 

subdividas em: Batólito Paranaguá, Formação Rio das Cobras e Complexo São 

Francisco do Sul, a seguir um breve detalhamento dessas formações (CPRM, 2011; 

2014). 

O Batólito Paranaguá tem características crustais do tipo magmatismo granítico e 

foram formados em arco continental, possuindo série magmática cálcico-alcalina a 

alcalina, formado no evento tectônico Brasiliano II, e apresentam idades entre 635 

milhões de anos (Ma) a 541,0 ± 1 Ma. As litologias encontradas são descritas a 

seguir: 

Granito Estrela (NP3ƴes): granitóides leucocráticos cinza-claro a cinza róseo, 

granulação média, equi a inequigranulares, raramente porfiríticos, isótropos, 

contendo biotita e/ou hornblenda como acessórios (590-615 Ma U-Pb). A  

Figura 11.1.2.1-15 representa ao fundo a ocorrência do Granito Estrela. 
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Figura 11.1.2.1-15 - Vista parcial da ocorrência do Granito Estrela na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Granito Rio do Poço (NP3ƴrp): granitoides leucocráticos cinza-claro a brancos, 

granulação fina a média, textura equigranular xenomórfica, com foliações de fluxo, 

contendo biotita e/ou muscovita como acessórios (615±7 Ma U-Pb). A  

Figura 11.1.2.1-16representa ao fundo a ocorrência do Granito Rio do Poço. 

Figura 11.1.2.1-16 - Vista parcial da ocorrência do Granito Rio do Poço na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Suíte Morro Inglês (NP3ƴmi): granitoides leucocráticos cinza, granulação média a 

grossa, porfiríticos, foliações de fluxo, megacristais orientados de k-feldspatos  

(2-10cm), plagioclásio, hornblenda e (±) biotita, contendo enclaves máficos dioríticos 

a anfibolíticos. (588 ± 6 Ma U-Pb em dioritos). A Figura 11.1.2.1-17 representa ao 

fundo a ocorrência da Suíte Morro Inglês. 

Figura 11.1.2.1-17 - Vista parcial da ocorrência da Suíte Morro Inglês na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A Formação Rio das Cobras apresenta características crustais de sequência 

metassedimentar formadas em margem continental, ocorrência de metamorfismo do 

tipo Xisto-Verde (baixa pressão e temperatura) e formada no evento tectônico 

Brasiliano II, apresentam idades entre 1.000 a 635 Ma. A litologia encontrada é 

descrita a seguir. 

Formação Rio das Cobras (NPrc): representada pela Figura 11.1.2.1-18, apresenta 

metassedimentos pelíticos constituídos por biotita-quartzo xistos, muscovita-quartzo 

xistos, clorita xistos, clorita-quartzo xistos, biotita xistos, granada-biotita xistos, 

calcissilicáticas e quartzitos. Metamorfismo na fácies xisto-verde a anfibolito. 
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Figura 11.1.2.1-18 - Vista parcial da ocorrência da Formação Rio das Cobras na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

O Complexo São Francisco do Sul compreende rochas do tipo crustal complexo 

granito-gnáissico-migmatítico, formadas em borda cratônica retrabalhada, o 

metamorfismo atuante foi do tipo Anfibolito (baixa pressão e alta temperatura), 

possuindo série magmática cálcico-alcalina e formada no Transamazônico 

(retrabalhados no Brasiliano II), apresentam idades entre 2.300 a 2.050 Ma. A 

litologia encontrada é descrita a seguir. 

Complexo São Francisco do Sul (PP2ƴsfs): gnaisses dioríticos, quartzo 

monzodioritos, granodioritos, trondhjemitos e monzogranitos, localmente com 

feições de migmatização. (2.173±18 Ma U-Pb). A Figura 11.1.2.1-19 representa ao 

fundo a ocorrência do Complexo São Francisco do Sul na AII. 
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Figura 11.1.2.1-19 - Vista parcial da ocorrência do Complexo São Francisco do Sul na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

 Terreno Luis Alves 

As rochas ígneas e metamórficas que fazem parte do Cráton Luis Alves, da Era 

Neoarqueana, são rochas formadas em ambiente cratônico (anorogênico) e de arco 

de ilhas. 

O Cráton Luis Alves abrange as rochas do Terreno Luis Alves que são subdivididas 

em Granitos Tardi a Pós-colisionis (tipo A) e pelo Complexo Granulítico de Santa 

Catarina. Para a área de estudo será detalhado somente o Complexo Granulítico de 

Santa Catarina (CPRM, 2011 e 2014). 

O Complexo Granulítico de Santa Catarina tem características crustais do tipo 

crátonico (segmento litosférico continental), formados em arco de ilhas, ocorrência 

de metamorfismo do tipo granulito, possuindo série magmática cálcico-alcalina, 

formado no evento tectônico Transamazônico, e apresentam idades de 2.800 

milhões de anos (Ma) a cerca de 635 Ma. A litologia encontrada é descrita a seguir: 

Ortognaisses Granulíticos Luis Alves (A4PP2lao): gnaisses enderbíticos, 

charnoenderbíticos e trondhjemitos com enclaves máficos de gabronoritos, 

piroxenitos e hornblenditos (2.716, 2.680 e 2170 Ma U-Pb). A Figura 11.1.2.1-20 

representa ao fundo a ocorrência do Ortognaisse Granulítico Luis Alves na AII. 
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Figura 11.1.2.1-20 - Vista parcial, ao fundo, da ocorrência de Ortognaisses Granulíticos Luis 
Alves na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

 Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta (AID) abrange uma área de 500 metros ao redor da faixa 

de dutos pré-existentes, e ao todo 9 formações ocorrem na AID, conforme pode ser 

observado no Mapa 11.1.2.1-1 - Geologia: Depósitos Aluvionares, Depósitos Praiais 

Atuais, Depósitos de Planície de Maré Arenosos, Depósitos de Pântanos e 

Mangues, Depósitos Praiais Antigos, Granito Estrela, Granito Rio do Poço, Suíte 

Morro Inglês e Formação Rio das Cobras (CPRM, 2014). As descrições dessas 

formações geológicas foram apresentadas no tópico Geologia da Área de Influência 

Indireta (AII). As Figura 11.1.2-21 a Figura 11.1.2 - 30 representam as ocorrências 

na AID. 
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Figura 11.1.2.1-21 - Vista parcial da 
ocorrência dos Depósitos 
Aluvionares na AID. 

Figura 11.1.2.1-22 - Vista parcial da 
ocorrência dos Depósitos 
de Planície de Maré 
Arenosa na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.2.1-23 - Ao fundo vista parcial da 
ocorrência da Suíte 
Morro Inglês na AID. 

Figura 11.1.2.1-24 - Vista parcial da 
ocorrência da Formação 
Rio das Cobras e Batólito 
Paranaguá na AID e AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.2.1-25 - Vista parcial da 
ocorrência da Formação 
Granito Rio do Poço na 
AID. 

Figura 11.1.2.1-26 - Vista parcial da 
ocorrência de Depósitos 
Praiais Atuais na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.2.1-27 - Vista parcial da 
ocorrência de Depósitos 
de Pântanos e Mangues 
na AID. 

Figura 11.1.2.1-28 - Vista parcial da 
ocorrência da Formação 
Granito Estrela na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.2.1-29 - Vista parcial da 
ocorrência de Depósitos 
Praiais Antigos na AID. 

Figura 11.1.2.1-30 - Vista parcial da 
ocorrência da Formação 
Rio das Cobras na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

 Área de Intervenção (AI) 

A Área de Intervenção (AI) compreende uma faixa de 20 metros de largura por  

31 quilômetros de comprimento ao longo da faixa de dutos pré-existentes e está 

inserida em dois municípios (Garuva/SC e Itapoá/SC). No local já existe uma faixa 

de dutos da TransPetro e durante o caminhamento da área foi observado as 

características geológicas aflorantes. 

A AI intercepta ao todo oito (8) formações (CPRM, 2014), conforme Mapa 11.1.2.1-1, 

as mais recentes são da Era Cenozóica Período Quaternário (2,58 Ma até os dias 

atuais) e compreendem coberturas sedimentares do Cenozóico formadas em 

ambiente Continental, Transicional e Marinha, sendo representadas pelas formações 

de Depósitos Aluvionares, Depósitos Praiais e Depósitos de Planície de Maré. Os 

litotipos mais antigos presentes na área de estudo são da Era 

Paleoproterozóica/Neoproterozóica Período Riaciano/Ediacarano (2.300Ma a 541,0 

± 1 Ma) e compreendem o Terreno Paranaguá que engloba o Batólito Paranaguá, a 

Formação Rio das Cobras e o Complexo São Francisco do Sul, sendo 

representadas pelas formações Granito Estrela, Granito Rio do Poço, Suíte Morro 

Inglês, Formação Rio das Cobras e Complexo São Francisco do Sul. 

As rochas sedimentares fazem parte das Coberturas Sedimentares do Cenozóico e 

são divididas em 4 (quatro) formações na AI representadas por: Depósitos 

Aluvionares, Depósitos Praiais Atuais, Depósitos de Planície de Maré e Depósitos 

Praiais Antigos. 

As rochas metamórficas e ígneas fazem parte do Batólito Paranaguá, da Formação 

Rio das Cobras e do Complexo São Francisco do Sul que pertencem ao Cinturão 

Dom Feliciano e são representadas por 4 (quatro) formações na AI: Granito Estrela, 

Granito Rio do Poço, Suíte Morro Inglês e Formação Rio das Cobras (CPRM,2014). 
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Para melhor detalhamento da geologia da AI, foram feitas 3 divisões baseadas na 

mudança de relevo decorrente da geologia da área: porção noroeste, porção central 

e porção sudeste. 

A porção sudeste apresenta relevo plano, com ocorrência de depósitos 

sedimentares tais como: Depósitos Praiais Atuais, Depósitos Praiais Antigos, 

Depósitos de Planície de Maré e Depósitos Aluvionares. O limite desta porção foi 

delimitado como o início da presença de elevações, fator este característico de 

litologias mais resistentes à ação intempérica, no caso a ocorrência da Suíte Morro 

Inglês. 

Os Depósitos Praiais Atuais (Q2pr) ocorrem na região de praias atuais, Município de 

Itapoá, possuem relevos planos, com sedimentos bem selecionados de areias 

quartzosas finas a médias e coloração clara. A Figura 11.1.2.1-31 representa a 

ocorrência desses depósitos. 

Figura 11.1.2.1-31 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Praiais Atuais (Q2pr) na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Na sequência do caminhamento rumo à Garuva a próxima litologia encontrada foi a 

de Depósitos Praiais Antigos (Q1pr) ocorrem em regiões próximas a faixa de areia 

atual, sendo constituídos por areias quartzosas finas a médias, bem selecionadas 

com cores claras, e relevo plano. A Figura 11.1.2.1-32 - foi obtida na região desses 

depósitos sedimentares. 
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Figura 11.1.2.1-32 - Vista parcial dos Depósitos Praiais Antigos (Q1pr) na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Os Depósitos de Planície de Maré Arenosos (Q2ma) foram a próxima litologia 

encontrada no caminhamento e suas características são de relevo plano, com areias 

quartzosas e síltico-argilosas mal selecionadas, presença de matéria orgânica e 

coloração cinza a creme, são depósitos que sofrem retrabalhamento por ação das 

marés e ocorrem acima do nível dos mangues atuai (Figura 11.1.2.1-33 e  

Figura 11.1.2.1-34). 

Figura 11.1.2.1-33 - Vista parcial da 
ocorrência dos Depósitos 
de Planície de Maré 
Arenosos (Q2ma) na AI. 

Figura 11.1.2.1-34 - Vista parcial em corte 
dos Depósitos de Planície 
de Maré Arenosos (Q2ma) 
na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Os Depósitos Aluvionares (Q2a) (Figura 11.1.2.1-35) ocorrem na AI próxima aos 

locais de mudança de relevo plano passando a presença de elevações. São 

sedimentos que ocorrem ao longo de sopés das encostas do embasamento 

cristalino (DE SOUZA, 2001), sendo que foram divididos em duas unidades. A 

primeira é representada por leques aluviais com morfologia preservada e estão 

associados com os cursos fluviais atuais, e a segunda ocorre em área de relevo 

suavemente ondulado, sendo limitada na porção leste por depósitos paleoestuarinos 

e na porção oeste por depósitos fluviais, não tendo relação de continuidade com 

serras ou morros e não preservando suas características de leque. 

Figura 11.1.2.1-35 - Vista parcial da ocorrência dos Depósitos Aluvionares (Q2a) na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A Suíte Morro Inglês (NP3ƴmi) constituída por granitóides leucocráticos possui maior 

resistência à ação do intemperismo do que os depósitos sedimentares, seu relevo 

passa a ser montanhoso e não mais plano como anteriormente e atuam como 

divisores de águas em suas porções mais altas (Figura 11.1.2.1-36). 
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Figura 11.1.2.1-36 - Vista parcial da elevação constituído pela Suíte Morro Inglês (NP3ƴmi) na 
AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A porção central da AI é constituída majoritariamente por Depósitos Aluvionares com 

intercalações de ocorrência da Suíte Morro Inglês e da Formação Rio das Cobras. 

A Formação Rio das Cobras (NPrc) gerada por metamorfismo de rochas 

sedimentares na fácies xisto-verde a anfibolito apresentam relevo de elevações 

(Figura 11.1.2.1-37). 
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Figura 11.1.2.1-37 - Vista parcial da ocorrência da Formação Rio das Cobras na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Entre a porção central e a noroeste da AI ocorre o Granito Rio do Poço (NP3ƴrp), 

região com relevo montanhoso, apresentando as maiores diferenças hipsométricas, 

são constituídos por rochas granitóides (Figura 11.1.2.1-38). 

Figura 11.1.2.1-38 - Vista parcial do Afloramento do Granito Rio do Poço (NP3ƴrp) na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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A porção noroeste da AI apresenta relevo plano com poucas elevações constituídos 

por rochas ígneas e metamórficas, onde o Granito Estrela (NP3ƴes) ocorre próximo 

ao fim da AI (Figura 11.1.2.1-39). 

Figura 11.1.2.1-39 - Vista parcial do Granito Estrela (NP3ƴes) na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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11.1.2.2 Geomorfologia 

a) Introdução 

Os trabalhos realizados para a caracterização geomorfológica das áreas de 

influência do empreendimento são apresentados a seguir. A descrição das Unidades 

Geomorfológicas e das formas de relevo associadas fazem parte do escopo do 

estudo realizado. 

b) Procedimentos Metodológicos 

A caracterização das Unidades Geomorfológicas e o mapeamento das formas de 

relevo nas áreas que serão afetadas pelo empreendimento foram feitas com base 

em trabalhos de campo e na base de dados a seguir: 

a) Imagem de satélite CBERS 4 - Câmera Multiespectral regular MUX, 

composição RGB, bandas 765. Data 20/09/2016. 

b) Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. 

http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/. 

c) Atlas Ambiental da Região de Joinville: Complexo Hídrico da Baía da 

Babitonga/Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina; coordenação de 

Joachim L.W. Knie - 2.Ed. -Florianópolis: FATMA/GTZ, 2003.; 

d) Carta Geomorfologia. Folha SG 22-Z-B. Joinville. IBGE - 2004. 

e) TOPODATA - Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil. Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE). http://www.dsr.inpe.br/topodata/ 

c) Resultados 

 Relevo de Santa Catarina 

O relevo do Estado de Santa Catarina é caracterizado por apresentar duas regiões 

distintas, limitadas pelas elevações Serra do Mar e Serra Geral. Deste ponto para o 

interior, domina um altiplano levemente inclinado para Oeste, conhecido por Região 

do Planalto. Para Leste, da borda desse planalto até o mar está a Região do Litoral 

e Encostas, que é constituída por uma diversidade de formações topográficas, 

formando setores com características próprias e de grande beleza cênica. 

Na Região do Planalto ocorre uma diferenciação entre as regiões das Bacias do Rio 

Uruguai e do Rio Iguaçu. O Rio Uruguai nasce no Morro da Igreja (1.808m) e o Rio 

Iguaçu no Campo dos Padres (1.800 m), que são os acidentes orográficos mais 

elevados do território catarinense. 

O Planalto da Bacia do Rio Uruguai inclui terras localizadas no Oeste e Sudoeste, 

até as escarpas da Serra Geral, situada a Leste. A drenagem principal é constituída 

pelo rio do mesmo nome e por seus formadores, os Rios Pelotas e Canoas. O relevo 

desse planalto desenvolve-se para Oeste, onde predomina a forma de patamares. 

http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/
http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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Por sua vez, o Planalto do Rio Iguaçu que é de menor abrangência, inclui as terras 

próximas da divisa com o Paraná, entre o Rio Negro e sua foz no Rio Iguaçu, até a 

cidade de Porto União, destacando-se as serras da Moema, de Jaraguá e do Rio 

Preto, todas de grande beleza e destaque paisagístico. 

A Região do Litoral e Encostas é formada por planaltos sedimentares e encostas 

cristalinas que formam as serras litorâneas, sendo a drenagem orientada para Leste, 

em direção ao oceano. Na área mais ao Norte, a imponente Serra do Mar adentra o 

Estado com desenvolvimento notável nas localidades de Garuva, Joinville e Jaraguá 

do Sul. 

Na altura do Vale do Itajaí, e daí para o Sul, a Serra Geral passa a constituir o 

divisor de águas para a Vertente Atlântica, formando múltiplas ramificações 

menores, algumas com grande desenvolvimento. Essa área serrana, também de 

topografia acidentada como a anterior, apresenta alto potencial de aproveitamento 

turístico. 

O litoral é formado por três setores bem diferenciados, caracterizando paisagens 

distintas. 

 Litoral Norte 

Caracterizado pela extensa planície interpolada por formações cristalinas, com 

predominância arenosa. Estende-se desde a Barra do Rio São Francisco (Baía da 

Babitonga) até a Barra do Rio Itapocu. Destaca-se na paisagem e condiciona a 

função portuária da cidade de São Francisco do Sul.  

As formações sedimentares com predominância arenosa neste trecho do litoral 

podem ser consideradas como um fator negativo ao se considerar a qualidade dos 

solos agrícolas. Formações florestais aí existentes permitiram, todavia, a 

acumulação de detritos orgânicos que tendem a atenuar a pobreza do solo. 

 Litoral Central 

Estende-se desde a Barra do Rio Itapocu até a altura da extremidade sul da Ilha de 

Santa Catarina. 

Sua morfologia é caracteriza pela maior movimentação, isto é, as formações 

cristalinas esbarram mais frequentemente no mar, guardando as cristas. Entretanto, 

sua direção é mais ou menos oblíqua, que resulta numa frente mais contínua. 

Como consequência disso a região dispõe de numerosas enseadas e baías de 

forma elíptica que apresentam fundos lodosos ou de manguezais. Alguns rios 

importantes deságuam no litoral central, formando planícies de sedimentação 

também marinhas: em Itajaí e Tijucas. 

A Ilha de Santa Catarina é um conjunto de esporões que o processo de 

sedimentação culminou por unir, ainda no Quaternário, prevendo duas lagoas em 

seu interior. A mais ampla é a da Conceição, que é uma das principais atrações 
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turísticas do município, e a outra denominada de Lagoa do Peri, localizada no Sul da 

Ilha, bem menor que a primeira. 

 Litoral Sul 

Marcado pelo predomínio das baixadas. O processo de retificação por efeito da 

sedimentação eólico-marinha combinada com a deposição de detritos de rios 

importantes, como o Tubarão e o Araranguá, está bem avançado e, por isso, se 

apresenta muito retilíneo, sobretudo, a partir da cidade de Laguna. 

Entre os acidentes mais importantes, está a planície em forma de delta do Rio 

Tubarão que é ocupada, em parte, para fins agropecuários. 

Nas proximidades de Araranguá, as numerosas praias do litoral meridional lhe dão 

grande beleza panorâmica, onde o mar aberto e as elevadas dunas esbarram em 

formações sedimentares antigas, as quais se apresentam como paredões abruptos, 

de níveis modestos. 

 Caracterização Geomorfológica dos Municípios de São Francisco do Sul, Itapoá, 

Garuva. 

A evolução da paisagem de uma determinada área está condicionada aos fatores 

básicos referentes aos processos endógenos e exógenos (LOPES, 1993). 

Os fatores endógenos referem-se à influência dos diferentes tipos de rochas e a 

ação de movimentos tectônicos. Estes movimentos ficam registrados nas rochas 

através de dobras, falhas, movimentos epirogenéticos positivos e negativos e as 

grandes feições morfoestruturais do relevo (LOPES, 1993). 

Os fatores exógenos estão condicionados basicamente ao clima que determina a 

temperatura e a quantidade de água disponível. Estes por sua vez, determinam os 

diferentes tipos de intemperismo, os processos de erosão e de deposição, a ação 

fluvial e a distribuição e tipologia da vegetação. Como resultante desses processos 

tem-se o modelo do relevo e as características dos depósitos sedimentares 

provenientes da erosão do substrato rochoso (LOPES, 1993). 

A formação da Ilha de São Francisco do Sul se deu como resultado da ligação de 

diversas ilhotas pela ação construtiva do mar, após a transgressão marinha que 

afogou o modelado, distinguindo-se a área de morros a oeste, como Morro Grande 

(315 m), Morro das Laranjeiras (303 m), Morro da Cruz (281 m), Morro da Jacutinga 

(178 m) e Morro da Palha (147 m), bem como morretes com altitudes em torno de 20 

m, os quais chegam ao conjunto de elevações em que se apoia a cidade de São 

Francisco do Sul (Morro do Pão de Açúcar, com 180 m, e outros mais baixos). 

A planície é estreita na face da ilha voltada para a Baía da Babitonga (entre a ilha e 

a península do Saí). As pontas rochosas marcam o contorno da ilha, salientando-se 

o cabo João Dias, o Morro da Banana, as pontas da Enseada, da Prainha, Alta e dos 

Morretes. 
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As massas rochosas que a compõem em forma de morros, na Ilha de São 

Francisco, foram pequenas ilhas primitivas e atualmente se acham ligadas umas às 

outras por lençóis de areia e áreas brejosas. 

O contato entre as encostas dos morros e a planície se dá quase sempre de forma 

suave, pois embora as encostas de alguns apresentem declividades em torno de 

15º, no sopé desses morros são comuns os depósitos que formam uma rampa de 

menor inclinação até a planície, como ocorre entre os morros das Laranjeiras e da 

Cruz, onde estão as nascentes do arroio Tamarina. 

De acordo com o mapa dos Domínios Morfoestruturais e Unidades Geomorfológicas 

contido no Atlas Ambiental da Região de Joinville (2003) e Carta de Joinville  

(SG.22-Z-B “Geomorfologia”2004), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, unidade Santa Catarina, da diretoria de Geociência, a geomorfologia do 

município de São Francisco do Sul apresenta três Domínios Morfoestruturais: 

Embasamento em Estilos Complexos, formada pela Unidade Geomorfológica 

Colinas Costeiras, Rochas Granitóides, formada pela Unidade Geomorfológica Serra 

do Mar, e Depósitos Sedimentares do Quaternário, formada pelas Unidades 

Geomorfológicas Planícies Marinhas e Planícies Aluviais e Planos e Rampas 

Colúvio-Aluviais. 

Conforme Souza (1999) o Município de Itapoá apresenta uma extensa planície 

costeira drenada pelos Rios Saí-Guaçú e Saí-Mirim. Estes dois rios têm cabeceiras 

situadas nos primeiros contrafortes da Serra do Mar, mais precisamente no bloco 

isolado de Morro Grande e Morro Maxete. Este maciço tem forma de quilha voltada 

para o Sul e atinge cotas de até 600m, contornando a bacia vertente para Itapoá e 

isolando-se dos demais compartimentos litorâneos. 

A geomorfologia do município de Itapoá apresenta dois Domínios Morfoestruturais: 

Rochas Granitóides, formada pela Unidade Geomorfológica Serra do Mar, e 

Depósitos Sedimentares do Quaternário, formada pelas Unidades Geomorfológicas 

Planícies Marinhas e Planícies Aluviais e Planos e Rampas Colúvio-Aluviais, 

conforme mapa dos Domínios Morfoestruturais e Unidades Geomorfológicas contido 

no Atlas Ambiental da Região de Joinville (2003) e Carta de Joinville (SG.22-Z-B 

“Geomorfologia”2004), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

unidade Santa Catarina, da diretoria de Geociência. 

O Maciço Montanhoso é composto por relevos residuais de trechos do 

Embasamento Cristalino. Essas rochas encontram-se cobertas por sedimentos dos 

sistemas deposicional continental e litorâneo. 

O panorama geomorfológico do Município de Garuva é constituído pela presença de 

três Domínios Morfoestruturais: Embasamento em Estilos Complexos, formada pela 

Unidade Geomorfológica Serras Cristalinas Litorâneas, Rochas Granitóides, formada 

pela Unidade Geomorfológica Serra do Mar, e Depósitos Sedimentares do 

Quaternário, formada pelas Unidades Geomorfológicas Planícies Marinhas e 
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Planícies Aluviais e Planos e Rampas Coluvio-Aluviais, segundo mapa dos Domínios 

Morfoestruturais e Unidades Geomorfológicas contido no Atlas Ambiental da Região 

de Joinville (2003) e Carta de Joinville (SG.22-Z-B “Geomorfologia”2004), elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, unidade Santa Catarina, da 

diretoria de Geociência. 

 Caracterização Geomorfológica das Áreas de Influência Indireta, Direta e de 

Intervenção 

 Área de Influência Indireta (AII) 

A AII é delimitada por um raio de 5 quilômetros ao redor da faixa de dutos pré-

existentes. Na AII ocorrem ao todo 3 (três) Domínios Morfoestruturais (Depósitos 

Sedimentares Quaternários, Rochas Granitóides e Embasamento em Estilos 

Complexos) e 5 (cinco) Unidades Geomorfológicas, conforme pode ser observado 

no Mapa 11.1.2-2 - Geomorfologia. 

Na AII, o Domínio Morfoestrutural Depósitos Sedimentares é dividido em 3 (três) 

Unidades Geomorfológicas: Planícies Marinhas, Planícies Aluviais, Planos e 

Rampas Colúvio - Aluviais. Já o Domínio Morfoestrutural Rochas Granitóides é 

exemplificado na Unidade Geomorfológica Serra do Mar. O Domínio Morfoestrutural 

Embasamento em Estilos Complexos é caracterizado na AII pela Unidade 

Geomorfológica Serras Cristalinas Litorâneas. 

 Domínio Morfoestrutural Depósitos Sedimentares do Quaternário 

Os Depósitos Sedimentares do Quaternário ocorrem por toda a fachada atlântica, 

suas principais características são extensas planícies orientadas paralelamente à 

linha de costa e por superfícies em forma de rampas que se interiorizam pelos 

principais vales fluviais da região. 

O material constituinte desses depósitos são sedimentos e litologias do Período 

geológico do Quaternário (1,6 Ma até os dias atuais), suas características indicam 

que possuem áreas fontes mistas e são representados por depósitos marinhos, 

aluvionares, lagunares, eólicos e detrítico-coluviais. A disposição desses sedimentos 

ocorre isoladamente, interligados ou justapostos. Na AII ocorrem 3 (três) Unidades 

Geomorfológicas: Planícies Marinhas, Planícies Aluviais e Planos e Rampas 

Colúvio-Aluviais. 

Planícies Marinhas: são constituídas por feições de relevo e ambientes associados a 

sedimentos transportados e depositados por ação das ondas, correntes e marés que 

caracterizam os ambientes praial, de terraços marinhos, lagunares, planícies eólicas, 

manguezais, penínsulas, baías e enseadas; estas últimas, locais de formação de 

baixadas litorâneas descontínuas que constituem praias extensas. A  

Figura 11.1.2-40 e a Figura 11.1.2-41 ilustram ocorrências desta Unidade 

Geomorfológica.   
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Figura 11.1.2-40 - Vista parcial da Planície Marinha na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.2-41 - Vista parcial da Planície Marinha na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Planícies Aluviais: são o resultado do assoreamento de paleolagunas pela 

deposição de sedimentos predominantemente areno-argilosos de natureza aluvial 

e/ou coluvial, uma ocorrência pode ser visualizado na Figura 11.1.2-42 a seguir. 
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Figura 11.1.2-42 - Vista parcial da Planície Aluvional na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 

O modelado é tipicamente plano constituído por terraços e auréolas de colmatagem, 

eventualmente alagados e associados lateralmente a sedimentos provenientes de 

modelados contíguos, principalmente da planície marinha. 

Planos e Rampas Colúvio-Aluviais: são representados pelas regiões mais elevadas, 

localizadas em área de transição entre ambientes continental e marinho, conforme 

podemos visualizar na Figura 11.1.2-43. 

Figura 11.1.2-43 - Vista parcial do Domínio Morfoestrutural Planos e Rampas Colúvio-Aluviais 
na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Os modelados foram esculpidos sobre sedimentos depositados por fluxos torrenciais 

nas porções distais das rampas sedimentares, leques de espraiamento e cones de 

dejeção. A ação das águas de escoamento superficial difuso e/ou concentrado 

podem localmente gerar processos de ravinamento. 

 Domínio Morfoestrutural Rochas Granitóides 

O Domínio Morfoestrutural Rochas Granitóides é constituído por granitóides do 

Proterozóico Superior (900-570 Ma), que sofreram ação de falhamentos e 

fraturamentos. 

Na AII este Domínio Morfoestrutural é representado pela Unidade Geomorfológica 

Serra do Mar, Figura 11.1.2-44, com ocorrência na porção extremo Norte do Estado 

de Santa Catarina, separando o Planalto de São Bento do Sul das Planícies 

Litorâneas, tendo como limite meridional os embasamentos das serras do Leste 

Catarinense. 

Figura 11.1.2-44 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Serra do Mar a partir da área de 
influência. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Esta região apresenta um conjunto de cristas e picos separados por vales com 

encostas íngremes, principalmente em sua vertente leste. Na AII, os principais picos 

encontram-se na vertente do Rio Saí-Mirim, porção continental, e na porção  

centro-leste da Ilha de São Francisco do Sul. Estes correspondem às antigas ilhas 

ligadas por sedimentos recentes. 
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 Domínio Morfoestrutural Embasamento em Estilos Complexos 

O Domínio Morfoestrutural Embasamento em Estilos Complexos é constituído por 

rochas de idade Pré-Cambrianas (570 - 540 Ma). Do ponto de vista litoestratigráfico 

correspondem a rochas de caráter metamórfico do Arqueano (3.800 - 2500 Ma), 

sendo que essas rochas fazem parte da porção de crosta terrestre mais antiga da 

região Sul do Brasil. 

As rochas apresentam composição básica a intermediária e minerais característicos 

de diferentes ambientes metamórficos, sendo eles granulito, anfibolito, epidoto-

anfibolito e xisto-verde, além de litologias cataclásticas, agrupadas e reconhecidas 

como Complexo Luís Alves ou Complexo Granulítico de Santa Catarina. 

Na AII este Domínio Morfoestrutural é representado pela Unidade Geomorfológica 

Serras Cristalinas Litorâneas, onde suas feições de relevo são montanhosas e 

escarpadas (Figura 11.1.2-45). 

Figura 11.1.2-45 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Serras Cristalinas Litorâneas a 
partir da área de influência indireta. 

 
Fonte: OAP (2018). 

As Serras Cristalinas Litorâneas apresentam os maiores valores hipsométricos da 

região, variado entre 35 a 300 metros e representam a barreira física para a 

circulação das nuvens de chuva que ocasionam as altas taxas pluviométricas 

encontradas nesta porção do Estado de Santa Catarina. Na base desta Unidade 

Geomorfológicas é encontrado o domínio de Planos e Rampa Colúvio-Aluvial com 

hipsometria entre 20 a 35 metros. 
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 Área de Influência Direta (AID) 

A AID abrange uma área de 500 metros ao redor da faixa de dutos pré-existentes, 

sendo que suas características geomorfológicas são as mesmas da ADA e/ou AI, 

apresentado 3 (três) Domínios Morfoestruturais (Depósitos Sedimentares 

Quaternários, Rochas Granitóides e Embasamento em Estilos Complexos) e 3 (três) 

Unidades Geomorfológicas (Mapa 11.1.2-2 - Geomorfologia: Serra do Mar, Planícies 

Marinhas e Planícies Aluviais). As descrições destas unidades foram descritas no 

tópico AII. 

 Área de Intervenção (AI) 

A AI abrange uma área de 20 metros de largura por 31 quilômetros de comprimento, 

sendo que foi percorrida em sua totalidade pela equipe de campo. Para a sua 

caracterização geomorfológica a área foi dividida em 3 porções (sudeste, central e 

noroeste). 

Na porção sudeste da AI ocorre o predomínio da Unidade Geomorfológica Planícies 

Marinhas com hipsometria variando entre 0 a 20 metros (Mapa 11.1.2-3 - 

Hipsometria). Há ainda a presença de Planícies Aluviais e da Serra do Mar, esta 

última responsável pelas hipsometria entre 20 a 70 metros. A Figura 11.1.2-46 e 

Figura 11.1.2-47 representam as feições de relevo encontradas na área. 

Figura 11.1.2-46 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Planície Marinha na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.2-47 - Vista parcial da Unidade Planície Aluvial na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

As Serras Cristalinas Litorâneas apresentam os maiores valores hipsométricos da 

região, variado entre 35 a 300 metros e representam a barreira física para a 

circulação das nuvens de chuva que ocasionam as altas taxas pluviométricas 

encontradas nesta porção do Estado de Santa Catarina. Na base desta Unidade 

Geomorfológicas é encontrado o domínio de Planos e Rampa Colúvio-Aluvial com 

hipsometria entre 20 a 35 metros. 

A AID abrange uma área de 500 metros ao redor da faixa de dutos pré-existentes, 

sendo que suas características geomorfológicas são as mesmas da ADA e/ou AI, 

apresentado 3 (três) Domínios Morfoestruturais (Depósitos Sedimentares 

Quaternários, Rochas Granitóides e Embasamento em Estilos Complexos) e 3 (três) 

Unidades Geomorfológicas (Mapa 11.1-2-2 - Geomorfologia: Serra do Mar, Planícies 

Marinhas e Planícies Aluviais). As descrições destas unidades foram descritas no 

tópico AII. 

A AI abrange uma área de 20 metros de largura por 31 quilômetros de comprimento, 

sendo que foi percorrida em sua totalidade pela equipe de campo. Para a sua 

caracterização geomorfológica a área foi dividida em 3 porções (sudeste, central e 

noroeste). 

Na porção sudeste da AI ocorre o predomínio da Unidade Geomorfológica Planícies 

Marinhas com hipsometria variando entre 0 a 20 metros (Mapa 11.1.2-3 - 

Hipsometria). Há ainda a presença de Planícies Aluviais e da Serra do Mar, esta 

última responsável pelas hipsometria entre 20 a 70 metros. As Figura 11.1.2-48 a 

Figura 11.1.2-51 representam as feições de relevo encontradas na área. 
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Figura 11.1.2-48 - Vista a partir de um divisor de águas no topo de elevação da Unidade 
Geomorfológica Serra do Mar. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A porção central da AI é dominada por uma intercalação entre as Unidades 

Geomorfológicas Serra do Mar, Planícies Aluviais e Planícies Marinhas. A 

hipsometria entre 20 a 150 metros representa as porções da Serra do Mar, sendo as 

baixas hipsometrias entre 2 e 20 metros representada pelas unidades Planícies 

Aluviais (sopés das elevações) e Marinhas. 
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Figura 11.1.2-49 - Elevações da Unidade Geomorfológica Serra do Mar. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.2-50 - Vista a partir do topo da elevação (Unidade Geomorfológica Serra do Mar), 
Sopé da elevação (Unidade Geomorfológica Planície Aluvial) e porção plana 
pertencente a Unidade Geomorfológica Planície Marinha. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A região noroeste é dominada em sua maioria pela Unidade Geomorfológica 

Planícies Aluviais, caracterizado por regiões planas com baixa variação 

hipsométricas, e pela Unidade Geomorfológica Serra do Mar, porções montanhosas 

e hipsometria de 20 a 70 metros. 

Figura 11.1.2-51 - Vista parcial da Unidade Geomorfológica Planíecies Aluviais e, ao fundo, 
Unidade Geomorfológica Serra do Mar. 

 
Fonte: OAP (2018).   
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11.1.2.3 Pedologia 

a) Introdução 

Os trabalhos realizados para a caracterização pedológica das áreas de influência do 

empreendimento são expostos na sequência. As descrições das unidades 

pedológicas fazem parte do escopo deste diagnóstico e visam atender o item 11.1.2 

do Termo de Referência. 

b) Procedimentos Metodológicos 

A caracterização da pedologia e o mapeamento das áreas que serão afetadas pelo 

empreendimento foram feitas com base nos caminhamentos em campo realizado 

entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2018, análise da bibliografia disponível para 

região e na base de dados a seguir: 

a) Imagem de Satélite CBERS 4 - Câmera Multiespectral Regular MUX, 

composição RGB, bandas 765. Data 20/09/2016; 

b) Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC; 

c) Atlas Ambiental da Região de Joinville. Florianópolis: FATMA/GTZ, 2003. 

d) Carta Pedologia. Folha SG 22-Z-B Joinville. IBGE - 2004; 

e) Sistema Brasileiro de Classificação de Solos/ [editores técnicos, Humberto 

Gonçalves dos Santos... et al.] 2.ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 

c) Resultados 

 Caracterização Pedológica dos Municípios de São Francisco do Sul, Itapoá, 

Garuva 

Pela ótica da pedologia, o processo de formação de solos compreende a ação 

coordenada de diversos fatores ambientais. Tudo acontece a partir da rocha 

denominada rocha mãe ou rocha formadora, onde se tem a ação da temperatura, da 

umidade, da pluviosidade regional, do vento, etc, que induzem sobre a mesma um 

processo de meteorização (ações climáticas que degradam a rocha). 

Tomando por base a Carta de Joinville (SG.22-Z-B “Pedologia”) de 2004, elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, unidade Santa Catarina, da 

diretoria de Geociência e mapa Pedologia contido no Atlas Ambiental da Região de 

Joinville (2003), condicionados à geologia e situação topográfica, em de São 

Francisco do Sul são encontrados solos do tipo Neossolos, Argissolos, 

Organossolos e Cambissolos. Já os Solos Indiscriminados de Mangue e Areia de 

Praia são considerados “tipos de terrenos”, assim, não apresentam desenvolvimento 

pedogenético. A pedologia do município de Itapoá apresenta as mesmas 

características do município de São Francisco do Sul, com exceção do solo 

Argissolo. 
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Os Neossolos apresentam solos geralmente profundos, excessivamente a mal 

drenados e horizontes do tipo A e C. O horizonte A é pouco desenvolvido, de 

coloração ligeiramente mais escura que o C, devido à presença mais significativa de 

matéria orgânica. São desenvolvidos exclusivamente de sedimentos areno-

quartzosos não consolidados de origem marinha e depositados na faixa litorânea em 

relevo plano. Possuem textura arenosa e estrutura em grãos simples. 

Os Argissolos são solos minerais, não hidromórficos, profundos, com cerosidade, 

quando presente, pouca e fraca. Ocorrem normalmente em áreas de relevo 

ondulado e secundariamente em relevo forte ondulado no domínio das rochas 

graníticas. 

Os Organossolos são solos hidromórficos, de coloração preta ou cinzenta muito 

escura, essencialmente orgânicos, pouco evoluídos, resultantes de depósito de 

restos de vegetais em grau variável de decomposição, em ambiente mal a muito mal 

drenado. São desenvolvidos sobre sedimento paludais ou lacustres do Holoceno, 

em áreas planas sujeitas a inundações frequentes. 

Os solos Cambissolos Hidromórficos Álicos compreendem solos minerais, com 

horizonte B espódico, no qual houve acumulação e precipitação de matéria orgânica 

e alumínio com presença ou não de ferro iluvial. Apresentam usualmente textura 

arenosa ao longo do perfil, possuem drenagem deficiente em razão de 

impedimentos no horizonte B. Quimicamente são solos ácidos, extremamente 

pobres em nutrientes, sendo mais evoluídos e localizados nos terraços mais antigos 

em relevo plano e/ou suavemente ondulado. 

Os solos Cambissolos Álicos são bastante arenosos, profundos, ácidos, com baixa 

soma e saturação de bases e elevados teores de alumínio trocável, que proporciona 

elevada saturação. Ocorrem principalmente em relevos de plano a suavemente 

ondulado. 

O Cambissolo Álico é constituído por solos minerais, não hidromórficos. A textura 

varia desde arenosa até muito argilosa, sendo as texturas médias e argilosas as 

mais frequentes. São em geral relativamente elevados os teores de silte, 

acarretando uma relação silte/argila também elevada. 

Os Cambissolos são derivados dos mais diferentes tipos de materiais de origem e 

sob condições climáticas diversas, devido a esta variação são encontrados desde 

solos rasos a profundos, em relevos planos a montanhosos. Apresentam coloração 

escura no horizonte A, devido a teores relativamente elevados de carbono orgânico 

e de alumínio. 

Os Solos Indiscriminados de Mangue são terrenos predominantemente 

halomórficos, sob condições permanentes de alagamentos, normalmente próximos 

das desembocaduras dos rios, nas reentrâncias da encosta e nas margens das 

lagoas diretamente influenciadas pelo movimento das marés, possuindo 
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profundidade variável. Não apresentam desenvolvimento pedogenético, razão de 

serem considerados “tipos de terrenos”. 

A Areia de Praia é considerada um tipo de terreno por não possuir origem 

pedogenética. Predomina a fração areia, com grãos arrastados e rolados, sob 

influência direta das marés. Aparece numa faixa estreita entre as marés baixa e alta, 

onde as areias sofrem constantes alterações, devido principalmente ao movimento 

das águas do mar, ora removendo, ora depositando materiais. Nesta área não 

ocorre nenhum tipo de vegetação, e é impraticável qualquer tipo de utilização 

agrícola. 

 Solos Litorâneos e Marinhos 

O complexo estuarino da Baía da Babitonga é a mais importante formação de águas 

marinhas interiores do litoral norte de Santa Catarina e a região de maior 

concentração de manguezais. Tal complexo é composto segundo Horn Filho (1997), 

pela Baía propriamente dita, pelo Rio Palmital e o Canal do Linguado. 

A Baía da Babitonga apresenta na sua morfologia de fundo os segmentos mais 

profundos na mesma direção principal da Baía (NE-SW), na forma de um Canal 

Central alongado com profundidades de até 24m, sendo comum à presença de 

bancos de areia emersos expostos em períodos de baixa maré. 

Horn Filho (1997) define as zonas marinhas e flúvio-marinhas de maior energia com 

predominância de sedimentos da fácies areia, areia síltica e silte arenoso. Já nas 

zonas de menor energia, sob influência das correntes fluviais e protegidas da 

dinâmica marinha, verifica-se a predominância da fácies silte arenoso, silte argiloso 

e areia síltico-argilosa. 

Já a pedologia do município de Garuva é constituída por Neossolos, presentes nos 

locais de relevo mais elevado. Logo abaixo aparecem as estruturas de Argissolos e 

os Cambissolos, típicas estruturas dos relevos ondulados que formam, em sua 

maioria, os solos das encostas. Nas regiões planas e na faixa litorânea são 

identificadas áreas de Cambissolos, Gleissolos, Espodossolos, Neossolos  

(Areias Quartzosas) e Solos de Mangue, conforme Carta de Joinville (SG.22-Z-B 

“Pedologia”) de 2004, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

unidade Santa Catarina, da diretoria de Geociência e mapa Pedologia contido no 

Atlas Ambiental da Região de Joinville (2003). 

O Gleissolo compreende solos minerais hidromórficos, medianamente profundos e 

mal drenados. Sua permeabilidade baixa propicia um meio anaeróbio que conduz a 

uma redução dos óxidos de ferro, principalmente nos horizontes subsuperficiais, 

dando ao solo coloração acinzentada com mosqueados. Ocupam áreas de relevo 

plano ou margeando rios. Na região possuem textura areno-argilosa e fertilidade 

baixa. 
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 Caracterização Pedológica das Áreas de Influência Indireta, Direta e de 

Intervenção 

 Área de Influência Indireta (AII) 

A AII é delimitada por um raio de 5 quilômetros ao redor da faixa de dutos pré-

existentes. Conforme pode ser observado no Mapa 11.1.2.3-1 - Pedologia, na AII 

são encontrados 12 tipos de solos, sendo eles: associação de Argissolo Amarelo 

com Argissolo Vermelho Amarelo; associação de Argissolo Amarelo, Argissolo 

Vermelho Amarelo e Cambissolo Háplico; associação de Argissolo Vermelho 

Amarelo com Cambissolo Háplico; Cambissolo Flúvico; associação de Cambissolo 

Flúvico com Gleissolo Háplico; associação de Cambissolo Flúvico com Neossolo 

Flúvico; associação de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho Amarelo; 

Espodossolo Ferrihumilúvico; associação de Espodossolo Ferrihumilúvico com 

Espodossolo Humilúvico; associação de Espodossolo Ferrihumilúvico com Neossolo 

Quartzarênico; associação de Espodossolo Humilúvico com Neossolo 

Quartzarênico; e associação de Gleissolo Háplico com Cambissolo Flúvico.  

Na AII ainda ocorrem 3 tipos de terrenos, assim classificados por não possuírem 

origem pedogenética, sendo eles: Afloramentos de Rochas, Areia de Praia e Solos 

Indiscriminados de Mangue. 

Os solos do tipo Argissolos são constituídos por material mineral, apresentam 

horizonte B textural logo abaixo do A ou E, presença de argila de atividade baixa ou 

com argila de alta atividade conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter 

alítico na maior parte do horizonte B, e satisfazendo, ainda, os seguintes requisitos: 

a) horizonte plíntico, se presente, não satisfaz os critérios para Plintossolo; b) 

horizonte glei, se presente, não satisfaz os critérios para Gleissolo. 

Os Cambissolos são solos constituídos por material mineral, apresentam horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (exceto hístico com 40 

cm ou mais de espessura) ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente 

apresentar argila de atividade alta e saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, 

horizonte glei e horizonte vértico, se presentes, não satisfazem os requisitos para 

Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente. 

Os solos do tipo Espodossolos são solos de origem mineral, apresentam horizonte B 

espódico logo abaixo do horizonte E, A ou horizonte hístico, dentro de 200 cm da 

superfície do solo ou de 400 cm se a soma dos horizontes A+E ou dos horizontes 

hístico (com menos de 40 cm) + E ultrapassar 200 cm de profundidade. 

Solos do tipo Gleissolos possuem sua origem em material mineral, apresentando 

horizonte glei a partir dos primeiros 150 cm da superfície do solo ou a profundidades 

entre 50 cm e 150 cm desde que imediatamente abaixo de horizonte A ou E, ou de 

horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos Organossolos. 

Não há a ocorrência de vértico ou horizonte B plânico acima ou coincidente com 

horizonte glei, tampouco qualquer outro tipo de horizonte B diagnóstico acima do 
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horizonte glei ou textura exclusivamente areia ou areia franca em todos os 

horizontes até a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um 

contato lítico. Horizonte plíntico, se presente, deve estar à profundidade superior a 

200 cm da superfície do solo. 

Solos do tipo Neossolos são constituídos por material mineral ou por material 

orgânico de pequena espessura, os atributos diagnósticos dos diversos processos 

de formação dos solos apresentam baixa manifestação, indicando uma possível 

maior resistência do material de origem ou dos demais fatores formadores (relevo, 

clima ou tempo) que podem atuar como limitadores para a evolução desses solos. 

São solos pouco evoluídos, sem ocorrência de horizonte diagnóstico e apresentam 

estrutura reliquiar. 

Os Afloramentos de Rochas, que são enquadrados como tipo de terreno, são 

constituídos por lajeados ou blocos de rochas arredondadas (matacões), formados 

por mistura de material terroso e grandes proporções de fragmentos provenientes da 

intemperização das rochas.  

As Areias de Praia, também são classificadas como tipo de terreno, não possuem 

origem pedogenética, são constituídas por grãos de areia arestados e rolados, 

sofrem influência dos regimes das marés, ocorrem em uma estreita faixa aflorantes 

entre as marés baixa e alta.  

Os Solos Indiscriminados de Mangue (Mapa 11.1.2.3-1) apresentam características 

de terrenos halomórficos e alagados, ocorrendo preferencialmente nas regiões de 

desembocaduras dos rios, nas reentrâncias da costa e nas margens das lagoas 

diretamente influenciadas pelo movimento das marés. Podem apresentar horizonte 

do tipo gleizado, com elevado teor de sais provenientes da água do mar, ou de 

decompostos de enxofre. A diferenciação de horizontes é rara podendo ocorrer em 

áreas marginais onde se verifica o desenvolvimento de um horizonte A sobre 

camadas indiferenciadas, a Figura 11.1.2.3-1 ilustra a ocorrência deste tipo de 

terreno. 
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Figura 11.1.2.3-1 - Local de ocorrência de Solos Indiscriminados de Mangue. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Os 12 (doze) tipos de solos encontrados na AII ocorrem isoladamente ou associados 

com outros pedotipos. As ocorrências encontradas estão elencadas a seguir: 

Argissolo Amarelo + Argissolo Vermelho Amarelo: Argissolo Amarelo Distrófico 

latossólico típico, textura muito argilosa a argilosa, A moderado + Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico latossólico típico, textura muito argilosa a argilosa, 

relevo ondulado. (Inclusões de Cambissolo Háplico Tb (argila de atividade baixa) 

Distrófico, textura argilosa a muito argilosa, A moderado + Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico típico, Tb (argila de atividade baixa), textura média/argilosa, A 

moderado). A Figura 11.1.2.3-2 a seguir exemplifica um local de ocorrência deste 

tipo de solo. 
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Figura 11.1.2.3-2 - Local de ocorrência de Argissolo Amarelo associado com Argissolo 
Vermelho Amarelo. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Argissolo Amarelo + Argissolo Vermelho Amarelo + Cambissolo Háplico: Argissolo 

Amarelo Distrófico latossólico típico, textura muito argilosa e argilosa, A moderado + 

Argissolo Vermelho - Amarelo Distrófico atossólico, Tb (argila de atividade baixa), 

textura médoa/argilosa e argilosa/muito argilosa, A moderado + Cambissolo Háplico 

Tb (argila de atividade baixa) Distrófico típico, textura muito argilosa a argilosa, A 

moderado, relevo forte ondulado a ondulado. (Inclusão de Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico Tb (argila de atividade baixa), textura média/argilosa a 

argilosa/muito argilosa, A moderado), sua ocorrência é exemplificada pela  

Figura 11.1.2.3-3. 
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Figura 11.1.2.3-3- Região de ocorrência de Argissolo Amarelo associado com Argissolo 
Vermelho Amarelo e Cambissolo Háplico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Argissolo Vermelho Amarelo + Cambissolo Háplico: Argissolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico típico, Tb (argila de atividade baixa), textura média a argilosa e argilosa a 

muito argilosa, A moderado + Cambissolo Háplico Tb (argila de atividade baixa) 

Distrófico típico, textura argilosa e muito argilosa, A moderado, relevo suave 

ondulado e ondulado. 

Cambissolo Flúvico: Cambissolo Flúvico Tb (argila de atividade baixa) Distrófico 

gleico e típico, textura argilosa e média, A moderado e proeminente, relevo suave 

ondulado e plano. 

Cambissolo Flúvico + Gleissolo Háplico: Cambissolo Flúvico Tb (argila de atividade 

baixa) Distrófico típico e gleico, textura argilosa e siltosa, A moderado, relevo suave 

ondulado + Gleissolo Háplico Tb (argila de atividade baixa) Distrófico típico, textura 

argilosa, A moderado, relevo plano. Figura 11.1.2.3-4 exemplifica a área de 

ocorrência. 
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Figura 11.1.2.3-4 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Gleissolo 
Háplico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Cambissolo Flúvico + Neossolo Flúvico: Cambissolo Flúvico Tb (argila de atividade 

baixa) Distrófico gleico e típico, textura argilosa e média, A moderado + Neossolo 

Flúvico Tb (argila de atividade baixa) Eutrófico típico, textura indiscrimanda, A 

moderado, relevo suave ondulado e plano. (Inclusão de Cambissolo Flúvico Tb 

(argila de atividade baixa) Eutrófico típico e gleico, textura argilosa e média, A 

moderado). Figura 11.1.2.3-5 a seguir exemplifica uma ocorrência deste tipo de solo. 

Figura 11.1.2.3-5 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Neossolo 
Flúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Cambissolo Háplico + Argissolo Vermelho Amarelo: Cambissolo Háplico Tb (argila 

de atividade baixa). Distrófico típico, textura argilosa e muito argilosa, A moderado e 

proeminente + Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, Tb (argila de atividade 

baixa), textura média/argilosa, A moderado, relevo forte ondulado e ondulado.  

Figura 11.1.2.3-6 ilustra uma ocorrência deste tipo de solo na área de intervenção. 

Figura 11.1.2.3-6 - Região de ocorrência de Cambissolo Háplico associado com Argissolo 
Vermelho Amarelo. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Espodossolo Ferrihumilúvico: espodossolo Ferrihumilúvico Órtico típico, textura 

arenosa, A moderado, relevo plano e suave ondulado. A Figura 11.1.2.3-7 ilustra 

área de ocorrência deste tipo de solo. 
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Figura 11.1.2.3-7 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Espodossolo Ferrihumilúvico + Espodossolo Humilúvico: espodossolo 

Ferrihumilúvico Órtico típico, textura arenosa, A moderado e proeminente, relevo 

plano e suave ondulado + Espodossolo Humilúvico Hidromórfico típico, textura 

arenosa, A moderado e proeminente, relevo plano. (Inclusão de Organossolo 

Háplico Hêmico típico, textura indiscriminada). Figura 11.1.2.3-8 exemplifica área de 

ocorrência deste pedotipo. 

Figura 11.1.2.3-8 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com 
Espodossolo Humilúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Espodossolo Ferrihumilúvico + Neossolos Quartzarênico: espodossolo 

Ferrihumilúvico Órtico típico, textura arenosa, A moderado + Neossolo Quartzarênico 

Órtico típico, A moderado, relevo plano a suave ondulado. Exemplificado pela  

Figura 11.1.2.3-9. 

Figura 11.1.2.3-9 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com 
Neossolos Quartzarênicos. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Espodossolo Humilúvico + Neossolo Quartzarênico: espodossolo Humilúvico 

Hidromórfico típico, textura arenosa, A moderado e proeminente + Neossolo 

Quartzarênico Hidromórfico típico, A moderado, relevo plano. (Inclusão de 

Organossolo Háplico Hêmico típico, textura argilosa e siltosa). 

Gleissolo Háplico + Cambissolo Flúvico: gleissolo Háplico Tb (argila de atividade 

baixa) Distrófico típico, textura argilosa, A moderado e proeminente + Cambissolo 

Flúvico Tb (argila de atividade baixa) Distrófico gleico, textura argilosa, A moderado 

e proeminente, relevo plano. A Figura 11.1.2.3-10 exemplifica área de ocorrência 

deste tipo de solo. 
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Figura 11.1.2.3-10 - Região de ocorrência de Gleissolo Háplico associado com Cambissolo 
Flúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

 Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta (AID) abrange uma área de 500 metros ao redor da faixa 

de dutos pré-existentes, sendo que suas características pedológicas são as mesmas 

da AI, ficando uma possível diferenciação relacionada à associação ou não de mais 

de um pedotipo. 

São encontrados 9 (nove) tipos de solos na AID (Mapa 11.1.2.3-1 e Figura 11.1.2.3-

11 a Figura 11.1.2.3-12, sendo eles: 
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1. Associação de Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho Amarelo e Cambissolo 

Háplico 

Figura 11.1.2.3-11 - Área de ocorrência de Argissolo Amarelo associado com Argissolo 
Vermelho Amarelo e Cambissolo Háplico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

2. Associação de Cambissolo Flúvico com Gleissolo Háplico 

Figura 11.1.2.3-12 - Área de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Gleissolo 
Háplico. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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3. Associação de Cambissolo Flúvico com Neossolo Flúvico 

Figura 11.1.2.3-13 - Área de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Neossolo 
Flúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

4. Associação de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho Amarelo 

Figura 11.1.2.3-14 - Área de ocorrência de Cambissolo Háplico associado com Argissolo 
Vermelho Amarelo. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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5. Espodossolo Ferrihumilúvico 

Figura 11.1.2.3-15 - Área de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

6. Associação de Espodossolo Ferrihumilúvico com Espodossolo Humilúvico 

Figura 11.1.2.3-16 - Área de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com 
Espodossolo Humilúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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7. Associação de Espodossolo Ferrihumilúvico com Neossolo Quartzarênico 

Figura 11.1.2.3-17 - Área de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associado com 
Neossolo Quartzarênico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

8. Associação de Espodossolo Humilúvico com Neossolo Quartzarênico, e 

9. Associação de Gleissolo Háplico com Cambissolo Flúvico 

Figura 11.1.2.3-18 - Área de ocorrência de Gleissolo Háplico associado com Cambissolo 
Flúvico. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Os 3 tipos de terrenos encontrados na AID foram: Afloramentos de Rocha, Areias de 

Praia e Solos Indiscriminados de Mangue. 

As descrições pedológicas ocorrentes na AID foram apresentadas no tópico AII. 
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 Área de Intervenção (AI) 

A Área de Intervenção (AI) abrange uma área de 20 m de largura por 31 km de 

comprimento, tendo sida percorrida em sua totalidade pela equipe de campo. Para a 

sua caracterização pedológica a AI foi dividida em 3 porções (sudeste, central e 

noroeste) tendo sido identificado 7 (sete) diferentes tipos de solos (Mapa 11.1.2.3-1) 

e 1 tipos de terreno na AI. A ocorrência associada de mais de um pedotipo em uma 

mesma porção da área foi encontrada na AI. 

Para a descrição pedológica foram utilizados, além do mapa pedológico, os mapas 

de geologia, geomorfologia e hipsometria da área de influência, o que possibilitou a 

correlação entre eles. 

Na porção sudeste da AI, tomando como ponto de partida a faixa de praia, há 

ocorrência de Areias de Praia (considerado tipo de terreno), seguido da associação 

de Espodossolo Ferrihumilúvico com Neossolo Quartzarênico; associação de 

Espodossolo Ferrihumilúvico com Espodossolo Humilúvico; associação de 

Cambissolo Flúvico com Gleissolo Háplico; associação de Cambissolo Háplico com 

Argissolo Vermelho Amarelo; e associação de Cambissolo Flúvico com Neossolo 

Flúvico. 

As areias de praia, Figura 11.1.2.3-19, ocorrem na faixa de praia sob a influência da 

maré. Conforme já descrito, este tipo de terreno, assim classificados por não 

possuírem origem pedogenética, são constituídas por grãos de areia arestados e 

rolados, sofrem influência dos regimes das marés, ocorrem em uma estreita faixa 

aflorantes entre as marés baixa e alta. 

Figura 11.1.2.3-19 - Região de ocorrência de Areias de Praia na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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A associação de Espodossolo Ferrihumilúvico com Neossolo Quartzarênico ou 

Espodossolo Humilúvico ocorrem na Unidade Geomorfológica de Planícies 

Marinhas, Figura 11.1.2.3-20, região de rochas sedimentares (Depósitos Praiais 

Atuais e Antigos) e possuem hipsometria no intervalo de 0 a 20 m, relevo plano a 

levemente ondulado. 

Figura 11.1.2.3-20 - Região de ocorrência de Espodossolo Ferrihumilúvico associados com 
Neossolo Quartzarênico ou com Espodossolo Humilúvico na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Os Espodossolos são solos de origem mineral, com horizonte B espódico, no qual 

houve acumulação e precipitação de matéria orgânica e alumínio com presença ou 

não de ferro iluvial. Os horizontes apresentam acentuada diferença de cor, onde o 

horizonte A normalmente é do tipo moderado, seguindo pelo horizonte E de cor 

esbranquiçada e por uma camada escura ou enegrecida (horizonte Bh). Apresentam 

textura arenosa ao longo do perfil, possuindo drenagem deficiente em razão do 

impedimento no horizonte B, sendo solos ácidos e pobres em nutrientes minerais, 

profundos a muito profundos, desenvolvidos a partir de sedimentos marinhos do 

Quaternário. 

Os Neossolos apresentam solos geralmente profundos, excessivamente mal 

drenados e horizontes do tipo A e C. o horizonte A é pouco desenvolvido, de 

coloração ligeiramente mais escura que o C, devido à presença mais significativa de 

matéria orgânica. São desenvolvidos exclusivamente de sedimentos areno-

quartzosos não consolidados de origem marinha e depositados na faixa litorânea, 

possuindo textura arenosa e estrutura em grãos simples. Possuem restrições ao uso 

agrícola decorrente da baixa fertilidade natural, pois possuem baixa soma e 

saturação de bases e acidez elevada. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 110 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

A associação de Cambissolo Flúvico com Gleissolo Háplico, Figura 11.1.2.3-21 

ocorrem nas Planícies Aluviais, locais de deposição de sedimentos 

(Depósitos/Sedimentos Aluvionares), relevo praticamente plano (sopés de 

elevações). 

Figura 11.1.2.3-21 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico com Gleissolo Háplico na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Os Cambissolos são solos constituídos por material mineral, não hidromórficos, 

apresentam horizonte B incipiente e sequência de horizontes A, Bi e C. Na área 

apresentam textura argilosa e teores de silte geralmente elevados. Já os Gleissolos 

compreendem solos minerais, hidromórficos, mediamente profundos e mal 

drenados, de coloração acinzentada, possuindo textura argilosa e fertilidade baixa. 

A associação de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho Amarelo,  

Figura 11.1.2.3-22, ocorrem na Unidade Geomorfológica Serra do Mar, locais de 

afloramento da Suíte Morro Inglês/Complexo Paranaguá. 
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Figura 11.1.2.3-22 - Região de ocorrência de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho 
Amarelo na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Os Argissolos são constituídos por material mineral, não hidromórficos, 

relativamente profundos e de cores bastante vaiáveis, possuindo textura argilosa 

média. São solos de baixa fertilidade natural, com baixos teores de bases trocáveis, 

e teores de alumínio elevados. 

A associação de Cambissolo Flúvico associado com Neossolo Flúvico,  

Figura 11.1.2.3-23, ocorre entre as Planícies Marinhas e as Planícies Aluviais. 
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Figura 11.1.2.3-23 - Região de ocorrência de Cambissolo Flúvico associado com Neossolo 
Flúvico na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A porção central da AI há ocorrência de associação de Cambissolo Háplico com 
Argissolo Vermelho Amarelo; associação de Espodossolo Ferrihumilúvico com 
Espodossolo Humilúvico; e associação de Gleissolo Háplico com Cambissolo 
Flúvico. 

A associação de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho Amarelo ocorrem na 
Unidade Geomorfológica Serra do Mar, locais de afloramento da Suíte Morro 
Inglês/Complexo Paranaguá. 

A associação de Espodossolo Ferrihumilúvico com Espodossolo Humilúvico ocorre 
na Unidade Geomorfológica de Planícies Marinhas, região de rochas sedimentares 
(Depósitos Praiais Atuais e Antigos) e possuem hipsometria no intervalo de 0 a 20 
m, relevo plano a levemente ondulado. 

A associação do Gleissolo Háplico com Cambissolo Flúvico, Figura 11.1.2.3-24, 
ocorrem nas Planícies Aluviais, locais de deposição de sedimentos 
(Depósitos/Sedimentos Aluvionares), relevo praticamente plano (sopés de 
elevações), hipsometria entre 5 a 20 m. 
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Figura 11.1.2.3-24 - Região de ocorrência de Gleissolo Háplico com Cambissolo Flúvico na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Na porção noroeste da AI há ocorrência de associação de Gleissolo Háplico com 
Cambissolo Flúvico; associação de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho 
Amarelo; associação de Cambissolo Flúvico com Gleissolo Háplico; e associação de 
Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho Amarelo com Cambissolo Háplico. 

a) Esta associação do Gleissolo Háplico com Cambissolo Flúvico ocorrem nas 

Planícies Aluviais, locais de deposição de sedimentos (Depósitos/Sedimentos 

Aluvionares), relevo praticamente plano (sopés de elevações), hipsometria 

entre 5 a 20 m; 

b) A associação de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho Amarelo 

ocorrem na Serra do Mar, locais de afloramento da Formação Rio das 

Cobras/Complexo Paranaguá; 

c) A associação de Cambissolo Flúvico com Gleissolo Háplico ocorrem nas 

Planícies Aluviais, locais de deposição de sedimentos (Depósitos/Sedimentos 

Aluvionares), relevo praticamente plano (sopés de elevações); 

d) A associação de Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho Amarelo com 

Cambissolo Háplico, Figura 11.1.2.3-25, ocorrem na Unidade Geomorfológica 

Serra do Mar, locais de afloramento do Granito Estrela/Complexo Paranaguá. 
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Figura 11.1.2.3-25 - Região de ocorrência de Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho Amarelo 
com Cambissolo Háplico na AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Processos erosivos e assoreamentos de corpos d’água naturais ou de origem 
antrópicaDurante os levantamentos de campo da Área de Intervenção (AI), 
realizados em janeiro de 2018, foram identificados feições erosivas e movimentos de 
massa de baixa proporção/magnitude. 

A observação desses eventos se deu ao longo dos trechos mais íngremes da faixa 
de servidão do duto da OSPAR existente (trecho proposto para a implantação do 
gasoduto em questão). Em sua grande maioria e/ou totalidade localiza-se no limite 
entre a AI e a Área de Influência Direta (AID) Figura 11.1.2-26 a Figura 11.1.2-33). 

Figura 11.1.2.3-26 - Trecho com declividade 
na AI. 

Figura 11.1.2.3-27 - Processo erosivo em 
local de declividade na 
AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.2.3-28 - Trecho com declividade 
na AI. 

Figura 11.1.2.3-29 - Processo erosivo em 
local de declividade na 
AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.2.3-30 - Movimento de massa ao 
longo de talude, na 
borda da AI. 

Figura 11.1.2.3-31 - Movimento de massa ao 
longo de talude, na 
borda da AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.2.3-32 - Movimento de massa ao 
longo de talude, na 
borda da AI. 

Figura 11.1.2.3-33 - Movimento de massa ao 
longo de talude, na 
borda da AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

As feições erosivas e os movimentos de massa identificadas em campo são 

caracterizados como pontuais e de pequena proporção. 

Correlacionando-se as observações em campo com a base cartográfica da região, 

apresentada anteriormente, é possível dizer que as áreas desses eventos estão na 

Unidade Geomorfológica Serra do Mar. Este local é de ocorrência das Formações 

Geológicas Rio das Cobras e Granito Rio do Poço e/ou Complexo Paranaguá. Do 

ponto de vista pedológico, ocorrem em solos do tipo Cambissolo Háplico associado 

com Argissolo Vermelho Amarelo e solos do tipo Argissolo Amarelo associado com 

Argissolo Vermelho Amarelo e com Cambissolo Háplico. 

Os escorregamentos de massa podem ser relacionados com os cortes abruptos 

executados nos taludes da faixa de servidão quando da implantação do oleoduto da 

Petrobrás. Sendo assim, vê-se como uma solução viável para esses casos o 

retaludamento pontual, uma vez que essas são áreas mais susceptíveis a tais 

ocorrências devido à grande declividade encontrada. 

Desse modo, há a necessidade de implantação de melhorias no sistema de 

drenagem e da cobertura vegetal da faixa de servidão, tanto nas áreas onde já 

ocorrem pequenas feições erosivas e de movimentação de massas, quanto em 

outros pontos suscetíveis a tais ocorrências. 
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Assim, os projetos e intervenções identificadas como necessárias para segurança da 

implantação e operação do empreendimento serão apresentados nas próximas 

etapas do licenciamento. 

A existência de cobertura vegetal por toda a servidão do duto evita, mesmo nos 

trechos de ocorrência dos eventos em questão, a exposição dos solos e, 

consequentemente, o surgimento de erosão que podem desencadear o processo de 

assoreamentos de rios e córregos na AI. Assim, em relação ao assoreamento de 

corpos d’água, naturais ou de origem antrópica, não foram 

observadas/correlacionadas, ao longo da faixa da servidão, fontes de materiais 

provenientes da sua implantação. 

Ademais, entende-se que as atividades agrícolas e de pecuária observadas na 

região possuem maior potencial de geração de sedimentos e, consequentemente, 

de assoreamento dos canais hídricos existentes, quando comparados com a faixa 

de servidão implantada. 

Figura 11.1.2.3-34 - Corpos Hídricos sem 
assoreamentos, vista do 
Córrego Jaguaruna na 
AI. 

Figura 11.1.2.3-35 - Córrego próximo a área 
de cultivo agrícola na AI, 
sem ocorrência de 
assoreamento. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 121 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.2.3-36 - Vista do Rio Saí-Mirim na AID, sem ocorrência de assoreamento. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A metodologia a ser usada na implantação do gasoduto não alterará as 

características hídricas da AI. 

11.1.2.4 Geotecnia 

a) Introdução 

Os estudos geotécnicos proporcionam o detalhamento das características físicas 

dos materiais presentes na Área de Intervenção (AI), são de extrema importância em 

obras de engenharia, e sua elaboração visa atender o item 11.1.2 do Termo de 

Referência.  

O presente EIA tem como objetivo a solicitação de Licença Ambiental Prévia (LAP) 

para o empreendimento em questão. Este documento aprova a concepção e 

localização de empreendimento ou atividade, atestando sua viabilidade ambiental. 

Todavia, optou-se pelo adiamento da apresentação dos estudos geotécnicos, de 

modo que sua apresentação seja realizada quando da solicitação da Licença 

Ambiental de Instalação (LAI). Entende-se que a importância da avaliação 

geotécnica é compreendida nessa etapa, na qual são apresentadas as 

especificações da instalação do empreendimento. 

Dito isto, é preciso destacar que a AI possui implantada a faixa de dutos da 

Petrobras, pressupõe-se que a parte geotécnica não apresente desafios para a 

implantação por parte da engenharia do empreendimento proposto. 
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c) Procedimentos Metodológicos 

A caracterização geotécnica das áreas que serão afetadas pelo empreendimento 

serão planejadas levando-se em consideração as informações adquiridas nos 

caminhamentos em campo realizado entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2018, 

análise da bibliografia disponível para região e na base de dados a seguir: 

a) ABNT NBR - 6484:2011 “Execução de sondagem de simples reconhecimento 

dos solos” 

b) ABNT NBR - 7250:1982 “Identificação e descrição de amostras de solos 

obtidas em sondagens de simples reconhecimento de solos” 

c) ABNT NBR - 14545:2000 “Solo - Determinação do coeficiente de 

permeabilidade de solos argilosos a carga variável” 

d) ABNT NBR - 13292:1995 “Solo- Determinação do coeficiente de 

permeabilidade de solos granulares à carga constante” 

Os estudos geotécnicos a serem apresentados na LAI estarão em consonância com 

as normas brasileiras, em especial a ABNT NBR - 6484:2011 “Execução de 

sondagem de simples reconhecimento dos solos”, ABNT NBR - 7250:1982 

“Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens de simples 

reconhecimento de solos”, ABNT NBR  14545:2000 “Solo  Determinação do 

coeficiente de permeabilidade de solos argilosos a carga variável” e ABNT NBR - 

13292:1995 “Solo- Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos 

granulares à carga constante”. 

As sondagens a serem realizadas possibilitarão a classificação e a elaboração de 

perfis geológicos/geotécnicos do solo encontrado na AI, mostrando as distintas 

camadas e características físicas, tais como coeficiente de permeabilidade, dos 

materiais existentes. Essas informações são de fundamental importância na 

concepção dos projetos executivos referentes à instalação do empreendimento e, 

por isso, enfatiza-se a necessidade de apresentação das mesmas quando da 

solicitação da LAI. 

11.1.3 Sismicidades 

a) Introdução 

A Sismologia é um ramo da Geologia que estuda os terremotos e o interior da Terra 

através de observações e análises das ondas sísmicas que a atravessam, revelando 

a sua estrutura interna. Além das ações naturais de movimentação da crosta 

terrestre, as atividades sísmicas também podem ser geradas por meio de ações 

antrópicas, como explosões artificiais. 

A crosta terrestre, conforme Summerfield (1991), está dividida em dezenove grandes 

placas tectônicas que se movimentam entre si, fenômeno que produz deformações 

nas grandes massas rochosas que compõem a Litosfera. As principais placas 
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tectônicas possuem quatro tipos de limites, denominados limites convergentes, 

divergentes, transcorrentes e mistos. 

Esses limites caracterizam-se por serem zonas tectonicamente instáveis e por isso 

são os locais mais sujeitos a ocorrência de terremotos. É na zona de contato entre 

as placas tectônicas que ocorrem os maiores e mais frequentes terremotos. Apesar 

disso, existem ocorrências de eventos sísmicos, em menor quantidade, em zonas 

intraplacas, zona a qual o Brasil está situado. 

Sabe-se que, quando o esforço gerado na movimentação tectônica supera o limite 

de resistência da rocha, ocorre um rompimento que se caracteriza por uma falha 

geológica. Em consequência, o esforço é aliviado ao longo do plano da falha, 

gerando os terremotos. 

É certo que os terremotos não são causadores das falhas geológicas, porém, são 

nas falhas geológicas que se apresentam as maiores fragilidades e se constituem os 

focos principais de acúmulo de energia. Essas falhas são rejuvenescidas ou 

reativadas na ocorrência de um evento sísmico.  

Na Figura 11.1.3-1 são apresentadas as localizações das grandes falhas ativas no 

Brasil. 
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Figura 11.1.3-1 - Mapa de grandes falhas ativas brasileiras. 

 
Fonte: http://www.apolo11.com. 

Durante e após a ocorrência de um evento sísmico as placas ou blocos rochosos 

iniciam novo movimento e continuam essa movimentação até que o novo esforço 

supere a resistência da rocha e gere outro terremoto. Parte da energia acumulada é 

liberada sob a forma de ondas elásticas, que podem se propagar em todas as 

direções, fazendo o terreno vibrar. Vale ressaltar que esse processo é o causador de 

grande parte dos terremotos. 

Portanto, no interior das placas tectônicas também ocorrem eventos sísmicos, 

denominados “sismos intraplaca”, produto das tensões geradas nas bordas das 

placas que são transmitidas ao seu interior. A sismiscidade intraplaca é em geral 

considerada pequena, com registros de magnitudes baixas a moderadas em 

comparação à sismicidade nas bordas das placas. 

No que diz respeito às ondas sísmicas artificiais, que são oriundas de atividades 

antrópicas, estas podem ser resultantes de explosões subterrâneas para a execução 

de túneis para estruturas viárias, atividades de mineração, enchimento de grandes 
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represas para geração de energia elétrica e, em escala maior de efeitos, explosões 

nucleares. 

 Escala de Mercalli 

A escala de Mercalli ou escala de Mercalli Modificada, é um método qualitativo 

usado para determinar a intensidade de um evento sísmico a partir dos seus efeitos 

sobre as estruturas antrópicas, naturais e nas pessoas. A escala foi desenvolvida 

pelo vulcanólogo e sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, no início do século XX. 

Os sismólogos classificam os efeitos dos terremotos através dessa escala, cuja 

avaliação se baseia nas observações dos danos provocados pelos eventos sísmicos 

que são percebidos pelas pessoas nas imediações do abalo, como rachaduras, 

danos e desabamentos de edificações e construções, assim como efeitos sobre 

elementos naturais da paisagem, atribuindo valor de intensidade que varia entre I 

(um) a XII (doze), de forma que a intensidade dos efeitos aumenta de maneira 

progressiva do menor para o maior valor. 

Conforme a escala de Mercalli Modificada, na descrição e qualificação dos efeitos 

provocados pelos eventos sísmicos, o grau I (um) geralmente não é sentido, 

caracterizado por leves efeitos de período longo de terremotos grandes e distantes, 

com aceleração (g) <0,003. O grau II (dois) tende a ser sentido por poucas pessoas 

paradas, em andares superiores de edificações ou em locais favoráveis à percepção 

da vibração sísmica, com aceleração (g) entre 0,004 e 0,008. Já o grau VI (seis) é 

sentido por todos e causa instabilidade no solo, bem como provoca danos em 

objetos com menor resistência com aceleração (g) entre 0,04 e 0,08. O grau IX 

(nove) tende a causar pânico geral entre as pessoas, provocando danos importantes 

e colapsos em edificações. Causa danos significativos em tubulações subterrâneas 

e rachaduras visíveis na superfície, com aceleração (g) entre 0,30 e 0,60. 

Assim, a intensidade sísmica é uma classificação dos efeitos que as ondas sísmicas 

provocam em determinado lugar. Portanto, não se trata de uma medida direta feita 

com instrumentos, mas uma maneira de descrever os efeitos de forma qualitativa e 

subjetiva. 

 Escala de Richter 

A escala Richter ou escala de magnitude local, é um método quantitativo de base 

10, utilizado para determinar a magnitude de um evento sísmico. O princípio básico 

da escala é que as magnitudes sejam expressas em escala logarítmica, de maneira 

que cada ponto da escala corresponda a um fator de 10 vezes nas amplitudes das 

vibrações.  

Foi desenvolvida pelo sismólogo Charles F. Richter no ano de 1935 com o objetivo 

de comparar os tamanhos relativos dos eventos sísmicos, formulando essa escala 

de magnitude baseada na amplitude dos registros das estações sismográficas. 
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Conforme estabelecido, a escala de magnitude local Richter não possui um limite 

inferior nem um limite superior. Eventos sísmicos de pequena expressão, sentidos 

dentro de um raio de poucos quilômetros e que não causam danos, possuem 

magnitude da ordem de 2 a 3. Eventos moderados, potencialmente causadores de 

alguns danos dependendo da profundidade do epicentro e do tipo de terreno da 

região afetada, possuem magnitude da ordem de 5 a 6. Já os eventos sísmicos com 

magnitudes superiores a 7 têm grande poder de destruição. 

b) Procedimentos Metodológicos 

O levantamento dos dados secundários referentes à ocorrência de eventos sísmicos 

no Brasil e nas Área de Influência Indireta - AII, Área de Influência Direta - AID e 

Área de Intervenção - AI do empreendimento foi realizado através da revisão e 

compilação de informações bibliográficas obtidas através de variadas fontes. Devido 

à escassez de bibliografia específica sobre ocorrências desse tipo de fenômeno em 

Santa Catarina, buscou-se obter informações referentes ao histórico de eventos 

registrados dentro de um recorte espacial mais amplo, levando em consideração os 

registros realizados no território brasileiro. 

As principais referências e fontes consultadas foram: Teixeira, et. al. (2009), Press, 

et. al. (2006), Assumpção (2013), Assumpção (2016), Sociedade Brasileira de 

Geofísica, Centro de Sismologia da USP e Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP). 

c) Resultados 

Apesar de ocupar grande parte da porção central da Plataforma Sul-americana, 

considerada estável, o território brasileiro - até poucas décadas tido como livre de 

abalos sísmicos -, tem demonstrado que as ocorrências desse tipo de fenômeno não 

são raras, apesar da baixa magnitude/intensidade e da maior concentração de 

incidências nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. 

Informações do Centro de Sismologia da USP dão conta de que os eventos sísmicos 

no território brasileiro em geral estão associados à movimentações de falhas 

geológicas existentes. Estas movimentações são provenientes da interação entre a 

Cordilheira Mesoceânica, Placa Sul-americana e a Placa de Nazca, de forma que 

movimentos de compressão e/ou de tração da crosta são os potenciais causadores 

dos eventos sísmicos.  

Na Figura 11.1.3-2 encontra-se o mapa dos movimentos de compressão ou 

estiramento (tração) de falhas geológicas e localização de tremores no Brasil. 
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Figura 11.1.3-2 - Mapa dos movimentos de compressão ou estiramento (tração) de falhas 
geológicas e localização de tremores no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de FAPESP (2017). 

Vale destacar que pequenos sismos podem ocorrer em qualquer local das zonas 

intraplaca. Contudo, no Brasil, determinadas áreas são mais suscetíveis a eventos 

sísmicos por serem mais ativas que outras, como as áreas dos Estados do Ceará, 

Rio Grande do Norte e parte do Mato Grosso. A partir da atualização das 

informações referentes a atividade sísmica no Brasil, foram incluídas áreas que 

anteriomente eram tidas como inativas, como a região central de Goiás, sul de 

Minas Gerais e parte do Estado do Amazonas. 

Ainda, é importante ressaltar que a baixa frequência na ocorrência de eventos 

sísmicos significativos dificulta o processo de avaliação estatística sobre esse tipo 

de fenômeno no território brasileiro, especialmente no Estado de Santa Catarina, 

onde a sismicidade é ainda menos frequente. No Quadro 11.1.2-1 estão descritos os 

principais sismos ocorridos no Brasil desde o ano de 1955. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 128 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.1.2-1 - Lista dos eventos sísmicos mais importantes do Brasil desde o ano de 1955. 

SISMOS MAIS IMPORTANTES DO BRASIL DESDE 1955 

Nº Ano Latitude (ºS) Longitude (ºW) Magnitude 
Intensidade 
máxima (MM) 

Localidade 

1 1955 12,42 57,30 6,2  Porto dos Gaúchos, MT.  

2 1955 19,84 36,75 6,1  Epicentro no mar, a 300km de 
Vitória, ES. 

3 1939 29,00 48,00 5,5 > VI 
Tubarão, SC. Plataforma 
Continental. 

4 1983 3,59 62,17 5,5 VII 
Codajás, AM, bacia 
Amazônica. 

5 1964 18,06 56,69 5,4  NW de MS, bacia do Pantanal. 

6 1990 31,19 48,92 5,2  No mar, a 200km de Porto 
Alegre, RS. 

7 1980 4,30 38,40 5,2 VII Parajus, CE. 

8 1922 22,17 47,04 5,1 VI 
Mogi-Guaçu, SP, sentido SP, 
MG e RJ. 

9 1963 2,30 61,01 5,1  Manaus, AM. 

10 1986 5,53 35,75 5,1 VII João Câmara, RN. 

11 1998 11,62 56,78 5,0 VI Porto dos Gaúchos, MT. 

12 2015   6,7  Tarauacá, AC. 

13 2017   4,7  Vargem Grande, 180 km de 
São Luís, MA. 

Fonte: Adaptado de Teixeira, et. al. (2009). 

Com base no mapa de grandes falhas sísmiscas do Brasil (Figura 11.1.3-3), verifica-

se que o Estado de Santa Catarina possui apenas uma falha importante, 

denominada Lineamento de Florianópolis, cuja localização encontra-se 

consideravelmente distante da área de interferência do empreendimento. 

Já a partir do mapa da ocorrência de tremores com magnitude igual ou superior a 

3,5 graus na escala Richter (Figura 11.1.3-3) ocorridos entre 1995 e 2012 no 

território brasileiro, constata-se que o Estado de Santa Catarina não apresentou a 

incidência de evento sísmico com essa magnitude no período avaliado. 
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Figura 11.1.3-3 - Mapa da ocorrência de tremores com magnitude igual ou superior a 3,5 
graus na escala Richter registrados entre 1995 e 2012. 

 
Fonte: Adaptado de FAPESP (2013). 

Com relação a ameaça sísmica no território brasileiro, na 69ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 2017, foi apresentado um 

mapa pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da 

Universidade de São Paulo (IAG-USP) referente a probabilidade de ocorrência de 

eventos sísmicos em todo o Brasil (Figura 11.1.3-4). 
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Figura 11.1.3-4 - Mapa de ameaça sísmica brasileira. 

 
Fonte: Adaptado de FAPESP(2017). 

O mapa apresenta as regiões com maior risco sísmico no território brasileiro, 

definido como a chance de ocorrer um certo nível de vibração no solo causado por 

um tremor. Para elaboração do mapa foi realizado um levantamento dos tremores 

que ocorreram no Brasil nas últimas décadas a fim de determinar o nível de 

atividade sísmica de cada região do país. 

Com base na frequência e magnitude desses tremores, foi estimada a probabilidade 

de ocorrerem eventos sísmicos nessas regiões nos próximos anos e o nível de 

vibração que causariam no solo onde estão situadas construções, como casas, 

hospitais e comércio, por exemplo, em relação às suas distâncias do epicentro. 

É possível observar na Figura 11.1.3-5 que a região nordeste de Santa Catarina 

possui baixa probabilidade de ocorrência de eventos sísmicos conforme a 
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metodologia de análise estabelecida no mapeamento, apesar de se encontrar dentro 

de uma zona com probabilidade maior que as demais regiões do Estado. 

 Área de Influência Indireta - AII, Área de Influência Direta - AID e Área de 

Intervenção - AI 

Sobre os aspectos regionais, no que diz respeito a ocorrência de sismos em Santa 

Catarina, os resultados demonstram que a atividade no Estado é inferior às regiões 

mais setentrionais do Brasil, onde os eventos sísmicos notadamente ocorrem com 

maior frequência e intensidade. 

Contudo, conforme registros históricos de sismicidade no território catarinense, a 

ocorrência de um abalo na Plataforma Continental na região do município de 

Tubarão, ao sul de Santa Catarina, no ano de 1939, se caracterizou por ser o evento 

mais significativo ocorrido desde o início dos registros, com uma maginitude de até 

5,5 graus na escala Richter e intensidade > VI na escala de Mercalli. O seu epicentro 

ocorreu a aproximadamente 250km de distância da AII do empreendimento. 

A respeito dos aspectos locais, na área de interferência (AI, AID e AII), conforme o 

levantamento de informações e de acordo com fontes consultadas como a 

Sociedade Brasileira de Geofísica, Centro de Sismologia da USP e Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo - IAG-

USP, não ocorreram registros de atividades sísmicas significativas nas últimas 

décadas. 

Ainda, não foram identificadas ocorrências de eventos sísmicos registrados nos 

municípios de São Franscisco do Sul, Itapoá e Garuva. 

Portanto, a área de interferência do empreendimento possui baixa probabilidade de 

sofrer com sismos que eventualmente possam causar danos à tubulações 

subterrâneas ou em demais equipamentos de infraestrutura. 

11.1.4 Recursos hídricos superficiais 

a) Introdução 

A realização de estudos detalhados sobre recursos hídricos superficiais visou 

atender o item 11.1.4 do termo de referência. Neste trabalho estão relacionados os 

principais corpos hídricos ocorrentes na área assim como suas características. 

b) Procedimentos Metodológicos 

O levantamento de informações para caracterização dos recursos hídricos na área 

de influência Indireta (AII) foi fundamentado em dados secundários, como o banco 

de dados da Agência Nacional das Águas (ANA), Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de Santa Catarina (SDS), produtos cartográficos regionais, 

imagens de satélite e nos mapas Geológico, Geomorfológico e Pedológico no caso 

da hidrogeologia. 
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Já os levantamentos para o diagnóstico ambiental dos recursos hídricos na 

Influência Direta (AID) e Área de Intervenção (AI) do empreendimento basearam-se 

em dados secundários e primários. Noslevantamentos de campo foram adquiridos 

dados tais como vazão e caracterização de parâmetros físico-químicos. Foram ainda 

utilizadas imagens de satélite para delimitação da calha principal dos rios e seus 

afluentes existentes, e quando necessário, foi realizada a verificação em campo. 

Os dados secundários atinentes aos recursos hídricos foram fundamentados nas 

seguintes bibliografias: 

a) Projeto RADAMBRASIL - Levantamento de Recursos Naturais, escala 

1:1.000.000; 

b) As imagens de satélite usadas foram obtidas diretamente do software Google 

Earth Pro. 

c) Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina – SIGSC. 

http://wms.sigsc.sds.gov.br. 

c) Resultados 

 Rede Hidrográfica de Santa Catarina 

A Rede Hidrográfica do Estado de Santa Catarina apresenta dois grandes sistemas 

independentes de drenagem: a do Atlântico e a do Interior (Figura 11.1.4-1). 

Figura 11.1.4-1 - Mapa hidrográfico de Santa Catarina. 

 
Fonte: Atlas de Santa Catarina (1986). 
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Os rios que drenam as Zonas de São Francisco do Sul, Itajaí, Florianópolis e Laguna 

se orientam no sentido do mar, enquanto os rios que drenam as áreas do Planalto 

de Canoinhas, Alto Rio Negro, Campos de Lajes, Joaçaba e Chapecó estão 

vinculados à Bacia Platina, constituindo-se as principais artérias tributárias de 

grandes coletores como o Rio Iguaçu e o Rio Uruguai. 

Muitas bacias litorâneas como a do Tubarão, Araranguá e Itajaí-Açu têm como 

divisor a escarpa da Serra Geral. Algumas bacias situadas na porção Nordeste do 

Estado têm como divisor, entre duas vertentes, as Serras Cristalinas, enquanto 

outras, da porção Centro Oriental, têm divisores inscritos na própria região da 

Vertente Atlântica. 

A principal linha divisória responsável pela orientação geral da drenagem é 

representada pela escarpa da Serra Geral, a qual é bastante retalhada pela erosão 

regressiva que tende ao recuo das cabeceiras. 

Para o estado de Santa Catarina são identificadas 23 Bacias Hidrográficas como 

mais relevantes em termo de sua abrangência, conforme Figura 11.1.4-2. 

Figura 11.1.4-2 - Mapa das Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. 

As bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina foram definidas e classificadas 

pela Lei Estadual no 10.949 de 09 de novembro de 1998, a qual caracterizou o 

estado em dez regiões hidrográficas, conforme Figura 11.1.4-3. 
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Figura 11.1.4-3 - Mapa das Regiões Hidrográfica do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: http://www.aguas.sc.gov.br/a-bacia-rio-do-peixe/regiao-hidrografica-rio-do-peixe. 

No Quadro 11.1.4-1a pode-se observar o agrupamento das principais bacias 

pertencentes a cada região hidrográfica, com destaque para a Região Hidrográfica 

RH6 - Baixada Norte onde está inserida a área de estudo. 
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Quadro 11.1.4-1 - Regiões hidrográficas do Estado de Santa Catarina. 

RH1 - Extremo Oeste BACIA DO RIO PEPERI-GUAÇU 

BACIA DO RIO DAS ANTAS 

RH3 - Vale Do Rio Do Peixe BACIA DO RIO DO PEIXE 

BACIA DO RIO JACUTINGA 

RH5 - Planalto De Canoinhas BACIA DO RIO IGUAÇU 

BACIA DO RIO NEGRO 

BACIA DO RIO CANOINHAS 

RH7 - Vale Do Itajaí BACIA DO RIO ITAJAÍ 

RH9 - Sul Catarinense BACIA DO RIO TUBARÃO 

BACIA DO RIO D'UNA 

RH2 - Meio Oeste BACIA DO RIO CHAPECÓ 

BACIA DO RIO IRANI 

RH4 - Planalto De Lages BACIA DO RIO CANOAS 

BACIA DO RIO PELOTAS 

RH6 - Baixada Norte BACIA DO RIO CUBATÃO (DO NORTE) 

BACIA DO RIO ITAPOCU 

RH8 - Litoral Centro BACIA DO RIO TIJUCAS 

BACIA DO RIO BIGUAÇU 

BACIA DO RIO CUBATÃO (DO SUL) 

BACIA DO RIO DA MADRE 

RH10 - Extremo Sul Catarinense BACIA DO RIO ARARANGUÁ 

BACIA DO RIO URUSSANGA 

BACIA DO RIO MAMPITUBA 

Fonte: Mapa das Regiões Hidrográficas (2000) - Governo do Estado de Santa Catarina, Secretarias de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e do Desenvolvimento Rural e da Agricultura. 

A seguir, Figura 11.1.4-4, é apresentada a localização das Unidades de 

Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas (UPGBH) do Estado de Santa 

Catarina, sendo que a área de interesse está inserida na Unidade de Planejamento 

e Gestão Babitonga. 
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Figura 11.1.4-4 - Localização das Unidades de Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas 
do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: DRHI/SDS-Abril-2017. 

A Unidade de Planejamento e Gestão da Bacia Hidrográfica da Babitonga é 

delimitada a oeste pela (UPGBH) Canoinhas, a sul pela (UPGBH) Itapocu, a leste 

pelo Oceano Atlântico e a norte pela divisa de Estado com o Paraná. 

11.1.4.1 Caracterização Hidrográfica das Áreas de Influência Indireta, Direta e de 

Intervenção 

a) Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento em questão está inserida na 

Unidade de Planejamento e Gestão da Bacia Hidrográfica da Babitonga (UPGBH), 

enquadrando-se conforme legislação estadual na Região Hidrográfica 6 (RH6) - 

Baixada Norte, sendo a AII delimitada por um raio de 5 quilômetros ao redor da faixa 

de dutos pré-existentes, abrange ao todo nove (9) bacias e sub-bacias hidrográficas, 

conforme apresentado no Mapa 11.1.4.1-1 - Recursos Hídricos Superficiais, sendo 

elas: Bacia Hidrográfica do Canal do Palmital, Bacia Hidrográfica do Rio São João, 

Bacia Hidrográfica do Rio Saí Guaçú,  Sub-bacia Hidrográfica do Ribeirão Barrinha, 

Sub-bacia Hidrográfica do Rio Braço do Norte, Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Mirim, 

Bacias Hidrográficas Independentes do Oceano Atlântico, Bacia Hidrográfica do 

Córrego Jaguaruna e Bacias Hidrográficas Independentes da Baía da Babitonga. As 

Figuras 11.1.4.1-1 a Figura 11.1.4.1-23, a seguir, ilustram as principais ocorrências 

de corpos hídricos ao longo da AII. 
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Figura 11.1.4.1-1 - Rio São João na AII. Figura 11.1.4.1-2 - Rio São João na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-3 - Rio Sete Voltas na AII. Figura 11.1.4.1-4 - Rio da Onça na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-5 - Rio da Onça na AII. Figura 11.1.4.1-6 - Afluente do Rio Saí-Guaçú 
na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.1-7 - Afluente do Rio Saí-Guaçú 
na AII. 

Figura 11.1.4.1-8 - Afluente do Rio Saí-Guaçú 
na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-9 - Afluente do Rio Saí-Guaçú 
na AII. 

Figura 11.1.4.1-10 - Ribeirão Barrinha na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-11 - Ribeirão Barrinha na AII. Figura 11.1.4.1-12 - Afluente do Ribeirão 
Barrinha na AII. 
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Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-13 - Córrego Tiririca na AII. Figura 11.1.4.1-14 - Córrego Tiririca na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-15 - Rio Água Branca na AII. Figura 11.1.4.1-16 - Rio Água Branca na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-17 - Afluente do Rio Saí-Mirim 
na AII. 

Figura 11.1.4.1-18 - Córrego do Meio na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 140 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.4.1-19 - Córrego Votorantim na 
AII. 

Figura 11.1.4.1-20 - Rio Jaguarúna na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-21 - Córrego Barbosa na AII. Figura 11.1.4.1-22 - Córrego Pequeno na AII. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-23 - Córrego Pequeno na AII. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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b) Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta (AID) abrange uma área de 500 metros ao redor da faixa 

de dutos pré-existentes, e compreende ao todo nove (9) bacias e sub-bacias 

hidrográficas, conforme apresentado no Mapa 11.1.4.1-1, sendo elas: Bacia 

Hidrográfica do Canal do Palmital, Bacia Hidrográfica do Rio São João, Bacia 

Hidrográfica do Rio Saí Guaçú, Sub-bacia Hidrográfica do Ribeirão Barrinha, Sub-

bacia Hidrográfica do Rio Braço do Norte, Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Mirim, 

Bacias Hidrográficas Independentes do Oceano Atlântico, Bacia Hidrográfica do 

Córrego Jaguaruna, e as Bacias Hidrográficas Independentes da Baía da Babitonga. 

A sequência das Figura 11.1.4.1-24 a Figura 11.1.4.1-35, a seguir, ilustram as 

principais ocorrências de corpos hídricos ao longo da AID. 

Figura 11.1.4.1-24 - Rio Palmital na AID. Figura 11.1.4.1-25 - Rio Palmital na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-26 - Rio Bom Futuro na AID. Figura 11.1.4.1-27 - Rio Bom Futuro na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.1-28 - Rio Braço do Norte na 
AID. 

Figura 11.1.4.1-29 - Rio Braço do Norte na 
AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-30 - Afluente do Rio Saí-
Mirim na AID. 

Figura 11.1.4.1-31 - Rio Saí-Mirim na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-32 - Rio Saí-Mirim na AID. Figura 11.1.4.1-33 - Afluente do Rio Saí-
Mirim na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.1-34 - Córrego sem 
denominação oficial na 
AID. 

Figura 11.1.4.1-35 - Córrego sem 
denominação oficial na 
AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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c) Área de Intervenção (AI) 

A Área de Intervenção (AI) abrange uma área de 20 m de largura por 31 km de 

comprimento, intercepta ao todo 25 corpos hídricos inseridos em 5 Bacias 

Hidrográficas. As Figura 11.1.4.1-36 a Figura 11.1.4.1-53, a seguir, ilustram as 

principais ocorrências de corpos hídricos ao longo da AI. 

Figura 11.1.4.1-36 - Rio Jaguarúna na AI. 
Figura 11.1.4.1-37 - Córrego sem denominação 

oficial na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-38 - Córrego sem 
denominação oficial na AI. Figura 11.1.4.1-39 - Rio Saí-Mirim na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.1-40 - Rio Saí-Mirim na AI. 
Figura 11.1.4.1-41 - Córrego sem denominação 

oficial na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-42 - Córrego sem 
denominação oficial na AI. 

Figura 11.1.4.1-43 - Córrego sem denominação 
oficial na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-44 - Rio Bom Futuro na AI. Figura 11.1.4.1-45 - Rio Água Branca na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.1-46 - Córrego sem 
denominação oficial na 
AI. 

Figura 11.1.4.1-47 - Afluente do Ribeirão 
Barrinha na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-48 - Afluente do Ribeirão 
Barrinha na AI. 

Figura 11.1.4.1-49 - Afluente do Ribeirão 
Barrinha na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.1-50 - Ribeirão Barrinha na AI. 
Figura 11.1.4.1-51 - Afluente do Ribeirão 

Barrinha na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-52 - Afluente do rio Saí-
Guaçú na AI. 

Figura 11.1.4.1-53 - Afluente do rio Palmital 
na AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

As Bacias Hidrográficas presentes na AI são: Bacia Hidrográfica do Canal do 

Palmital, Bacia Hidrográfica do rio Saí-Guaçú, Bacia Hidrográfica do rio Saí-Mirim, 

Bacia Hidrográfica do Córrego Jaguaruna e Bacia Hidrográfica Independente da 

Baía da Babitonga. 

As Bacias Hidrográficas do rio Saí-Guaçú e do rio Saí-Mirim apresentam sub-

divisões na Área de Intervenção (AI), sendo, respectivamente, representadas pelas 
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Sub-bacia Hidrográfica do Ribeirão Barrinha e pela Sub-bacia Hidrográfica do rio 

Braço do Norte. 

Os principais rios da Bacia Hidrográfica do Canal do Palmital são os rios Palmital, da 

Onça, Pirabeiraba e Sete Voltas. 

Na Bacia Hidrográfica do rio São João podemos destacar os rios São João e 

Tamanduá. 

A Bacia Hidrográfica do rio Saí Guaçú tem como principais rios, Saí-Guaçú e o do 

Sul. O Ribeirão Barrinha é o curso d’água de maior importância para a Sub-bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Barrinha que faz parte da Bacia do rio Saí-Guaçú. 

A Sub-bacia Hidrográfica do rio Braço do Norte tem como principais cursos hídricos 

o rio Braço do Norte e o rio Bom Futuro, sendo esta sub-bacia pertencente à Bacia 

Hidrográfica do rio Saí-Mirim que, por sua vez, tem como principal curso d’água o 

Rio Saí-Mirim. 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Jaguaruna tem o próprio córrego que dá nome à 

bacia como curso hídrico de maior relevância. 

A Bacia Hidrográfica Independente da Baía da Babitonga não possui rios ou 

córregos de grande expressão e/ou nomenclatura oficial. 

As Bacias e Sub-bacias hidrográficas da área de estudo são enquadradas como de 

Classe II. A Resolução CONAMA nº 357/2005 determina que todas as águas doces 

do país serão consideradas como de Classe II, enquanto não forem aprovados os 

respectivos enquadramentos. Em Santa Catarina, o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos - CERH, por meio de sua Resolução CERH nº 001/2008, fortaleceu ainda 

mais a Resolução CONAMA 357/2005, impondo que todos os corpos d’água do 

estado são enquadrados como de Classe II, até que sejam reenquadrados pelos 

respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas. Entretanto, conforme Art. 3º da 

Resolução CERH nº 001/2008, os enquadramentos originados das propostas 

constantes dos Planos de Bacias existentes, e já aprovados pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos, permanecem inalterados. Portanto, todas as bacias e sub-

bacias compreendidas pelas AI, AID e AII sãos enquadrados como de Classe II. 

As águas de Classe II são destinadas para o consumo humano após tratamento 

convencional, sendo locais de proteção das comunidades aquáticas, liberadas para 

recreação de contato primário (CONAMA nº 274/00), irrigação de hortaliças e 

plantas frutíferas, além de parques, jardins e outros locais onde as pessoas possam 

vir a ter contato direto e por último podem ser usadas para atividades de aquicultura 

e pesca. 

A faixa de servidão, local onde será instalado o gasoduto parte integrante do 

terminal, possui ao longo de quase toda a sua extensão valas laterais e em algumas 

elevações valas semelhantes a espinha de peixe, que destinam as águas para os 

rios e córregos da região, evitando o acúmulo e o aparecimento de feições erosivas 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 152 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ao longo da faixa em decorrência do escoamento superficial das águas  

(Figura 11.1.4.1-54 a Figura 11.1.4.1-56). 

Figura 11.1.4.1-54 - Vala de drenagem ao 
longo da faixa de 
servidão - AI. 

Figura 11.1.4.1-55 - Vala de drenagem em 
forma de espinha de 
peixe - AI. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.1-56 - Vala de drenagem ao longo da faixa de servidão, AI. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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A destinação/utilização dos recursos hídricos superficiais à jusante da área do 

empreendimento é em sua maioria para o uso agrícola (irrigação e dessedentação 

de animais), conforme Figura 11.1.4.1-57. 

Figura 11.1.4.1-57 - Área de cultivo de arroz próximas à faixa de servidão, AI e AID. 

 
Fonte: OAP (2018). 

A Bacia Hidrográfica do rio Saí-Mirim é responsável pelo abastecimento público do 

Município de Itapoá/SC, sendo a captação, tratamento e distribuição da água de 

responsabilidade da atualmente da empresa Itapoá Saneamento Ltda., responsável 

pelo abastecimento da cidade. O local de captação encontra-se a jusante do 

empreendimento em questão. 

11.1.4.2 Fluviometria dos principais corpos hídricos 

O termo de referência no subseção 11.1.4 em seu item “C” requer a apresentação 

de informações fluviométricas dos principais corpos d’água nos trechos a serem 

afetados pelo empreendimento do TGS. 

As informações solicitadas englobam: histórico de vazões médias e sua curva de 

permanência, vazões mínimas críticas (Q7,10), vazões máximas anuais, produção e 

transporte de sedimentos e histórico de inundações da área. Estas informações se 

fazem necessárias/aplicáveis quando um determinado empreendimento e/ou 

atividade a ser implantado, quando da existência em sua concepção, acarrete na 

interferência/alteração nas características física dos recursos hídricos superficiais. 

O local em que será implantado o empreendimento do TGS já é ocupado pela faixa 

de dutos da TransPetro, sua instalação proposta no presente momento será de 

forma paralela ao já existente oleoduto, área esta que já se encontra alterada, a 

instalação do gasoduto parte integrante do terminal será pelo método não destrutivo 
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visando sempre a menor interferência possível ao meio ambiente, assim 

entendemos que acabará por não trazer alterações significativas na hidrografia da 

região. 

Devido à ausência de dados de séries históricas das bacias e sub-bacias 

hidrográficas de interesse na ADA/AI, é apresentado o estudo de vazão média 

calculado pelo método teórico, onde os resultados obtidos serão utilizados para o 

cálculo de carga orgânica bruta. 

Dentre as bacias e sub-bacias presentes na ADA/AI de maior representatividade e 

interesse para análises físico-químicas são: a Bacia Hidrográfica do Canal do 

Palmital, a Sub-bacia Hidrográfica do Ribeirão Barrinha, a Sub-bacia hidrográfica 

Sem Denominação Oficial, a Sub-bacia hidrográfica do Rio Braço do Norte, a Bacia 

Hidrográfica do Rio Saí-Mirim, e a Bacia Hidrográfica do Córrego Jaguaruna. 

Devido à ausência de dados históricos destas unidades hídricas a determinação dos 

valores de vazão média só foi possível através da utilização de métodos teóricos tais 

como: o Método Racional utilizado para bacias de até 80 ha, o Método Racional 

Modificado utilizado para bacias entre 80 a até 200 ha, e o Método de I Pai Wu que 

é utilizado para bacias maiores que 200 ha. 

Estes métodos são elaborados a partir de modelos empíricos, cujo objetivo é aplicar 

um redutor na precipitação intensa, significando um percentual do total precipitado 

que escoa superficialmente, sendo este redutor influenciado pelos usos do solo, 

declividade e dados da bacia de contribuição. 

A precipitação média anual acumulada na região em estudo é de 1.904mm, 

conforme apresentado na seção Clima e Condições Meteorológicas, que apresenta 

o gráfico da distribuição total de chuvas no Estado de Santa Catarina, com base nos 

dados do CLIMERH (Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos de 

Santa Catarina), o qual coloca a região em estudo na faixa de 1.800 mm a 1.900 mm 

anuais. 

A região em estudo apresenta o número médio anual de 15 dias de chuva/mês, 

sendo que o mês de junho é o menos chuvoso, com média de 11 dias de chuva. Os 

meses de janeiro e fevereiro são os mais chuvosos, com 18 dias de chuva em 

média. 

A seguir são apresentados os Cálculos das Vazões realizados nas bacias e sub-

bacias de maior representatividade da AI, assim como o mapa de localização destas 

bacias de interesse (Figura 11.1.4.2-1). 
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Figura 11.1.4.2-1 - Mapa de Localização das Bacias de Interesse. 

 
Fonte: OAP, 2018. 

As equações seguintes representam os métodos de cálculo das vazões, a serem 

utilizados nas bacias de interesse: 

a) Equação 1 - Método Racional : Q = C.i.A; 

b) Equação 2 - Método Racional Modificado: Q = C.i. A.D. 

onde: D = 1 - 0,009.L/2 (L = Comprimento Axial da Bacia, em km). 

Equação 3 - Método I Pai Wu - Q = C.i.A0,9.K 

onde K = Coeficiente de Distribuição Espacial da Chuva 

As áreas parciais das bacias hidrográficas à montante dos pontos de monitoramento 

da qualidade da água superficial de interesse do estudo (Figura 11.1.4.2-1) foram 

calculadas: 

10. Canal do Palmital - Bacia Hidrográfica: 229,00 ha; 

11. Córrego Jaguaruna - Bacia Hidrográfica: 330,09 ha; 

12. Rio Saí-Mirim - Bacia Hidrográfica: 3.947,93 ha; 

13. Ribeirão Barrinha - Bacia Hidrográfica: 396,50 ha; 

14. Rio Braço do Norte - Bacia Hidrográfica: 2.048,38 ha; e 

15. Córrego sem Denominação Oficial - Bacia Hidrográfica: 117,49 ha. 
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Portanto, para determinação das vazões das Bacias 1 a 5 será utilizado o Método I 

Pai Wu e na Bacia 6 será utilizado o Método Racional Modificado. 

16. Canal do Palmital 

Coeficiente de Deflúvio 

USO DO SOLO DECLIVIDADE ÁREA (m²) ÁREA (ha) 

Agricultura ou Pecuária > 7% 140.063,87 14,01 

0 a 2% 164.579,47 16,46 

2 a 7% 368.994,72 36,90 

Floresta/Reflorestamento > 7% 266.976,49 26,70 

0 a 2% 675.344,22 67,53 

2 a 7% 637.422,60 63,74 

Solo Exposto > 7% 23.929,08 2,39 

0 a 2% 2.643,96 0,26 

2 a 7% 10.026,35 1,00 

Total 2.289.980,75 229,00 

C1 = [(14,01 x 0,44 + 16,46 x 0,36 + 36,90 x 0,41) + (26,70 x 0,41 + 67,53 x 0,28 + 
63,74 x 0,36) + (2,39 x 0,45 + 0,26 x 0,37 + 1,00 x 0,43)] / 229,00 

C1 = (27,22 + 52,80 + 1,60) / 229,00 

C1 = 0,36 

Cálculo da Vazão 

Como a bacia possui área maior do que 200 ha será utilizado o método I Pai Wu, e 

seu coeficiente de distribuição espacial (K) a ser adotado será 0,99. 

Q = 0,278 x C1 x i x A0,9 x K 

Como: 

C1 = 0,36 

i = 1.904 mm/ano = 0,217 mm/h 

A = 229,00 ha = 2,29 km² 

K = 0,99 

Então: 

Q = 0,045 m³/s = 45 l/s 
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17. Córrego Jaguaruna 

Coeficiente de Deflúvio 

USO DO SOLO DECLIVIDADE ÁREA (m²) ÁREA (ha) 

Agricultura ou Pecuária > 7% 164.871,72 16,49 

0 a 2% 36.449,12 3,64 

2 a 7% 187.530,05 18,75 

Floresta/Reflorestamento > 7% 671.061,39 67,11 

0 a 2% 779.569,00 77,96 

2 a 7% 1.166.894,58 116,69 

Solo Exposto > 7% 53.273,62 5,33 

0 a 2% 3.927,02 0,39 

2 a 7% 30.483,89 3,05 

Urbanizado ou Asfalto > 7% 70.277,54 7,03 

0 a 2% 37.612,27 3,76 

2 a 7% 98.932,29 9,89 

Total 3.300.882,50 330,09 

C2 = [(16,49 x 0,44 + 3,64 x 0,36 + 18,75 x 0,41) + (67,11 x 0,41 + 77,96 x 0,28 + 

116,69 x 0,36) + (5,33 x 0,45 + 0,39 x 0,37 + 3,05 x 0,43) + (7,03 x 0,81 + 3,76 x 

0,81 + 9,89 x 0,81)] / 330,09 

C2 = (16,25 + 91,35 + 3,85 + 16,75) / 330,09 

C2 = 0,39 

Cálculo da Vazão 

Como a bacia possui área maior do que 200 ha será utilizado o método I Pai Wu, e 

seu coeficiente de distribuição espacial (K) a ser adotado será 0,99. 

Q = 0,278 x C2 x i x A0,9 x K 

Como: 

C2 = 0,39 

i = 1.904 mm/ano = 0,217 mm/h 

A = 330,09 ha = 3,30 km² 

K = 0,99 

Então: 

Q = 0,068 m³/s = 68 l/s 
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18. Rio Saí-Mirim 

Coeficiente de Deflúvio 

USO DO SOLO DECLIVIDADE ÁREA (m²) ÁREA (ha) 

Agricultura ou Pecuária > 7% 644.010,02 64,40 

0 a 2% 538.343,55 53,83 

2 a 7% 1.193.666,01 119,37 

Floresta/Reflorestamento > 7% 26.933.610,47 2.693,36 

0 a 2% 1.660.083,63 166,01 

2 a 7% 8.509.577,98 850,96 

Total 39.479.291,66 3.947,93 

C3 = [(64,40 x 0,44 + 53,83 x 0,36 + 119,37 x 0,41) + (2.693,36 x 0,41 + 166,01 x 

0,28 + 850,96 x 0,36)] / 3.947,93 

C3 = (96,66 + 1.457,10) / 3.947,93 

C3 = 0,39 

Cálculo da Vazão 

Como a bacia possui área maior do que 200 ha será utilizado o método I Pai Wu, e 

seu coeficiente de distribuição espacial (K) a ser adotado será 0,99. 

Q = 0,278 x C3 x i x A0,9 x K 

Como: 

C3 = 0,39 

i = 1.904 mm/ano = 0,217 mm/h 

A = 3.947,93 ha = 39,48 km² 

K = 0,99 

Então: 

Q = 0,657 m³/s = 657 l/s 

19. Ribeirão Barrinha 

Coeficiente de Deflúvio 

USO DO SOLO DECLIVIDADE ÁREA (m²) ÁREA (ha) 

Agricultura ou Pecuária 

> 7% 187.734,35 18,77 

0 a 2% 180.082,36 18,01 

2 a 7% 280.882,14 28,09 

Floresta/Reflorestamento 

> 7% 1.917.721,31 191,77 

0 a 2% 324.054,37 32,41 

2 a 7% 1.074.495,78 107,45 

Total 3.964.970,30 396,50 
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C4 = [(18,77 x 0,44 + 18,01 x 0,36 + 28,09 x 0,41) + (191,77 x 0,41 + 32,41 x 0,28 + 

107,45 x 0,36)] / 396,50 

C4 = (26,26 + 126,38) / 396,50 

C4 = 0,38 

Cálculo da Vazão 

Como a bacia possui área maior do que 200 ha será utilizado o método I Pai Wu, e 

seu coeficiente de distribuição espacial (K) a ser adotado será 0,99. 

Q = 0,278 x C4 x i x A0,9 x K 

Como: 

C4 = 0,38 

i = 1.904 mm/ano = 0,217 mm/h 

A = 396,50 ha = 3,97 km² 

K = 0,99 

Então: 

Q = 0,078 m³/s = 78 l/s 

20. Rio Braço do Norte 

Coeficiente de Deflúvio 

USO DO SOLO DECLIVIDADE ÁREA (m²) ÁREA (ha) 

Agricultura ou Pecuária > 7% 644.292,69 64,43 

0 a 2% 612.042,66 61,20 

2 a 7% 1.115.180,78 111,52 

Floresta/Reflorestamento > 7% 17.024.889,41 1.702,49 

0 a 2% 155.683,94 15,57 

2 a 7% 931.695,57 93,17 

Total 20.483.785,06 2.048,38 

C5 = [(64,43 x 0,44 + 61,20 x 0,36 + 111,52 x 0,41) + (1.702,49 x 0,41 + 15,57 x 0,28 

+ 93,17 x 0,36)] / 2.048,38 

C5 = (96,10 + 735,92) / 2.048,38 

C5 = 0,41 

Cálculo da Vazão 

Como a bacia possui área maior do que 200 ha será utilizado o método I Pai Wu, e 

seu coeficiente de distribuição espacial (K) a ser adotado será 0,99. 

Q = 0,278 x C5 x i x A0,9 x K 
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Como: 

C5 = 0,41 

i = 1.904 mm/ano = 0,217 mm/h 

A = 2.048,38 ha = 20,48 km² 

K = 0,99 

Então: 

Q = 0,370 m³/s = 370 l/s 

21. Córrego sem Denominação Oficial 

Coeficiente de Deflúvio 

USO DO SOLO DECLIVIDADE ÁREA (m²) ÁREA (ha) 

Agricultura ou Pecuária 

> 7% 17.072,43 1,71 

0 a 2% -- -- 

2 a 7% -- -- 

Floresta/Reflorestamento 

> 7% 1.150.854,05 115,09 

0 a 2% 1.314,54 0,13 

2 a 7% 5.642,38 0,56 

Total 1.174.883,39 117,49 

C6 = [(1,71 x 0,44) + (115,09 x 0,41 + 0,13 x 0,28 + 0,56 x 0,36)] / 117,49 

C6 = (0,75 + 47,42) / 117,49 

C6 = 0,41 

Cálculo da Vazão 

Como a bacia possui área entre 20 e 200 ha será utilizado o Método Racional 

Modificado, onde: D = 1 – 0,009.L/2 (L = Comprimento Axial da Bacia, em km). 

Q = 0,278 x C6 x i x A x D 

Como: 

C6 = 0,41 

i = 1.904 mm/ano = 0,217 mm/h 

A = 117,49 ha = 1,17 km² 

L = 1,732 km 

D = 1 – 0,009 x 1,732 / 2 = 0,99 
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Então: 

Q = 0,029 m³/s = 29 l/s 

O Seção 8 - Estimativas para Implantação, apresenta a metodologia a ser 

empregada para a utilização de água no teste hidrostático (estanqueidade) do  

durante a fase de instalação no trecho terrestre. A água utilizada para o teste será 

proveniente de concessionária ou de fonte natural e seguindo Norma ABNT NBR 

15280-2 e, neste caso, sua utilização estará autorizada por licença de outorga para 

captação e descarte a ser obtida junto ao órgão licenciador. O processo de descarte 

da água utilizada para o teste hidrostático do trecho terrestre do  seguirá as 

diretrizes da Norma ABNT NBR citada acima, que requer a análise do impacto 

ambiental gerado pelo volume, vazão e qualidade da água captada e descartada, 

assim como, a necessidade da utilização de métodos para a redução da energia 

destas águas no momento de seu descarte, além de sistemas de decantação de 

resíduos sólidos, evitando assim o surgimento de processos erosivos e alterações 

das características físico-químicas do meio ambiente nos locais de sua reintegração. 

O Quadro 11.1.4.2-1 apresenta os dados disponíveis referentes ao transporte de 

sedimentos dos principais corpos hídricos a serem afetados pelo empreendimento, 

estes dados foram compilados de Oliveira (2009) e Destefani (2017). 

Quadro 11.1.4.2-1 - Dados de vazão e material sólido em suspensão contribuintes para a Bacia 
da Babitonga. 

ESTAÇÕES VAZÃO (m³/s) MPS (kg/m³) 

Ubatuba1 0,4 0,0078 

Jaguaruna1 1,23 0,0011 

Palmital2 3,13 0,0856 

Barbosa1 1,83 0,0017 

Sete Voltas2 0,38 0,0074 

Fonte: 1SIRHESC; 2Oliveira (2006) apud Destefani (2017). 

Com base no entendimento de que o empreendimento seguirá todas as exigências 

previstas na legislação vigente para a utilização de recursos hídricos e a 

metodologia construtiva será visando a menor interferência possível na área 

(método não destrutivo), os recursos hídricos superficiais não irão sofrer alterações 

em virtude da implantação do TGS, assim, entendemos que a completa 

caracterização solicitada no item “C- Apresentar informações fluviométricas dos 

principais corpos d’água nos trechos a serem afetados pelo empreendimento 

(histórico das vazões médias e sua curva de permanência, vazões mínimas críticas 

(Q7,Q10), vazões máximas anuais, produção e transporte de sedimentos e histórico 

de inundação da área”, torna-se dispensável para o presente estudo de Licença 

Ambiental Prévia. 
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11.1.4.3 Qualidade das Águas Continentais 

a) Introdução 

A gestão das águas no Brasil passa por um período de grandes avanços desde o 

final da década de 80, apoiada no código de águas de 1934 DNAEE, (1980). O 

grande desafio da década de 90 concentrou-se na definição dos aspectos 

institucionais e no aperfeiçoamento da legislação sobre a gestão das águas (TUCCI, 

1995; POMPEU, 1995). As discussões prosseguiram culminando com a 

promulgação da lei nº 9.433/1997, que instituiu oficialmente a política nacional de 

recursos hídricos e o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, 

fornecendo uma avançada base legal sobre as águas. 

São Francisco do Sul localiza-se no litoral norte catarinense, compreendido entre o 

rio Itapocu e a divisa dos estados de Santa Catarina e Paraná (BUCCI, 2005). A 

baía da Babitonga abrange a mais importante formação de águas marinhas 

interiores do litoral norte de Santa Catarina. 

No contexto hidrográfico, a bacia hidrográfica que alimenta a Baía contém grande 

parte do centro urbano-industrial do estado, com municípios como Joinville, 

Guaruva, São Francisco do Sul e Araquari. Possui uma área total de 1.559km2 e, 

subtraindo-se a superfície aquática, 1369km², já descontada a área após 

fechamento do canal do Linguado (OLIVEIRA, 2006). 

Dada a imprevisibilidade da concomitância de fatores extremos (vazões fluviais, 

marés astronômicas e ondas extremas), no caso particular das vazões fluviais que 

ocorrem à Baía da Babitonga, as vazões das principais bacias são dadas por valores 

médios conforme Quadro 11.1.4.3-1. 

Quadro 11.1.4.3-1 - Dados de vazão contribuintes para a Bacia da Babitonga. 

ESTAÇÕES VAZÃO (m³/s) 

Parati1 3,52 

Ubatuba1 0,4 

Jaguaruna1 1,23 

Do Saco1 5,7 

Cubatão do Norte2 14,95 

Cachoeira1 3,34 

Paranaguá-mirim1 0,93 

Palmital2 3,13 

Barbosa1 1,83 

Bonito2 0,33 

Sete Voltas2 0,38 

Montão de Trigo1 0,65 

Três Barras2 3,02 

Fonte: SIRHESC; 2Oliveira (2006) apud Destefani (2017). 

Este relatório compreende a caracterização da qualidade das águas continentais da 

área de influência direta das futuras instalações do Terminal Gás Sul. Foram 
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selecionados seis rios de contribuição significativa, sendo estes denominados como: 

AC-1 Bacia Hidrográfica do Córrego Jaguaruna, AC-2 Bacia Hidrográfica do Rio Saí- 

Mirim, AC-3 Sub Bacia Hidrográfica do Rio Braço Norte, AC-4 -Sub Bacia 

Hidrográfica Sem Denominação Oficial, AC-5 Sub Bacia Hidrográfica do Ribeirão do 

Barrinha, AC-6 Bacia Hidrográfica do Canal do Palmital. 

Os parâmetros analisados nas águas continentais visam caracterizar a qualidade 

das águas previamente ao início das obras e tem caráter preventivo, permitindo 

monitorar os principais problemas ocasionados pela instalação/ operação dos 

canteiros de obras e terá como objetivo principal assegurar a implementação de 

possíveis ações corretivas durante a fase de implantação do empreendimento.  

Neste item são detalhados, inicialmente, os procedimentos metodológicos utilizados 

para este diagnóstico. Para esta contextualização serão observadas as variações 

sazonais, dados meteorológicos, dados históricos de amostragens realizadas na 

região da qualidade das águas. 

b) Procedimentos Metodológicos 

As metodologias de amostragem seguiram a NBR 9897 - Planejamento de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento, NBR 9898 - 

Preservação e técnicas de amostragem de afluentes líquidos e corpos receptores - 

Procedimento e também o Standard Methods for the examination of water and 

wastewater, 23 ed. 

As amostragens foram realizadas na área de influência direta com baldes em inox. 

Para a caracterização das águas continentais, as amostragens foram realizadas 

somente na superfície. 

Após coletadas as amostras foram acondicionadas com os conservantes adequados 

para cada indicador como mandam as normas de amostragem e também 

refrigeradas para o transporte. 

Os indicadores foram estabelecidos como um padrão de avaliação da qualidade das 

águas da área de influência direta do futuro TGS por meio de procedimentos 

normalizados em laboratório. A quantificação destes indicadores visa avaliar a 

existência de alterações na qualidade da água e quantificar estas. 

A sequência de Figuras a seguir, Figura 11.1.4.3-1 a Figura 11.1.4.3-12 apresentam 

os procedimentos de amostragem dos corpos hídricos na AID do TGS. 
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Figura 11.1.4.3-1 - Amostragem águas 
continentais no Ponto AC- 
1. 

Figura 11.1.4.3-2 - Amostragem águas 
continentais no Ponto 
AC- 1. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.3-3 - Amostragem águas 
continentais no Ponto AC- 
2. 

Figura 11.1.4.3-4 - Amostragem águas 
continentais no Ponto 
AC- 2. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.3-5 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto AC-
3. 

Figura 11.1.4.3-6 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto 
AC-3. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.3-7 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto AC-
4. 

Figura 11.1.4.3-8 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto 
AC-4. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.3-9 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto AC-
5. 

Figura 11.1.4.3-10 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto 
AC-5. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.3-11 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto AC-
6. 

Figura 11.1.4.3-12 - Amostragem de águas 
continentais no Ponto 
AC-6. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

 Normas e documentos referenciais: 

Em âmbito nacional para o monitoramento da qualidade de água, existem diversas 

legislações. Destas a mais abundantemente aplicada para o monitoramento de 

águas doces, salinas e salobras é a Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Esta Resolução dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências. Nesta Resolução, são apresentadas nos quadros de valores 

comparativos para diversos parâmetros de avaliação de acordo com a característica 

de qualidade da água apresentada. 

NBR 9897 - Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores 

- Procedimento. 
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NBR 9898 - Preservação e técnicas de amostragem de afluentes líquidos e corpos 

receptores - Procedimento. 

Standard Methods for the examination of water and wastewater, 23 ed. 

As medições dos indicadores foram realizadas por laboratório capacitado, segundo 

normas nacionais e internacionais de medição e coleta. O laboratório que se optou 

para realizar as coletas e análises laboratoriais foi a Merieux Nutrisciences (Bioagri) 

que possui certificação pelo IN Metro pela NBR/ISO 17.025 e credenciamento pelo 

Instituto de Meio Ambiente - IMA. 

Os parâmetros (indicadores) avaliados são apresentados a seguir no  

Quadro 11.1.4.3-2. 

Quadro 11.1.4.3-2 - Indicadores de qualidade das águas continentais. 

PARÂMETROS 

Oxigênio Dissolvido pH 

Condutividade Temperatura do Ar e da Água 

Potencial Redox Alcalinidade 

Salinidade Dureza 

DBO/ DQO Coliformes Termotolerantes 

Nitrogênio Total Nitrogênio Total Kjeldahl 

Nitrogênio Amoniacal Nitrato 

Nitrito Fósforo Total 

Fluoretos Turbidez 

Cor aparente Sólidos Totais 

Sólidos Suspensos Totais Sólidos Dissolvidos Totais 

Cloretos Óleos e Graxas 

Fenóis Sulfetos 

Surfactantes Hidrocarbonetos Poliaromáticos Totais 

Aldrin e dieldrin 2,4 D 

DDT Isômeros Endrin 

Glifosato Arsênio 

Cádmio Chumbo 

Cobre Cromo 

Ferro Manganês 

Mercúrio Níquel 

Zinco Cianobactérias 

Toxicidade Crônica Toxicidade Aguda 

IQA IVA 

IET 
 

Fonte: OAP (2018). 
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 Pontos de amostragem 

No Mapa 11.1.4.3-1 são apresentados os pontos amostrados para a qualidade das 

águas continentais cujas coordenadas são apresentadas no Quadro 11.1.4.3-3. 

Todos os pontos amostrados para águas continentais do TGS estão indicados nos 

mapas como AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, AC-4, AC-5 e AC-6, foram selecionados de 

modo a caracterizar a área de influência direta do empreendimento. 

Quadro 11.1.4.3-3 - Localização dos pontos de amostragem da Qualidade das Águas 
Continentais. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA GEOGRÁFICA 
(SIRGAS 2000) 

UTM (E) UTM (N) 

Dados Primários 

AC-1 Amostragem para o TGS, na AID na região do futuro 
gasoduto parte integrante do Terminal em Itapoá. 

737.413  7.105.820  

AC-2 Amostragem para o TGS, na AID na região do futuro 
gasoduto de Itapoá. 

732.698  7.108.255  

AC-3 Amostragem para o TGS, na AID na região do futuro 
gasoduto de Itapoá. 

729.574  7.110.634  

AC-4 Amostragem para o TGS, na AID na região do futuro 
gasoduto de Itapoá. 

727.119  7.113.877  

AC-5 Amostragem para o TGS, na AID na região do futuro 
gasoduto de Itapoá. 

723.796  7.116.231  

AC-6 Amostragem para o TGS, na AID na região do futuro 
gasoduto de Itapoá. 

719.704  7.118.021  

Dados Secundários 

P1 Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado 
na Praia do Forte, AII do TGS. Coordenadas aproximadas 

746.131 7.103.152 

P2 Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado 
na Praia do Capri, AII do TGS. Coordenadas aproximadas 

746.334 7.103.276 

P3 Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado 
na Praia do Forte, AII do TGS. Coordenadas aproximadas 

746.325 7.102.807 

P4 Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado 
na Praia do Capri, AII do TGS. Coordenadas aproximadas 

744.203 7.102.130 

P5 Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado 
na Praia do Forte, AII do TGS. Coordenadas aproximadas 

743.892 7.102.686 

Fonte: OAP (2018). 

O Mapa 11.1.4.3-1 apresenta os pontos amostrados de águas continentais na região 

do futuro Terminal de Gás Sul, juntamente com os pontos amostrados pelo Porto 

Brasil Sul em seu EIA. 
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Ponto UTM E UTM N Projeto
AC-3 729.573,7      7.110.634,2  Terminal Gás Sul
AC-1 737.412,8      7.105.820,0  Terminal Gás Sul
AC-2 732.697,9      7.108.254,8  Terminal Gás Sul
AC-4 727.118,7      7.113.876,7  Terminal Gás Sul
AC-5 723.796,2      7.116.230,7  Terminal Gás Sul
AC-6 719.704,5      7.118.020,6  Terminal Gás Sul
P1 746.131,7      7.103.152,2  Porto Brasil Sul
P2 746.334,2      7.103.276,1  Porto Brasil Sul
P3 746.325,1      7.102.807,6  Porto Brasil Sul
P4 744.203,4      7.102.130,6  Porto Brasil Sul
P5 743.892,0      7.102.686,7  Porto Brasil Sul
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c) Resultados 

Para a avaliação da qualidade das águas continentais da região do empreendimento 

Terminal Gás Sul foram analisados onze pontos de amostragem nos cursos hídricos 

próximos às instalações do TGS. Destes, seis pontos foram definidos para 

caracterização direta do empreendimento, pois apresentam as maiores e mais 

expressivas bacias da área de influência direta (AID). 

No dia 02 de março de 2018 foram coletadas amostras de águas superficiais nos 

seis pontos definidos, sendo denominados como AC-1, AC-2, AC-3, AC-4. AC-5 e 

AC-6, os resultados dos mesmos são apresentados em dados primários obtidos de 

caracterização da qualidade das águas continentais. 

Os pontos classificados como P1, P2, P3, P4 e P5 (Quadro 11.1.4.3-4 e  

Quadro 11.1.4.3-5), compreendem os dados secundários retirados de Porto Brasil 

Sul amostrados nos dias 18 de março de 2015 e 12 de agosto de 2015 e 

caracterizam a área de influência indireta (AII). 

Todos os resultados serão confrontados com os padrões da classe II de águas 

doces estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05. Os laudos de qualidade das 

águas continentais são apresentados no Anexo 11.1.4.3-1. 

 Dados Secundários de Qualidade das Águas Continentais 

Quadro 11.1.4.3-4 - Resultados Físico Químicos e Microbiológicos das Águas Continentais 
OBTIDOS EM MARÇO E AGOSTO DE 2015. 

PARÂMETROS DATA DA COLETA: 18/03/2015 

RESULTADOS 

UN P1 P2 P3 P4 P5 

Alumínio Dissolvido mg/L 0,0222 0,0276 0,811 0,0445 0,0166 

Arsênio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Bário mg/L 0,00620 0,0142 0,0244 0,00663 0,00573 

Boro mg/L 2,36 1,48 0,00455 2,05 2,40 

Cádmio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Chumbo mg/L <0,001 <0,001 0,00108 <0,001 <0,001 

Cobre Dissolvido mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cromo mg/L <0,001 <0,001 0,00240 <0,001 <0,001 

Ferro Dissolvido mg/L 0,0329 0,298 1,57 0,0506 0,0166 

Fósforo Total mg/L <0,05 0,17 0,05 0,10 <0,05 

Manganês mg/L 0,00896 0,0477 0,0548 0,00887 0,00367 

Mercúrio mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Níquel mg/L <0,001 <0,001 0,00163 <0,001 <0,001 

Selênio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Urânio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Zinco mg/L <0,001 <0,001 0,0213 0,0115 <0,001 

Índice de Fenóis mg/L <0,001 <0,001 <0,02 <0,001 <0,001 

Óleos e Graxas Visíveis - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Clorofila A µg/L <3 <3 <3 <3 <3 
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PARÂMETROS DATA DA COLETA: 18/03/2015 

RESULTADOS 

UN P1 P2 P3 P4 P5 

Cor Verdadeira Pt/Co 10,0 65,0 1080 16,0 <5 

DBO mg/L 242 62,8 10 138 254 

DQO mg/L 1406 616 114 1260 1422 

Contagem de Cianobactérias Cel/mL 111 <3 417 <3 <3 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 
mL 

2,0 <1 <1 <1 <1 

Carbono Orgânico Total mg/L 2,6 7,5 36,8 3,0 3,4 

Nitrogênio Total mg/L <0,5 0,60 3,51 <0,5 <0,5 

pH - 7,99 7,76 5,49 7,69 8,07 

Potencial Redox mV 268,2 265,3 317,9 282,6 269,6 

Oxigênio Dissolvido mg/L 4,6 4,5 1,9 2,4 3,3 

Salinidade ‰ 32,3 21,0 0,10 9,54 32,0 

Condutividade μS/cm 54400 37700 207 47200 50700 

Temperatura °C 29,9 31,3 24,0 27 26,7 

Turbidez UNT 5,36 11,9 21,9 23,2 5,44 

Cloreto mg/L 18400 12500 12,3 16700 16700 

Fluoreto mg/L 0,89 0,67 0,06 0,88 0,89 

Nitrato (como N) mg/L <0,5 <0,5 2,57 <0,5 <0,5 

Nitrito (como N) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L <0,1 <0,1 0,103 <0,1 <0,1 

Sulfato mg/L 2270 1750 <5 842 954 

Sulfeto mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,21 0,60 0,94 0,41 <0,01 

Sólidos dissolvido Totais mg/L 35280 23730 <5 187 196 

Sólidos suspensos totais  mg/L 217 141 143 32760 35630 

Sólidos Totais mg/L 38197 24325 156 35314 38076 

Fonte: Porto Brasil Sul (2015). 

Quadro 11.1.4.3-5 - Resultados Físico Químicos e Microbiológicos das Águas Continentais 
OBTIDOS EM MARÇO E AGOSTO DE 2015. 

PARÂMETROS 

DATA DA COLETA: 12/08/2015 

RESULTADOS 

UN P1 P2 P3 P4 P5 

Alumínio Dissolvido mg/L 0,0975 0,0476 0,434 0,137 0,0199 

Arsênio mg/L <0,001 0,00638 <0,001 0,00642 0,00578 

Bário mg/L 0,00418 0,00796 0,0292 0,00691 0,00527 

Boro mg/L 1,07 1,03 0,0102 1,16 1,11 

Cádmio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Chumbo mg/L <0,001 <0,001 0,00158 <0,001 <0,001 

Cobre Dissolvido mg/L 0,00665 0,00429 <0,001 0,00603 <0,001 

Cromo mg/L <0,001 <0,001 0,00338 <0,001 <0,001 

Ferro Dissolvido mg/L 0,118 0,236 2,3 0,266 0,0354 

Fósforo Total mg/L 0,06 0,17 0,26 0,12 0,05 

Manganês mg/L 0,0120 0,0407 0,0970 0,0343 0,0384 

Mercúrio mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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PARÂMETROS 

DATA DA COLETA: 12/08/2015 

RESULTADOS 

UN P1 P2 P3 P4 P5 

Níquel mg/L <0,001 <0,001 0,00211 <0,001 <0,001 

Selênio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Urânio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Zinco mg/L 0,00870 0,00866 0,0471 0,00903 0,00800 

Índice de Fenóis mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Óleos e Graxas Visíveis - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Clorofila A µg/L <3 4,0 17,0 <3 <3 

Cor Verdadeira Pt/Co <5 37,0 570 29,0 33,0 

DBO mg/L 404 220 15,3 157 230 

DQO mg/L 2020 1740 123 1300 1460 

Contagem de Cianobactérias Cel/mL <3 30 <3 <3 <3 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 
mL 

<1 <1 <1 14 <1 

Carbono Orgânico Total mg/L 4,0 9,5 33,7 5,9 5,2 

Nitrogênio Total mg/L <0,5 0,51 3,67 0,66 <0,5 

pH - 6,73 8,32 8,33 6,93 6,83 

Potencial Redox mV 108 128,1 215,7 146,3 115,8 

Oxigênio Dissolvido mg/L 6,9 1,5 <0,1 3,1 7,4 

Salinidade ‰ 35,9 31,4 0,10 32,5 34,2 

Condutividade μS/cm 52500 51100 196 47800 49900 

Temperatura °C 23,3 28,1 21,9 23,1 23,0 

Turbidez UNT 14,5 18,2 21,0 85,0 5,57 

Cloreto mg/L 21200 19200 37,3 18100 18200 

Fluoreto mg/L 0,85 0,82 0,96 0,78 0,79 

Nitrato (como N) mg/L <0,5 <0,5 2,0 0,56 <0,5 

Nitrito (como N) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L <0,1 <0,1 0,462 <0,1 <0,1 

Sulfato mg/L 3870 3350 6,87 2280 3340 

Sulfeto mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,26 0,51 1,67 0,10 0,25 

Sólidos dissolvido Totais mg/L 33885 32066 160 31276 32664 

Sólidos suspensos totais  mg/L 38279 36149 176 35470 35992 

Sólidos Totais mg/L 725 707 <5 658 583 

Fonte: Porto Brasil Sul (2015). 
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 Dados Primários de Qualidade das Águas Continentais 

Quadro 11.1.4.3-6 - Resultados Físico Químicos e Microbiológicos das Águas Continentais do 
Terminal Gás Sul. 

ÁGUAS 
DOCES 

DATA DA COLETA: 05/03/2018 

Conama n° 
357/05 

Águas 
Doces 
Classe II 

Resultados 

Parâmetros 

AC-1 Bacia 
Hidrográfica 
do Córrego 
Jaguaruna 

AC-2 Bacia 
Hidrográfic
a do Rio 
Saí- Mirim 

AC-3 Sub 
Bacia 
Hidrográfic
a do Rio 
Braço 
Norte 

AC-4 Sub 
Bacia 
Hidrográfica 
Sem 
Denominaçã
o Oficial 

AC-5 Sub 
Bacia 
Hidrográfic
a do 
Ribeirão do 
Barrinha 

AC-6 Bacia 
Hidrográfic
a do Canal 
do Palmital 

Arsênio 0,01 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cádmio 0,001 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Chumbo 0,01 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cobre  - <0,001 0,00148 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cromo 0,05 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ferro - 1,06 1,41 0,472 0,578 0,297 1,64 

Manganês 0,1 mg/L 0,109 0,0374 0,0455 0,0728 0,0367 0,0752 

Mercúrio 
0,0002 
mg/L 

<0,0001 <0,0001 >0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Níquel 0,025 mg/L 0,00164 0,00292 0,00332 0,00380 0,00328 0,00316 

Zinco 0,18 mg/L 0,00878 0,0447 0,00353 0,0116 0,00474 0,00622 

Fósforo Total 0,1 mg/L 44,5 44,1 2,5 58,3 24,4 37,5 

Turbidez 100 UNT 4,02 42,6 2,94 4,24 4,44 6,00 

Fluoreto 1,4 mg/L 0,13 0,14 0,08 0,35 0,32 0,24 

Sulfeto 0,002 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cloreto 250 mg/L 16,5 5,61 5,17 5,58 4,24 3,60 

Índice de 
Fenóis 

0,003 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Óleos e Graxas 
Visíveis 

Virtualment
e Ausentes 

<5 <5 <5 <5 <5 <5 

Cor aparente - 50 20 <5 <5 5 15 

Clorofila A 30 µg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Surfactantes 0,5 mg/L 0,29 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

DBO 5 mg/L 17,0 <3 <3 <3 <3 <3 

DQO N.A 73,2 10,4 10,1 5,2 8,5 13,2 

Contagem de 
Cianobactérias 

5.000 
cel/mL 

915 <3 <3 <3 <3 <3 

Coliformes 
Termotolerante
s 

1.000 NMP/ 
100 mL 

10 155 450 31 52 785 

pH 6 - 9 6,01 6,7 6,76 6,75 6,64 6,5 

Potencial 
Redox 

N.A 147,1 103,1 73 61,7 111,2 60 

Oxigênio 
Dissolvido 

5 mg/L 5,3 6,0 <0,1 5,6 5,7 5,0 

Salinidade ‰ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Alcalinidade - <5 6,7 8,35 10,4 9,04 12,3 

Condutividade N.A 68,0 38,0 35,0 39,0 29,0 38,0 

Dureza - 14,6 5,21 <5 6,21 5,90 12,6 
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ÁGUAS 
DOCES 

DATA DA COLETA: 05/03/2018 

Conama n° 
357/05 

Águas 
Doces 
Classe II 

Resultados 

Parâmetros 

AC-1 Bacia 
Hidrográfica 
do Córrego 
Jaguaruna 

AC-2 Bacia 
Hidrográfic
a do Rio 
Saí- Mirim 

AC-3 Sub 
Bacia 
Hidrográfic
a do Rio 
Braço 
Norte 

AC-4 Sub 
Bacia 
Hidrográfica 
Sem 
Denominaçã
o Oficial 

AC-5 Sub 
Bacia 
Hidrográfic
a do 
Ribeirão do 
Barrinha 

AC-6 Bacia 
Hidrográfic
a do Canal 
do Palmital 

Temperatura Ar N.A 20 19 18 22 28 20 

Temperatura 
Água 

N.A 26,3 24,6 24,1 24,3 24,2 25,3 

Nitrogênio Total N.A 1,92 0,53 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Nitrogênio 
Kjeldahl 

- 1,18 0,53 0,36 0,29 0,39 0,37 

Nitrato (como 
N) 

10 mg/L 0,73 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Nitrito (como N) 1 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Nitrogênio 
Amoniacal 

3,7 mg/L p/ 
pH≤7,5 

2,0mg/L 
p/7,5<pH≤8
,0 

1,0mg/L 
p/8,0<pH≤8
,5 

0,5 
mg/L,/pH 
>8,5 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,110 

Sólidos 
dissolvido 
Totais 

500 mg/L 70 30 31 35 29 37 

Sólidos 
suspensos 
totais  

- 36 26 33 26 44 18 

Sólidos Totais - 110 63 63 68 76 63 

Hidrocarboneto
s 
Poliaromáticos 

- <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 

Aldrin e dieldrin 0,005 µg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

DDT Isômeros 0,002 µg/L   <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

2,4 D 4 µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endrin 0,004 µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Glifosato 65 µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Toxicidade 
Aguda 

Atoxicidade Não Tóxico Não Tóxico Não Tóxico Não Tóxico Tóxico Não Tóxico 

Toxicidade 
Crônica 

Atoxicidade Não Tóxico Não Tóxico Não Tóxico Não Tóxico Não Tóxico Não Tóxico 

IQA - 65,6 73,1 46,2 79,6 78,6 66,7 

IET - 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 

IVA - 1,7 1,7 4,1 3,2 1,7 1,7 

Em março/2018, foram realizadas as coletas de águas continentais pelo Laboratório Merieux Nutrisciences em seis pontos de 
águas superficiais localizados na área de influência direta. 
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Dentre todos os parâmetros analisados, estiveram em desconformidade com os 

limites estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05 para a classe II de águas 

doces, os parâmetros de manganês, fósforo total, DBO, oxigênio dissolvido e 

toxicidade aguda.  

Segundo Ferreira (2009), as principais causas da poluição das águas que compõem 

o Complexo Hídrico da Baía da Babitonga são os despejos de esgotos domésticos, 

efluentes industriais, dejetos animais e pesticidas. 

Apesar das cidades terem intensificado a cobertura de sistemas de tratamento de 

esgoto sanitário na malha urbana, nos últimos anos, a porcentagem de regiões sem 

tratamento sanitário é ainda alta, nestes locais os esgotos são lançados sem 

tratamento diretamente, ou por meio das galerias pluviais, nas águas dos rios 

existentes na região, ou ainda diretamente no mar. 

Na água, o manganês ocorre nas formas dissolvida e suspensa, que variam 

conforme pH e potencial redox. Em rios, o Mn é transportado adsorvido a partículas 

suspensas dos sedimentos. O único ponto que apresentou valor pouco acima do 

limite máximo permitido de 0,1 mg/L foi o ponto AC-1 com 0,109 mg/L. 

O fósforo é um importante nutriente para os processos biológicos e seu excesso 

pode causar a eutrofização das águas. Entre as fontes de fósforo destacam-se os 

dejetos líquidos sanitários, pela presença de detergentes e da própria matéria fecal. 

A drenagem pluvial de áreas agrícolas e urbanas também é uma fonte significativa 

de fósforo para os corpos d’água. Entre os efluentes industriais destacam-se os das 

indústrias de fertilizantes, alimentícias, laticínios, frigoríficos e abatedouros.  

Todos os pontos monitorados de águas superficiais apresentaram valores de fósforo 

total bem acima do limite máximo permitido de apenas 0,1 mg/L, com destaque para 

o ponto AC-4 onde a concentração obtida foi de 58,3 mg/L. 

Os resultados apresentados no item dados secundários também apresentou valor de 

fósforo total em desconformidade no P2 em março, e nos pontos P2, P3 e P4 em 

agosto. 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio representa a quantidade de oxigênio necessária 

para oxidar a matéria orgânica presente na água através da decomposição 

microbiana aeróbia. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido durante 5 dias 

em uma temperatura de 20°C. 

Valores altos de DBO, num corpo d'água são geralmente causados pelo lançamento 

de cargas orgânicas, principalmente esgotos domésticos. A ocorrência de altos 

valores deste parâmetro provoca a redução dos valores de oxigênio dissolvido na 

água. O único ponto que apresentou valor superior ao limite máximo permitido de 5 

mg/L foi o ponto AC-1 com 17 mg/L, todos os demais locais de coleta apresentaram 

valores abaixo do limite de quantificação. 
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Também estiveram em desconformidade, os resultados de DBO dos dados obtidos 

do EIA do Porto Brasil Sul nos pontos P3 e P4 da coleta realizada em março/2015 e 

no ponto P3 da coleta de agosto/2015. 

O oxigênio dissolvido é vital para a preservação da vida aquática, já que vários 

organismos precisam de oxigênio para respirar. As águas poluídas por esgotos 

apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido pois o mesmo é consumido 

no processo de decomposição da matéria orgânica.  

O único ponto que apresentou concentração de OD inferior ao limite mínimo 

estabelecido de 5 mg/l foi o ponto AC-3 com resultado inferior ao limite de 

quantificação de 0,1 mg/L. Desconfia-se de que o equipamento de medição possa 

ter apresentado algum problema na medição do parâmetro, devido à característica 

local que apresenta grande velocidade hidráulica e dos demais parâmetros 

mensurados no próprio local, como a DBO que interfere diretamente no resultado de 

OD, e que apresentou valor abaixo do limite de quantificação. 

Os resultados dos dados secundários apresentaram resultados inferiores ao mínimo 

exigido de oxigênio dissolvido nos cinco pontos monitorados em março/2015, já em 

agosto/2015 estiveram em desconformidade os pontos P2, P3 e P4. 

O último parâmetro em desconformidade trata-se da toxicidade aguda com 

microcrustáceo Daphnia magna, na qual constatou-se toxicidade no ponto de 

monitoramento AC-5. 

Já em relação ao efeito tóxico crônico que utilizou do microcrustáceo Ceriodaphnia 

dubia, todas as amostras demonstraram atoxicidade nos testes realizados.  

O índice de qualidade das águas (IQA) consiste em um estudo baseado na análise 

de um grupo de parâmetros que objetiva-se em avaliar a qualidade da água bruta 

visando seu uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros 

utilizados no cálculo do IQA são, em grande parte, indicadores de contaminação de 

origem sanitária como OD, coliformes termotolerantes, pH, DBO, temperatura, 

nitrogênio total fósforo total, turbidez e resíduo total. 

A classificação dos índices de qualidade da água segue os valores do  

Quadro 11.1.4.3-7 abaixo, de acordo com o estado de origem. O estado de Santa 

Catarina ainda não definiu estas faixas de IQA, por este motivo serão considerados 

os limites mais restritivos como comparativo. 
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Quadro 11.1.4.3-7 - Valores do IQA e suas classificações. 

FAIXAS DE IQA UTILIZADAS NOS 
SEGUINTES ESTADOS: AL, MG, 
MT, PR, RJ, RN, RS 

FAIXAS DE IQA UTILIZADAS NOS 
SEGUINTES ESTADOS: BA, CE, 
ES, GO, MS, PB, PE, SP 

AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA 

91-100 80-100 Ótima 

71-90 52-79 Boa 

51-70 37-51 Razoável 

26-50 20-36 Ruim 

0-25 0-19 Péssima 

Fonte: OAP (2018). 

Segundo os resultados obtidos nos pontos de águas continentais dos cursos 

hídricos localizados na área de influência direta do TGS, os pontos AC- 1, AC -2, 

AC- 4, AC-5 e AC-6 foram classificados como de qualidade BOA, já o ponto AC-3 foi 

classificado como de qualidade razoável por apresentar resultado com índice 46,2. 

O Índice do Estado Trófico (IET) tem por finalidade classificar corpos hídricos em 

diferentes graus de trofia, significa avaliar a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das 

algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas.  

Nesse índice, os resultados do índice calculados a partir dos valores de fósforo, 

devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este 

nutriente atua como o agente causador do processo. O Quadro 11.1.4.3-8 apresenta 

a classificação para os diferentes valores de IET. 

Quadro 11.1.4.3-8 - Classe de estado trófico e suas características principais. 

VALOR DO IET CLASSES DE ESTADO 
TRÓFICO 

CARACTERÍSTICAS  

≤ 47 Ultraoligotrófico Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 
insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos 
usos da água. 

47<IET= 52 Oligotrófico Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 
interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da 
presença de nutrientes. 

52 <IET= 59 Mesotrófico Corpos d’água com produtividade intermediária, com possíveis 
implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na 
maioria dos casos. 

59<IET=63 Eutrófico Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições 
naturais, com redução da transparência, em geral afetados por 
atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na 
qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de 
nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos. 

63<IET=67 Supereutrófico Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições 
naturais, de baixa transparência, em geral afetados por atividades 
antrópicas, nos quais ocorrem com frequência alterações 
indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de episódios 
florações de algas, e interferências nos seus múltiplos usos. 

> 67 Hipereutrófico Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas 
concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 
comprometimento acentuado nos seus usos, associado a episódios 
florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências 
indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades 
pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fontes: CETESB (2007); LAMPARELLI (2004). 
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Os valores de IET calculados nas amostras de águas continentais apresentaram em 

todos os pontos resultados bem abaixo de 47, sendo por este motivo classificados 

como ultraoligotróficos, que significa corpos d’água limpos, de produtividade muito 

baixa e concentrações insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos 

aos usos da água. 

O índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA) é utilizado 

pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e tem como o 

objetivo a avaliação da qualidade das águas visando a proteção da fauna e flora 

aquáticas. 

O Quadro 11.1.4.3-9 apresenta as qualificações do IVA da água de acordo com os 

resultados obtidos. 

Quadro 11.1.4.3-9 - Classificação dos Índices de IVA de acordo com a CETESB. 

VALOR DO IVA QUALIFICAÇÃO 

≤ 2,5 Ótima 

2,6 ≤ IVA ≤ 3,3 Boa 

3,4 ≤ IVA ≤ 4,5 Regular 

4,6 ≤ IVA ≤ 6,7 Ruim 

IVA > 6,8 Péssima 

Fonte: CETESB (2007). 

Os valores de IVA dos rios em análise apresentaram três classificações distintas. 

Sendo os resultados dos rios AC-1, AC-2, AC-5 e AC-6 definidos como de ótima 

qualidade, já o ponto AC- 3 com índice de 4,1 foi classificado como de qualidade 

regular, e o AC-4 com índice de 3,2 classificou-se como de boa qualidade. 

11.1.4.4 Qualidade das Águas Marinhas 

a) Introdução 

A gestão das águas no Brasil passa por um período de grandes avanços desde o 

final da década de 80, apoiada no Código de Águas de 1934 DNAEE (1980). O 

grande desafio da década de 90 concentrou-se na definição dos aspectos 

institucionais e no aperfeiçoamento da legislação sobre a gestão das águas (TUCCI, 

1995; POMPEU, 1995). As discussões prosseguiram culminando com a 

promulgação da Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que instituiu oficialmente a 

política nacional de recursos hídricos e o sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos, fornecendo uma base legal avançada a respeito das águas. 

São Francisco do Sul localiza-se no litoral norte catarinense, compreendido entre o 

rio Itapocu e a divisa dos estados de Santa Catarina e Paraná (BUCCI, 2005). 

Abrange a baía da Babitonga, a mais importante formação de águas marinhas 

interiores do litoral norte de Santa Catarina. 

A baía da Babitonga possui um espelho d’água de, aproximadamente, 160 km² e é 

considerada a principal área estuarina do Estado de Santa Catarina. Sua conexão 
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com o oceano Atlântico ocorre nas proximidades de uma barra natural, na 

extremidade norte da ilha de São Francisco do Sul. Morfologicamente, a baía pode 

ser dividida em três canais: um canal principal e dois canais mais estreitos e 

alongados, denominados canal do Palmital e canal do Linguado (VIEIRA et al., 

2008). 

O canal principal apresenta seu eixo orientado no sentido NE/SW e sua embocadura 

localizada na extremidade norte da ilha de São Francisco do Sul. Sua 

desembocadura com aproximadamente 1,8 km de largura, encontra-se entre as 

praias Figueira do Pontal e Capri. 

O canal possui em média 3,8 km de largura e profundidades de até 28 m. O canal do 

Palmital, ao norte, e o canal do Linguado, ao sul, apresentam eixo orientado no 

sentido SE/NW, possuem largura máxima de 1,5 km e profundidade média de 4 m. 

O canal do Palmital pode ser caracterizado como um exportador de sedimentos para 

o interior da Baía da Babitonga (SCHETTINI; CARVALHO, 1999). Este contribui com 

as maiores descargas fluviais, provenientes das bacias hidrográficas da escarpa da 

Serra do Mar (VIEIRA et al.,2008). 

Este relatório compreende a caracterização da qualidade das águas marinhas da 

Área de Influência Direta (AID) das futuras instalações do Terminal Gás Sul. Os 

parâmetros analisados nas águas marinhas visam caracterizar a qualidade das 

águas previamente ao início das obras e tem caráter preventivo, permitindo 

monitorar os principais problemas ocasionados pela instalação/ operação dos 

canteiros de obras e terá como objetivo principal assegurar a implementação de 

possíveis ações corretivas durante a fase de implantação do empreendimento.  

Neste item são detalhados, inicialmente, os procedimentos metodológicos utilizados 

para este diagnóstico. Para esta contextualização serão observadas as variações 

sazonais, dados meteorológicos, dados históricos de amostragens realizadas na 

região da Baía da Babitonga de qualidade das águas. 

b) Procedimentos Metodológicos 

As metodologias de amostragem seguiram a NBR 9897/1987 - Planejamento de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento, NBR 

9898/1987 - Preservação e técnicas de amostragem de afluentes líquidos e corpos 

receptores - Procedimento e também o Standard Methods for the examination of 

water and wastewater, 23 ed. 

O laboratório que se optou para realizar as coletas e análises laboratoriais foi a 

Merieux Nutrisciences (Bioagri) que possui certificação pelo INMetro pela NBR/ISO 

17.025. 

A Figura 11.1.4.4-1 a Figura 11.1.4.3-6 apresentam os procedimentos de 

amostragem das águas marinhas na AID do TGS. 
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Figura 11.1.4.4-1 - Coleta de águas Marinhas 
no Ponto AM-1. Registro 
em 05.03.18. 

Figura 11.1.4.4-2 - Coleta de águas Marinhas 
no Ponto AM-1. Registro 
em 05.03.18. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.4.4-3 - Amostragem de Águas 
Marinhas no Ponto AM-2. 
Registro em 05.03.18. 

Figura 11.1.4.4-4 - Amostragem de Águas 
Marinhas no Ponto AM-2. 
Registro em 05.03.18. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.4.4-5 - Procedimentos de 
Amostragem em Campo 
de Águas Marinhas AM-3. 
Registro em 05.03.18. 

Figura 11.1.4.4-6 - Procedimentos de 
Amostragem em Campo 
de Águas Marinhas AM-3. 
Registro em 05.03.18. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

As amostragens foram realizadas na área de influência direta com garrafas de coleta 

de água de profundidade. Para a caracterização das águas marinhas foram 

realizadas amostragens em três profundidades, sendo superfície, meio e fundo. 

Após coletadas as amostras foram acondicionadas com os conservantes adequados 

para cada indicador como mandam as normas de amostragem e também 

refrigeradas para o transporte. 

Os indicadores foram estabelecidos como um padrão de avaliação da qualidade das 

águas da área de influência direta do futuro TGS por meio de procedimentos 

normalizados em laboratório. A quantificação destes indicadores visa avaliar a 

existência de alterações na qualidade da água e quantificar estas. 

 Normas e documentos referenciais 

Em âmbito nacional para o monitoramento da qualidade de água, existem diversas 

legislações. Destas a mais abundantemente aplicada para o monitoramento de 

águas doces, salinas e salobras é a Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Esta Resolução dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências. Nesta Resolução, são apresentadas tabelas de valores 

comparativos para diversos parâmetros de avaliação de acordo com a característica 

de qualidade da água apresentada. 

NBR 9897/1987 - Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores - Procedimento. 

NBR 9898/1987 - Preservação e técnicas de amostragem de afluentes líquidos e 

corpos receptores - Procedimento. 
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Standard Methods for the examination of water and wastewater, 23 ed. 

As medições dos indicadores foram realizadas por laboratório capacitado, segundo 

normas nacionais e internacionais de medição e coleta. Os parâmetros (indicadores) 

avaliados são apresentados no Quadro 11.1.4.4-1 a seguir. 

Quadro 11.1.4.4-1 - Indicadores de qualidade das águas marinhas. 

PARÂMETROS 

Oxigênio Dissolvido pH 

Condutividade Temperatura do Ar e da Água 

Potencial Redox Alcalinidade 

Salinidade Dureza 

DBO Coliformes Termotolerantes 

Nitrogênio Total Nitrogênio Total Kjeldahl 

Nitrogênio Amoniacal Nitrato 

Nitrito Fósforo Total 

Fluoretos Turbidez 

Cor aparente Sólidos Totais 

Sólidos Suspensos Totais Sólidos Dissolvidos Totais 

Cloretos Óleos e Graxas 

Fenóis Sulfetos 

Surfactantes Hidrocarbonetos Poliaromáticos Totais 

Aldrin e dieldrin 2,4 D 

DDT Isômeros Endrin 

Glifosato Arsênio 

Cádmio Chumbo 

Cobre Cromo 

Ferro Manganês 

Mercúrio Níquel 

Zinco Cianobactérias 

Toxicidade Crônica Toxicidade Aguda 

*Fitoplancton *Zooplancton 

Fonte: OAP (2018).  
(*) Resultados dos Parâmetros são discutidos no item 11.2.2.1 - Plâncton. 

 Pontos de amostragem 

No Mapa 11.1.4.4-1 são apresentados os pontos amostrados para a qualidade das 

águas marinhas cujas coordenadas são apresentadas no Quadro 11.1.4.4-2. Todos 

os pontos amostrados para águas marinhas do TGS, que estão indicados nos 

mapas como, AM-1, AM-2 e AM-3 foram selecionados de modo a caracterizar a área 

de influência direta do empreendimento. 
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Quadro 11.1.4.4-2 - Localização dos Pontos de Amostragens da Qualidade das Águas 
Marinhas. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

REFERÊNCIA GEOGRÁFICA 
(SIRGAS 2000) 

UTM (E) UTM (N) 

Dados primários 

AM-1 
Amostragem para o TGS, na AII no canal de navegação da Baía da 
Babitonga. 

741382 7101690 

AM-2 
Amostragem para o TGS, na AID no canal de navegação da Baía da 
Babitonga. 

743392 7102713 

AM-3 
Amostragem para o TGS, na AII no canal de navegação da Baía da 
Babitonga. 

745748 7105586 

Dados Secundários 

Ponto 
Controle 

Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina -TGSC, 
localizado na área de AII.  

734920 7098980 

Ponto 01 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina -TGSC, 
localizado na área de AII.  

733495 7095301 

Ponto 02 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina -TGSC, 
localizado na área de AII. 

736578 7096900 

Ponto 03 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina -TGSC, 
localizado na área de AII.  

737665 7099430 

Ponto 04 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina-TGSC, 
localizado na área de AII.  

741382 7101690 

Ponto 05 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina-TGSC, 
localizado na área de AII.  

745986 7105630 

Ponto 06 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC, 
localizado na área de AII.  

736306 7096783 

Ponto 07 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC, 
localizado na área de AII.  

736673 7096685 

Ponto 08 
Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade das 
águas realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina -TGSC, 
localizado na área de AII.  

736472 7097135 

P1 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na Praia do 
Forte, AII do TGS. Coordenadas aproximadas. 

747551 7103316 

P2 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na Praia do 
Capri, AII do TGS. Coordenadas aproximadas. 

745420 7103705 

P3 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na Praia do 
Forte, AII do TGS. Coordenadas aproximadas. 

744921 7103710 

P4 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na Praia do 
Capri, AID do TGS. Coordenadas aproximadas. 

743856 7103169 

P5 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na Praia do 
Forte, AII do TGS. Coordenadas aproximadas. 

740753 7101500 

P6 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na Praia do 
Forte, AII do TGS. Coordenadas aproximadas. 

742139 7100146 

OAP Dados internos da OAP, ponto localizado na AID do TGS. 743392 7102713 

Fonte: OAP (2018). 

O Mapa 11.1.4.4-1 apresenta os pontos amostrados de águas marinhas na região 

do futuro Terminal de Gás Sul, juntamente com os pontos amostrados pelo Porto 

Brasil Sul em seu EIA e com os Pontos do Projeto TGSC e da OAP.   
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11.1.4.4-1 Eloy L. Oliveira 001

QUALIDADE DAS ÁGUAS MARINHAS

Imagem de Satélite CBERS 4 - Câmera Multiespectral Regular MUX,
Composição RGB, Bandas 765. Data: 20.09.2016.
Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/
Dados fornecidos pelo cliente.

TERMINAL GÁS SUL LTDA. - TGS

Maio/2018

SIRGAS 2000

O c e a n o
A t l â n t i c o

P A R A N Á

R I O
G R A N D E  D O

S U L

S A N T A
C A T A R I N A

§

1:100.000

Pontos UTM E UTM N Projeto
Ponto Controle 734.920,0  7.098.980,0  TGSC

Ponto 1 733.495,0  7.095.301,0  TGSC
Ponto 2 736.578,0  7.096.900,0  TGSC
Ponto 3 737.665,0  7.099.430,0  TGSC
Ponto 4 741.382,0  7.101.690,0  TGSC
Ponto 5 745.986,0  7.105.630,0  TGSC
Ponto 6 736.306,0  7.096.783,0  TGSC
Ponto 7 736.673,0  7.096.685,0  TGSC
Ponto 8 736.472,0  7.097.135,0  TGSC

AM-1 741.382,0  7.101.690,0  TGS
AM-2 743.392,0  7.102.713,0  TGS
AM-3 745.748,0  7.105.586,0  TGS
P1 747.551,8  7.103.316,6  Porto Brasil Sul
P2 745.420,4  7.103.705,1  Porto Brasil Sul
P3 744.921,7  7.103.710,3  Porto Brasil Sul
P4 743.856,0  7.103.169,6  Porto Brasil Sul
P5 740.753,5  7.101.500,2  Porto Brasil Sul
P6 742.139,4  7.100.140,6  Porto Brasil Sul

OAP 743.392,0  7.102.713,0  OAP
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a) Resultados 

Para a avaliação da qualidade das águas marinhas da região do empreendimento do 

TGS foram analisados dezenove pontos de amostragem na baía da Babitonga. 

Destes, três pontos foram definidos para caracterizar diretamente o 

empreendimento, sendo localizados na área de influência direta (AID) e área de 

influência indireta (AII), e foram coletados no dia 05 de março de 2018, sendo 

denominados como AM-1, AM-2 e AM-3, os resultados dos mesmos são 

apresentados em dados primários obtidos de caracterização da qualidade das águas 

marinhas. 

Devido ao vasto conteúdo de monitoramentos realizados na área de influência do 

empreendimento, no qual caracterizou a baía nas diferentes condições de preamar e 

baixa-mar, além da baixa influência do regime de marés para o tipo de 

empreendimento na qualidade das águas, a caracterização da qualidade das águas 

foi realizada em março/2018, em baixa-mar. 

Os pontos classificados como P1, P2, P3, P4, P5 e P6, compreendem os dados 

secundários obtidos de qualidade das águas, retirados de Porto Brasil Sul (2016), 

amostrados em março de 2015 e agosto de 2015 e caracterizam a área de influência 

indireta (AII) para a maioria dos pontos, e área de influência direta (AID) no  

ponto 04. 

Também são dados secundários os pontos Ponto Controle, Ponto 01, Ponto 02, 

Ponto 03, Ponto 04, Ponto 05, Ponto 06, Ponto 07 e Ponto 08, referem-se às 

amostragens de águas marinhas realizadas pelo TGSC, realizadas no período de 

12/09/2012, 15/03/2016, 15/4/2016, 31/05/2016, 23/6/2016, 31/7/2016, 31/8/2016, 

21/9/2016, 8/12/2016, 23/3/2017, 20/6/2017, 5/9/2017, 28/11/2017 e 06/02/2018, e 

localizam-se na área de influência indireta (AII). 

Além destes pontos há ainda o ponto secundário denominado como OAP onde 

foram realizadas amostragens nos dias 28/11/2017 e 06/02/2018 de qualidade das 

águas na área de influência direta (AID) do TGS. 

Todos os resultados serão confrontados com os padrões da classe I de águas 

salinas estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05. Os Laudos de qualidade 

das águas marinhas são apresentados no Anexo 11.1.4.4-1. 

 Dados Secundários de Qualidade das Águas Marinhas 

Os Quadro 11.1.4.4-3 e Quadro 11.1.4.4-4 apresentam os resultados das 

amostragens realizadas em seis pontos localizados.na AII e AID do Porto Brasil Sul, 

obtidos em 2016. 
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Quadro 11.1.4.4-3 - Resultados Águas Salinas obtidos por Porto Brasil Sul (2016). 

ÁGUAS MARINHAS DATA DA COLETA: 26/03/2015 

VMP 

Águas Salinas - Classe I 

Resultados 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Clorofila A  - <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Sólidos Suspensos Totais  - 41 46 67 54 46 53 

Nitrato (como N)  0,4 mg/L <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 

Nitrito (como N)  0,04 mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nitrogênio Amoniacal  0,4 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Arsênio Total  0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bário Total  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cádmio Total  0,005 mg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cromo Total 0,05 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ferro Total  - 0,161 0,0980 0,107 0,126 0,106 0,107 

Mercúrio Total 0,0002 mg/L <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

Manganês Total  0,1 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Níquel Total  0,025 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Chumbo Total 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Zinco Total  0,09 mg/L 0,0470 0,0453 0,0454 0,0481 0,0500 0,0467 

Vanádio Total - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0106 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(b)fluoranteno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(k)fluoranteno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Criseno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Acenaftileno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoreno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Antraceno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(g,h,i)perileno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fenantreno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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ÁGUAS MARINHAS DATA DA COLETA: 26/03/2015 

VMP 

Águas Salinas - Classe I 

Resultados 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Dibenzo(a,h)antraceno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pireno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 

Acenafteno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoranteno - <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 

Naftaleno  - <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 

Benzo(a)antraceno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Total de PAHs (L. Holandesa)  - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

TPH Faixa Gasolina (C8-C11)  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

TPH Faixa Querosene (C11-C14) - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

TPH Faixa Diesel (C14-C20)  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

TPH Faixa Oleo Lubrificante (C20-C40) - 0,11 <0,05 <0,05 0,22 <0,05 <0,05 

TPH Detectado - Não combina Não se aplica Não se aplica Não combina Não se aplica Não se aplica 

TPH Total  - <0,2 <0,2 <0,2 0,25 <0,2 <0,2 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Óleos e Graxas Virt. Ausente <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) 1.000 UFC/100mL 35 151 118 228 260 108 

DBO - <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Cor Verdadeira  28,0 31,0 34,0 33,0 30,0 29,0 

Contagem de Cianobactérias - <3 <3 <3 49 <3 <3 

Sólidos Dissolvidos Totais - 40643 39107 37107 35750 35714 38857 

Fósforo Total 0,062 mg/L 0,02 0,06 0,03 0,03 0,02 0,04 

Fonte: Porto Brasil Sul (2016). 
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Quadro 11.1.4.4-4 - Resultados Águas Salinas obtidos por Porto Brasil Sul (2016). 

ÁGUAS MARINHAS DATA DA COLETA: 27/08/2015 

VMP 

Águas Salinas - 
Classe I 

Resultados 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Clorofila A  - <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Sólidos Suspensos Totais  - 508 668 537 548 618 538 

Nitrato (como N)  0,4 mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Nitrito (como N)  0,04 mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nitrogênio Amoniacal  0,4 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Arsênio Total  0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bário Total  - <0,01 <0,01 <0,01 0,0107 <0,01 0,0106 

Cadmio Total  0,005 mg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cromo Total 0,05 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ferro Total  - 0,174 0,346 0,405 0,141 0,217 0,127 

Mercúrio Total 0,0002 mg/L <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 

Manganês Total  0,1 mg/L <0,01 0,0209 0,0251 <0,01 0,0144 <0,01 

Níquel Total  0,025 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Chumbo Total 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Zinco Total  0,09 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Vanádio Total - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(b)fluoranteno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(k)fluoranteno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Criseno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Acenaftileno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoreno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Antraceno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(g,h,i)perileno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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ÁGUAS MARINHAS DATA DA COLETA: 27/08/2015 

VMP 

Águas Salinas - 
Classe I 

Resultados 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Fenantreno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pireno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Acenafteno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoranteno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Naftaleno  - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)antraceno  0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Total de PAHs (L. Holandesa)  - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

TPH Faixa Gasolina (C8-C11)  - <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 

TPH Faixa Querosene (C11-C14) - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

TPH Faixa Diesel (C14-C20)  - <0,05 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 

TPH Faixa Oleo Lubrificante (C20-
C40) 

- <0,05 <0,05 <0,05 0,65 <0,05 <0,05 

TPH Detectado - Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não combina Não se aplica Não se aplica 

TPH Total  - <0,2 <0,2 <0,2 0,99 <0,2 <0,2 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L 3,4 2,6 2,9 2,9 3,6 2,9 

Fonte: Porto Brasil Sul (2016). 
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O Quadro 11.1.4.4-5 à Quadro 11.1.4.4-19 apresentarão todo o histórico de 

monitoramento realizado na Região da Baia da Babitonga desenvolvido pelo 

Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC. 
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Quadro 11.1.4.4-5 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC). 

PARÂMETROS VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DA COLETA: 12/9/2012 

P. C. Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 

Benzeno 700 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Etilbenzeno 25 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Tolueno 215 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Xileno N.A <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Condutividade N.A 54.900 68.000 56.400 56.400 56.300 56.900 49.400 57.600 50.400 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

DQO N.A 1480 1.556 2328 1568 1464 1508 1124 1292 1140 

Fósforo Total 0,124 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrato (como N) 0,4 <4,4 <4,4 <4,4 <4,4 <4,4 <4,4 <4,4 <4,4 <4,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 0,7 0,6 <0,5 0,6 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 7,9 8,2 8 8 8,4 8 7,9 8,1 8,1 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes 38 153 157 96 292 157 50 43 23 

Sólidos Totais N.A 25.926,0 29.664,0 21.615,0 27.350,0 22.934,0 31.649,0 33.976,0 25.770,0 33.406,0 

Sólidos Totais Fixos N.A 23.782,0 17.541,0 17.938,0 17867,0 21.424,0 25.840,0 26.086,0 24.862,0 25.530,0 

Turbidez Virtualmente Ausentes 1,61 1,15 1,05 0,96 0,7 76 0,9 0,69 0,91 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,28 8,31 8,14 8,12 8,15 8,21 8,22 8,2 8,18 

Cianobactérias N.A Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 8 <1,0 1 12 11 1 1 9 12 

Coliformes Totais N.A 11 <1,0 4 45 17 3 4 15 27 

DBO N.A 440 400 615 400 390 470 330 345 307,5 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2012). 
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Quadro 11.1.4.4-6 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do Terminal de Granéis de Santa Catarina TGSC. 

PARÂMETROS 

VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DA COLETA: 15/3/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Etilbenzeno 25 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Tolueno 215 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Xileno N.A <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Condutividade N.A 52.500 55.600 61.600 56.300 60.800 55.400 57.200 52.100 60.300 

Salinidade   31,63 33,740 37,860 34,2 37,3 33,60 34,830 31,360 36,96 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes 8,9 8,2 7,3 8,7 7,4 6,2 8,1 7,5 8,4 

Corantes de Fontes Antrópicas   Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

DQO N.A 1530 1.443 1.289 1.533 1.325 146 1.512 1.543 1.322 

Fósforo Total 0,124 mg/L <0,05 <0,05 0,06 0,09 0,14 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 

Nitrato (como N) 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 7 7,2 7,9 7,3 7 7,6 7,6 7,7 7,2 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 0,4 0,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes 23 15 <10,0 26 <10,0 12 23 15 25 

Sólidos Totais N.A 28.314 24.956 26.012 30.485 32.189 30.485 25.443 25.897 25.334 

Sólidos Totais Fixos N.A 25.084 21.879 22.782 28.981 30.957 34.326 21.213 21.397 22.434 

Sólidos Totais Voláteis N.A 3.230 3.077 3.230 1.504 1.232 1.095 4.230 4.500 2.900 

Turbidez Virtualmente Ausentes 0,74 0,8 0,41 0,81 0,6 0,47 0,93 0,31 0,98 

pH in loco Entre 6,5-8,5 7,96 8,03 7,93 7,94 6,89 8,02 8,03 8,05 7,92 

Cianobactérias N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 230 230 230 230 2.400 230 490 230 230 

Coliformes Totais N.A 16.000 16.000 790 >16.000 >16.000 2.400 16.000 >16.000 2.400 
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PARÂMETROS 

VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DA COLETA: 15/3/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

DBO N.A 6,4 6,2 6,5 6,5 6,6 6,4 6,3 6,7 6,3 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 

Quadro 11.1.4.4-7 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DA COLETA: 15/4/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Etilbenzeno 25 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Tolueno 215 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Xileno N.A <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Condutividade N.A 42.700 44.700 47.600 42.800 62.900 57.400 27.700 46.800 57.200 

Salinidade   25,13 26,44 28,35 25,20 38,77 35,00 15,600 27,82 34,83 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes 17 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Corantes de Fontes Antrópicas   Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

DQO N.A 1.295 1.433 1.522 1.339 1.250 1.310 1.325 1.532 1.298 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,06 0,06 0,08 0,05 0,09 <0,05 0,05 0,06 0,08 

Nitrato (como N) 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,07 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 7,5 7,3 7,4 7 7,4 7,2 7 7,4 7,5 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
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PARÂMETROS VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DA COLETA: 15/4/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes <10 <10,0 12 10 <10 16 <10 <10 10 

Sólidos Totais N.A 33.445 33.515 34.840 32.870 29.380 38.475 34.155 33.320 33.435 

Sólidos Totais Fixos N.A 31.770 32.805 33.600 32.705 28.815 37.785 32.795 32.115 32.720 

Sólidos Totais Voláteis N.A 1.675 710 1.240 165 565 690 1.360 1.205 715 

Turbidez Virtualmente Ausentes 17 1,34 4,24 2,65 2,89 1,47 2 1,67 2,7 

pH in loco Entre 6,5-8,5 7,97 7,85 7,84 7,86 7,94 8,2 7,86 7,81 7,88 

Cianobactérias N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 230 230 310 230 230 230 230 230 230 

Coliformes Totais N.A >1.600 9.200 >16.000 16.000 >16.000 310 5.400 >16.000 >16.000 

DBO N.A 6,2 5,3 7 4,6 8 5,8 6,4 6,5 5,8 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 

Quadro 11.1.4.4-8 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 31/5/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Etilbenzeno 25 µg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Tolueno 215 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Xileno N.A <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Condutividade N.A 44.600 43.100 44.300 45.000 46.900 46.600 43.800 44.900 44.500 

Salinidade   26,370 25,390 26,170 26,370 27,900 27,690 25,850 26,570 26,300 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes 18,3 8,6 7,4 7,5 6,6 9,1 7,9 7,1 12,5 

Corantes de Fontes Antrópicas   Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

DQO N.A 1.669 1.475 1.654 1.891 1.722 1.874 1.509 1.596 1.609 
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PARÂMETROS VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 31/5/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,11 0,11 0,07 0,09 0,09 0,08 0,09 0,14 0,12 

Nitrato (como N) 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 1,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,2 8,4 8,3 8,3 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Sólidos Totais N.A 27.775 26.595 27.335 28.120 29.265 28.560 27.030 27.285 27.095 

Sólidos Totais Fixos N.A 27.335 25.495 26.545 26.995 28.030 27.705 25.775 26.165 25.935 

Sólidos Totais Voláteis N.A 440 1.100 790 1.125 1.235 855 1.255 1.120 1.160 

Turbidez Virtualmente Ausentes 8,93 1,86 <1,0 1,39 <1,00 2,82 1,32 1,19 5,75 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,09 8,08 8,04 8,12 8,15 8,08 8,03 8,07 8,07 

Cianobactérias N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 8 23 Ausente Ausente 23 Ausente Ausente Ausente Ausente 

Coliformes Totais N.A 170 90 60 40 300 50 40 50 40 

DBO N.A 6,1 6,2 6,6 5,7 6,1 5,4 6,8 5,8 5,4 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,5 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 
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Quadro 11.1.4.4-9 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 23/6/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Etilbenzeno 25 µg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Tolueno 215 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Xileno N.A <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Condutividade N.A 45.000 43.200 43.400 43.000 43.000 45.400 43.200 43.300 43.400 

Salinidade   26,63 25,45 25,51 25,32 25,32 27 25,45 25,52 25,58 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes 13,5 13,1 9,5 10,8 10,6 9,4 9,6 11,1 10,3 

Corantes de Fontes Antrópicas   Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

DQO N.A 1.605 1.544 1.398 1.659 1.557 1.513 1.398 1.433 1.513 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,09 0,1 0,11 0,09 0,15 0,09 0,14 0,1 0,09 

Nitrato (como N) 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,05 0,09 0,05 0,08 0,08 <0,05 0,07 <0,05 0,05 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 8,2 8,3 8,4 8,5 8,4 8,2 8,6 8,4 8,5 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Sólidos Totais N.A 26.395 27.874 27.445 26.679 26.640 28.415 27.108 28.562 26.445 

Sólidos Totais Fixos N.A 25.965 26.843 26.445 25.696 25.670 27.795 26.566 27.512 25.493 

Sólidos Totais Voláteis N.A 430 1.031 1000 983 970 620 542 1.050 952 

Turbidez Virtualmente Ausentes <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

pH in loco Entre 6,5-8,5 7,93 7,93 8 7,98 8,01 8,02 8 8,08 7,88 

Cianobactérias N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL Ausente Ausente Ausente 23 Ausente Ausente 8 Ausente Ausente 

Coliformes Totais N.A 40 30 50 170 110 60 140 60 11 
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PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 23/6/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

DBO N.A 5,1 5,5 5,75 6,2 5,9 5,6 5,2 6,05 5,4 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 
 

<1,5 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 

Quadro 11.1.4.4-10 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS -CLASSE 
I 

DATA DE COLETA: 31/7/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Etilbenzeno 25 µg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Tolueno 215 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Xileno N.A <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Salinidade   28,68 29,68 28,82 28,82 29,42 32,51 29,42 29,48 29,82 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Corantes de Fontes Antrópicas   Ausentes Ausente Ausente Ausentes Ausentes Ausentes Ausente Ausente Ausentes 

DQO N.A 1.430 1.530 1.398 1.550 1.678 1.327 1.360 1.428 1.608 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,07 0,06 <0,05 0,05 0,09 0,05 0,07 0,07 0,07 

Nitrato (como N) 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,05 0,13 <0,05 13,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 8,5 8,1 8,3 8,5 8,6 8,6 8,1 8,3 8,2 

Fosfato                     

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS -CLASSE 
I 

DATA DE COLETA: 31/7/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Sólidos Totais N.A 29.312 31.516 31.236 30.860 30.720 33.424 31.652 30.680 29.188 

Sólidos Totais Fixos N.A 29.312 31.208 30.984 30.828 30.504 33.280 31.208 30.416 28.924 

Sólidos Totais Voláteis N.A <10 308 252 32 216 144 444 264 264 

Turbidez Virtualmente Ausentes 4,85 2,92 3,53 3,15 2,84 2,37 2,89 3,12 3,81 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,2 8,25 8,23 8,26 8,26 8,32 8,27 8,24 8,21 

Cianobactérias N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 2 2 2 14 26 2 Ausente 4 2 

Coliformes Totais N.A >1.600 50 23 500 >1.600 500 23 50 23 

DBO N.A <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausentes Ausentes Ausente Ausentes Ausentes Ausentes Ausente Ausente Ausentes 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 

Quadro 11.1.4.4-11 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS 
VMP 
ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 31/8/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Etilbenzeno 25 µg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Tolueno 215 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Xileno N.A <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Condutividade N.A           53.800 49.200 49.300 49.800 

Salinidade   32,17 30,42 31,97 32,72 34,21 34,42 32,78 33,33 31,77 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes 11 <5,0 10,1 5,8 8,7 6,7 36,9 24,7 14,7 

Corantes de Fontes Antrópicas   Ausente Ausentes Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausemtes Ausente 

DQO N.A >1500 >1.500 >1.500 >1.500 >1500 >1500 >1500 >1.500 >1500 
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PARÂMETROS 
VMP 
ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 31/8/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,08 0,09 0,07 0,12 0,08 0,08 0,09 0,1 0,1 

Nitrato (como N) 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,5 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total N.A <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 0,7 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 7,8 8,2 7,5 7,8 8,5 8,6 7,2 7,2 7,7 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Sólidos Totais N.A 26.500 25.628 26.432 27.640 28.160 29.908 26.748 27.280 25.924 

Sólidos Totais Fixos N.A 26.188 25.532 26.220 27.016 27.960 28.220 26.748 26.952 25.860 

Sólidos Totais Voláteis N.A 312 96 212 624 200 1688 <10 328 64 

Turbidez Virtualmente Ausentes 5,7 8,8 6,8 1,7 5 2 24,4 15,8 8 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,25 8,22 8,24 8,3 8,28 8,3 8,23 8,21 8,25 

Cianobactérias N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 11 2 Ausentes 50 4 8 2 2 23 

Coliformes Totais N.A 80 70 23 170 23 30 30 13 240 

DBO N.A 7,5 6,8 5,9 6,1 5,8 6,2 6,7 5,5 5,1 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausentes Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 
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Quadro 11.1.4.4-12 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 21/9/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Etilbenzeno 25 µg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Tolueno 215 µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Xileno N.A <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Condutividade N.A 50.900 51.200 52.700 52.400 53.300 52.200 52.200 53.300 55.100 

Salinidade   30,56 30,76 31,77 31,57 32,17 31,43 31,43 32,17 33,40 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes 42,00 41 19 19 19 21 21 13 <5,0 

Corantes de Fontes Antrópicas   Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

DQO N.A >1.500 >1.500 >1.500 >1.500 >1.500 >1.500 >1.500 >1.500 >1.500 

Fósforo Total 0,124 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrato (como N) 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 7,4 6,5 6,2 6,7 6,9 6,3 6,1 7,8 8,2 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 

Sólidos Totais N.A 33.556 32.832 32.864 33.132 33.924 33.012 32.944 32.056 35.448 

Sólidos Totais Fixos N.A 33.124 32.400 32.420 32.532 33.556 32.944 32.820 31.868 35.208 

Sólidos Totais Voláteis N.A 432 432 444 600 368 68 124 188 240 

Turbidez Virtualmente Ausentes 34,7 30,7 10,8 14,7 8,01 7,61 5,64 4,75 1,53 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,1 8,05 8,05 8,02 8,05 8,05 8,05 8,11 8,21 

Cianobactérias N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 21 50 13 110 23 23 4 8 2 

Coliformes Totais N.A 1.600 80 90 900 170 80 110 50 30 
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PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 21/9/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

DBO N.A 7,2 5,5 3,5 4,3 4,7 5,1 4,9 4,3 5,2 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 <1,8 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 

Quadro 11.1.4.4-13 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 8/12/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Etilbenzeno 25 µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Tolueno 215 µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Xileno N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Salinidade   28,44 28,33 23,40 29,50 30,72 31,02 29,00 29,36 28,62 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,06 0,05 0,02 0,03 0,05 0,02 0,04 <0,02 0,04 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L 0,13 <0,1 <0,1 0,2 0,15 0,12 <0,1 0,14 <0,1 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 2,32 1,84 2,85 2,59 2,52 2,54 3,28 3,45 3,46 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Totais N.A 37.362 44.735 42.433 42.694 37.624 40.484 49.913 42.426 36.541 

Sólidos Totais Fixos N.A 27.700 31.155 27.902 28.652 19.058 30.473 37.974 29.873 27.495 

Sólidos Totais Voláteis N.A 9662 13580 14531 14042 18566 10011 11.939 12.553 9046 

Turbidez Virtualmente Ausentes 9,47 6,74 2,9 1,9 6,3 2,06 4,65 3,3 3,5 

pH in loco Entre 6,5-8,5 7,79 7,68 7,84 7,84 7,88 7,9 7,79 7,84 7,81 
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PARÂMETROS VMP 

ÁGUAS SALOBRAS - 
CLASSE I 

DATA DE COLETA: 8/12/2016 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Cianobactérias N.A <3,0 <3,0 165 <3,0 1560 634 <3 <3 <3 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL <10,0 20 <10 <10 <10 <10 <10 75 <10 

Coliformes Totais N.A 381 1354 431 20 <10 31 122 576 20 

DBO N.A <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3 <3 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L 3,3 2,7 2,9 <2,5 2,6 <2,5 <2,5 2,7 2,8 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2016). 

Quadro 11.1.4.4-14 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS 
VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 23/3/2017 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Etilbenzeno 25 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tolueno 215 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Xileno N.A <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Salinidade   23,10 23,80 25,40 25,20 24,40 27,30 25,80 25,30 24,70 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes 10,00 5 5 5 10 5 10 10 10 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05 <0,02 0,02 0,06 0,05 

Nitrato (como N) 0,4 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,105 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Fosfato   0,03 0,02 0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,02 0,02 0,02 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Sólidos Totais N.A 42.726 34.574 36.170 35.670 35.096 37.968 35.706 36.832 36.376 
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Sólidos Totais Fixos N.A 27.017 27.893 29.079 28.705 28.284 30.717 28.918 29.497 29.319 

Sólidos Totais Voláteis N.A 15.709 6681 7091 6965 6812 7251 6.788 7.335 7057 

Turbidez Virtualmente Ausentes 8,29 6,17 3,45 4,26 2,52 3,6 3,65 4,51 3,63 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,08 7,96 8,05 7,91 8,08 8,1 8,15 8,07 8,11 

Cianobactérias N.A <3 <3 <3 <3 192 643 184 106 106 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Coliformes Totais N.A <10 20 <10 41 10 <10 <10 <10 <10 

DBO N.A <3 <3 <3 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L 4,7 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2017). 

Quadro 11.1.4.4-15 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS 
VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 20/6/2017 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Etilbenzeno 25 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tolueno 215 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Xileno N.A <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Condutividade N.A                   

Salinidade   23,60 22,80 26,50 24,40 24,10 25,10 24,60 25,40 26,20 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,05 0,06 

Nitrato (como N) 0,4 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,5 0,51 

Fosfato   0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 
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Polifosfatos 0,062 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Totais N.A 60.261 60.173 36.483 67.472 64.758 33.600 61.320 61.817 60.593 

Sólidos Totais Fixos N.A 26.994 39.963 29.628 42.117 43.378 20.185 36.632 29.304 31.009 

Sólidos Totais Voláteis N.A 33.267 20210 6855 25355 21380 13415 24.688 32.513 29584 

Turbidez Virtualmente Ausentes 1,62 1,88 1,97 1,37 1,73 1,49 2,22 1,77 1,58 

pH in loco Entre 6,5-8,5 7,1 7,6 7,83 7,94 7,82 7,93 7,86 7,99 8 

Cianobactérias N.A <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 31 20 148 <10 10 30 75 213 450 

Coliformes Totais N.A 231 173 1918 98 110 85 650 2282 7270 

DBO N.A <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Clorofila a N.A 3 4 3 <3,0 <3,0 <3,0 3 3 <3,0 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2017). 

Quadro 11.1.4.4-16 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 5/9/2017 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Etilbenzeno 25 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tolueno 215 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Xileno N.A <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Condutividade N.A   23 22 23 24 25 23 23 23 

Salinidade   32,96 32,80 32,71 33,30 34,09 35,06 33,16 33,04 33,04 
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PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 5/9/2017 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 

Nitrato (como N) 0,4 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,116 <0,1 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 5,89 6,67 6,4 5,7 4,72 4,46 5,74 6,03 6,49 

Fosfato   <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Totais N.A 39.667 38.054 38.567 39.513 40.208 39.926 36.986 37.955 38.587 

Sólidos Totais Fixos N.A 35.032 28.815 32.084 32.660 24.719 32.412 29.572 27.023 31.697 

Sólidos Totais Voláteis N.A 4.635 9239 6483 6853 15489 7514 7.414 10.932 6890 

Turbidez Virtualmente Ausentes 1,07 2,64 3,11 2,32 6,07 10,3 2,62 3,47 2,08 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,13 8,3 8,14 8,17 8,21 8,24 8,15 8,13 8,16 

Cianobactérias N.A <3,0 <3,0 426 190 631 266 444 1183 <3,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 1274 10 146 20 <10 <10 10 52 10 

Coliformes Totais N.A 2.012 52 309 209 388 1850 110 146 52 

DBO N.A <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Clorofila a  N.A <3 3 <3 <3,0 5 <3,0 3 <3 4 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2017). 
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Quadro 11.1.4.4-17 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS SALOBRAS 
- CLASSE I 

DATA DE COLETA: 28/11/2017 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Etilbenzeno 25 µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Tolueno 215 µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Xileno N.A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Condutividade N.A 46 46 48 48 47 51 48 48 47 

Salinidade   29,29 29,84 30,81 31,35 31,05 34,17 31,47 31,24 30,90 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,03 <0,02 0,08 0,03 0,05 0,08 0,04 0,05 0,06 

Nitrato (como N) 0,4 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 6,53 6,18 6,42 8,2 6,43 7,5 6,28 6,54 6,57 

Fosfato   <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Totais N.A 32.666 39.154 50.139 32.759 35.417 37.211 34.346 43.245 34.316 

Sólidos Totais Fixos N.A 26.852 27.964 28.514 27.421 29.275 31.632 28.590 29.282 28.441 

Sólidos Totais Voláteis N.A 5.814 11190 21625 5338 6142 5579 5.756 13.963 5875 

Turbidez Virtualmente Ausentes 2,02 2,07 1,9 2,1 2,2 1,81 2,02 1,89 1,95 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,1 8,14 8,23 8,08 8,13 8,1 8,17 8,24 8,12 

Cianobactérias N.A 77 <3,0 <3,0 69 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL <10 <10 213 <10 <10 <10 <10 52 <10 

Coliformes Totais N.A 10 <10 >24200 <10 259 829 <10 287 <10 

DBO N.A <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Clorofila a  N.A <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2017). 
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Quadro 11.1.4.4-18 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental do TGSC. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 6/2/2018 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Benzeno 700 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Etilbenzeno 25 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tolueno 215 µg/L <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Xileno N.A <1,0 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Condutividade N.A   23 22 23 24 25 23 23 23 

Salinidade   23,60 27,60 28,00 28,40 29,20 29,90 28,00 28,00 27,70 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 

Nitrato (como N) 0,4 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,116 <0,1 

Nitrogênio Total N.A <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Oxigênio Dissolvido > 5,0   6,67 6,4 5,7 4,72 4,46 5,74 6,03 6,49 

Fosfato   0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 

Sólidos Sedimentáveis N.A <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos Suspensos Totais Virtualmente Ausentes                   

Sólidos Totais N.A 60.261 38.054 38.567 39.513 40.208 39.926 36.986 37.955 38.587 

Sólidos Totais Fixos N.A 26.994 28.815 32.084 32.660 24.719 32.412 29.572 27.023 31.697 

Sólidos Totais Voláteis N.A 33.267 9239 6483 6853 15489 7514 7.414 10.932 6890 

Turbidez Virtualmente Ausentes 1,62 2,64 3,11 2,32 6,07 10,3 2,62 3,47 2,08 

pH in loco Entre 6,5-8,5 7,1 8,3 8,14 8,17 8,21 8,24 8,15 8,13 8,16 

Cianobactérias N.A <3,0 <3,0 426 190 631 266 444 1183 <3,0 

Coliformes Termotolerantes 1.000 UFC/100mL 31 10 146 20 <10 <10 10 52 10 

Coliformes Totais N.A 231 52 309 209 388 1850 110 146 52 

DBO N.A <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 
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PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALOBRAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 6/2/2018 

P. C. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PAH Total N.A <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Clorofila a  N.A 3 3 <3 <3,0 5 <3,0 3 <3 4 

Fonte: Relatório de Implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina (2018). 
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Quadro 11.1.4.4-19 - Resultados Águas Salobras do Monitoramento Ambiental da OAP. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS SALOBRAS 
- CLASSE I 

DATA DE COLETA: 
28/11/2017 

DATA DE 
COLETA: 6/2/2018 

OAP OAP 

Condutividade N.A 49 61 

Salinidade   26,40 34,00 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5,0 <5,0 

Fósforo Total 0,124 mg/L 0,01 0,03 

Nitrato (como N) 0,4 <0,5 4,05 

Nitrogênio Amoniacal 0,4 mg/L <0,1 <0,1 

Nitrogênio Total N.A <0,5 0,86 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 8,2 8,03 

Polifosfatos 0,062 mg/L <0,01 <0,01 

Materiais Suspensos Virtualmente Ausentes Ausente Ausente 

Turbidez Virtualmente Ausentes 1,19 2,5 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,09 8,09 

Carbono Orgânico Total 3 mg/L 2,2 <1 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes Ausente Ausente 

Clorofila a   <3 <1 

Fonte: OAP (2017; 2018). 

 Dados Primários de Qualidade das Águas Marinhas 

O Quadro 11.1.4.4-20 apresenta os dados primários para qualidade das águas 

marinhas na área do Terminal Gás Sul. 
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Quadro 11.1.4.4-20 - Resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos obtidos para o diagnóstico ambiental referente a qualidade das 
Águas Marinhas no Estudo do Terminal Gás Sul - TGS, na baía da Babitonga. 

PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALINAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 05/3/2018 

AM-1 
Superfície 

AM-1 Meio AM-1 Fundo AM-2 
Superfície 

AM-2 Meio AM-2 Fundo AM-3 
Superfície 

AM-3 meio AM-3 
Fundo 

Condutividade N.A 50.500 50.900 50.600 50.200 50.100 49.700 53.400 53.400 52.900 

Salinidade 
 

33 33,5 33 32,4 32,8 32,6 34,9 34,9 34,8 

Cor Aparente Virtualmente Ausentes <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Oxigênio Dissolvido > 6,0 5,3 2,9 2,6 3,9 4,2 4,5 3,5 3,5 4,0 

Fósforo Total 0,062 mg/L 0,0205 <0,01 <0,01 0,041 0,0396 0,0283 0,0218 0,028 0,0127 

Nitrato (como N) 0,4 0,85 0,98 0,82 0,6 0,51 0,95 <0,5 <0,5 0,8 

Nitrogênio 
Amoniacal 

0,4 mg/L 0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nitrito 0,07 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Nitrogênio Total N.A 1,13 1,57 0,98 0,79 0,81 1,18 <0,5 <0,5 1,1 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl 

- 0,28 0,59 0,16 0,19 0,3 0,23 0,29 0,29 0,3 

Sólidos Suspensos 
Totais 

- 77 70 69 43 47 38 61 61 73 

Sólidos Totais N.A 38140 37200 38040 36110 39220 39102 40110 40110 39160 

Sólidos Dissolvidos - 36050 36350 36140 35805 35770 35200 38130 38130 37760 

Turbidez Virtualmente Ausentes 0,72 0,65 0,6 0,73 0,6 0,53 0,55 0,55 0,7 

pH in loco Entre 6,5-8,5 8,07 8,22 8,38 8,49 8,42 8,47 8,58 8,54 8,51 

Temperatura do Ar - 34 29 34 34 34 34 33 34 32 

Temperatura da 
Água 

- 27,8 28,2 28,6 32,4 28,4 28,7 28,5 28,2 28,1 

Potencial Redox - 192,7 174 168,9 163 165,8 167,4 153,1 155,7 161,2 

Alcalinidade - 108 105 104 104 113 110 127 103 113 

Dureza - 6,1 5,6 6,2 5,7 5,8 5,7 5,9 5,5 6,3 

Toxicidade Aguda Atoxicidade Não Tóxico - - Não Tóxico - - Não 
Tóxico 

- - 

Toxicidade Crônica Atoxicidade Não Tóxico - - Não Tóxico - - Não 
Tóxico 

- - 

Cianobactérias N.A <3 <3 <3 <3 31 70 <3 272 <3 
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PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALINAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 05/3/2018 

AM-1 
Superfície 

AM-1 Meio AM-1 Fundo AM-2 
Superfície 

AM-2 Meio AM-2 Fundo AM-3 
Superfície 

AM-3 meio AM-3 
Fundo 

Coliformes 
Termotolerantes 

1.000 UFC/100mL 111 24.190 419 10 121 <10 41 31 31 

DBO N.A <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Óleos e Graxas Virt. Ausentes <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fluoretos 1,4 mg/L 0,86 0,76 0,89 0,86 0,89 0,89 0,82 0,84 0,93 

Cloretos - 20.400 18.400 20.000 20.300 21.000 20.100 21.000 21.900 21.300 

Fenóis 0,06 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Surfactantes 0,2 mg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(b)fluoranteno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(K)fluoranteno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Aldrin + Dieldrin 0,0019 µg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

2,4 D 30 µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Criseno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Anafteno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Anaftileno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoreno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Antracenos - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo (g,h,i) 
perileno 

- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pireno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fenantreno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Dibenzo 
(a,h)antraceno 

0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Indeno(1,2,3,)pireno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoranteno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Naftaleno - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Total de PAH’s - <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 

DDT Isômeros 0,001 µg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
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PARÂMETROS VMP ÁGUAS 
SALINAS - CLASSE I 

DATA DE COLETA: 05/3/2018 

AM-1 
Superfície 

AM-1 Meio AM-1 Fundo AM-2 
Superfície 

AM-2 Meio AM-2 Fundo AM-3 
Superfície 

AM-3 meio AM-3 
Fundo 

Endrin 0,004 µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Glifosato - <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

Arsênio 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cádmio 0,005 mg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Chumbo 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cobre - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,00506 <0,005 <0,005 <0,005 0,0475 

Cromo 0,05 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ferro - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Manganês 0,1 mg/L 0,0169 0,0224 0,0163 0,0129 0,0167 0,03 0,015 0,0121 0,0149 

Mercúrio 0,0002 mg/L <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 

Níquel 0,025 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Zinco 0,09 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fonte: OAP (2018). 
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Segundo a Resolução do Conama n° 357/2005, a classificação das águas em 

doces, salinas ou salobras não é definitiva, visto que é definida de acordo com o 

índice de salinidade na região, podendo esta condição ser alterada de acordo com o 

período da coleta. 

Nota-se que os resultados do parâmetro salinidade dos dados primários, está no 

limiar de água salobra e salina. Apesar de não possuir classificação determinada, as 

águas da Baía da Babitonga normalmente são classificadas como salobras de 

classe I, contudo, para efeito de comparação, os resultados das amostragens 

realizadas na área de instalação do Terminal Gás Sul, foram classificados como 

salina classe I devido a maior influência de águas salinas no local do 

empreendimento e por esta classe apresentar limites mais restritivos. 

Na campanha realizada em mar/2018, foram observados resultados em 

desconformidade com o padrão estipulado pela Resolução CONAMA nº 357/05 para 

água salina de classe 1para os parâmetros, oxigênio dissolvido, nitrato, pH e 

coliformes termotolerantes. Entretanto, destaca-se que a maioria dos parâmetros 

analisados apresentaram resultados abaixo do limite máximo permitido pela 

legislação vigente, inclusive resultados abaixo do limite de quantificação do método 

analítico utilizado. 

O limite de quantificação é definido como a menor quantidade do analito em uma 

amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 

condições experimentais estabelecidas. 

O oxigênio dissolvido é essencial para a preservação da vida aquática, isso ocorre 

devido ao fato de vários organismos necessitarem de oxigênio para respirar. 

A taxa de reintrodução de oxigênio dissolvido em águas naturais através da 

superfície depende das características hidráulicas e é proporcional à velocidade. 

Outra fonte importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese de algas. Quando se 

apresentam elevadas, a turbidez e a cor dificultam a penetração dos raios solares 

permitindo a sobrevivência de poucas espécies.  

Águas ricas em matéria orgânica podem apresentar concentrações menores de 

oxigênio, pois durante a decomposição de material orgânico, há o consumo de 

oxigênio pelas bactérias decompositoras, no entanto o normal é encontrarem-se 

altas taxas de oxigenação em águas oceânicas. 

Todos os pontos apresentaram concentrações de oxigênio dissolvido inferior ao 

limite mínimo exigido de 6 mg/L, merecendo destaque o ponto de monitoramento 

AM-1 que apresentou os menores resultados com valores de 2,9 mg/L e 2,6mg/L 

nos pontos de AM-1-meio e AM-1-fundo. 

Em relação aos dados secundários obtidos do TGSC, observa-se que nas 

campanhas realizadas em dezembro/2016, setembro/2017 e fevereiro /2018, 

obtiveram também valores de oxigênio dissolvido abaixo do limite mínimo exigido de 
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5 mg/L pelo Conama para a classe I de águas salobras nos pontos 4 e 5 em 

setembro e fevereiro e em todos os pontos em dezembro/2016. 

Nitrato é a forma mais completamente oxidada do nitrogênio. Ele é formado durante 

os estágios finais da decomposição biológica, tanto em estações de tratamento de 

água como em mananciais de água natural. Concentrações excessivas de nitrato 

podem indicar a presença de despejos de descargas de efluentes sanitários em 

pontos distantes. 

O CONAMA nº 357/05, estabelece valor limite de 0,4 mg/L para o teor de nitrogênio 

originário dos nitratos, os resultados de quase todos os pontos monitorados 

apresentaram valores superiores ao limite máximo permitido, nas amostragens 

realizadas tanto no mês de março, o maior resultado detectado no ponto de 

monitoramento AM-1 meio foi de 0,98 mg/L. Já os pontos AM-3 superfície e AM-3 

meio apresentaram valores abaixo do limite de quantificação de 0,5 mg/L, estando 

estes valores incertos quanto à conformidade, devido ao fato do limite de 

quantificação ser de 0,1 mg/L acima do máximo permitido.  

Em comparação aos resultados obtidos nos dados secundários, observou-se que o 

parâmetro de nitrato também apresentou valores acima da legislação em fev/2018, 

no ponto nomeado como OAP, ponto este que coincide com o ponto de coleta AM-2, 

localizado na área de influência direta do empreendimento. 

O potencial hidrogeniônico é o parâmetro físico-químico capaz de medir a acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa, podem também interferir nos 

processos biológicos do meio ou em alterações como corrosão de estruturas 

metálicas. Sofre variação de acordo com a temperatura e a composição de cada 

substância a exemplo da concentração de ácidos, metais, sais, etc. 

Para a base de controle do pH da água a Resolução CONAMA n° 357/05 estipula os 

limites de enquadramento entre 6,5 à 8,5. Os resultados de pH aferidos em campo 

apontaram resultados entre 8,0 e 8,58 tomando por base que o pH natural da água 

salobra é ligeiramente alcalino devido ao teor elevado de sais dissolvidos de 

bicarbonatos de cálcio e magnésio, de carbonatos ou hidróxidos de sódio, potássio, 

cálcio e magnésio.na mesma. 

Em março os resultados em desconformidade foram identificados todos no ponto 

AM-3 nas três coletas realizadas neste, no entanto mesmo o maior valor que foi de 

8,58 no ponto AM-3 não é muito expressivo para o ambiente salino. 

Os coliformes termotolerantes ocorrem no trato intestinal de animais de sangue 

quente e são indicadores de poluição por esgotos domésticos. Eles não são 

patogênicos, mas sua presença em grandes números indicam a possibilidade da 

existência de microorganismos patogênicos que são responsáveis pela transmissão 

de doenças de veiculação hídrica. 
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Com exceção do ponto AM-1 Meio que apresentou valor totalmente distinto dos 

demais monitorados na data com resultado de 24.190 NMP/100 mL, todos os pontos 

seguintes apresentaram conformidade com o limite máximo permitido de 1.000 NMP/ 

100 mL da Resolução CONAMA n° 357/2005 apresentando resultados inferiores a 

10 NMP/ 100 mL e 419 NMP/100 mL. 

Quando comparamos os resultados com os dados secundários apresentados nas 

tabelas supracitadas, observa-se que o parâmetro de coliformes termotolerantes 

apresentou também resultados em desconformidade no ponto controle do 

monitoramento de 05 de setembro de 2017 nos dados obtidos do monitoramento do 

TGSC que apesar de possuir suas águas enquadradas como salobras de classe I, 

possuem mesmo limite máximo permitido de 1.000 NMP/ 100 mL. 

Além dos parâmetros discutidos dos dados primários também estiveram em 

desconformidade na região, em dados secundários, os parâmetros de fósforo total e 

nitrogênio amoniacal nos dados obtidos do monitoramento do TGSC e carbono 

orgânico total dos dados do Porto Brasil Sul, todos relacionados com descargas de 

materiais orgânicos, podendo ter relação com dejetos sanitários. 

A fim de avaliar o potencial tóxico agudo das águas marinhas e seus efeitos sobre 

organismos-teste, a bactéria bioluminescente Vibrio fischeri. foram realizados testes 

estáticos de curta duração, baseados na inibição da luminescência das bactérias 

após exposição ao agente tóxico. As análises foram realizadas somente na porção 

superficial em cada ponto de água e não apresentaram toxicidade aguda para a 

bactéria Vibrio fischeri. 

Para avaliar o potencial tóxico crônico o organismo-teste utilizado foi o ouriço do mar 

Echinometra lucunter. 

As análises foram realizadas somente na porção superficial em cada ponto de água 

e não apresentaram toxicidade crônica para o ouriço do mar Echinometra lucunter 

em nenhum dos pontos analisados. 

11.1.4.5 Considerações finais sobre a Qualidade das Águas 

Dos estudos existentes sobre a qualidade das águas continentais da área de 

influência direta do TGS pode-se dizer que apresenta as seguintes conclusões: 

A maioria dos parâmetros analisados nos corpos hídricos continentais atenderam 

aos limites legais para qualidade das águas estabelecidos na Resolução do 

CONAMA n° 357/05 para a classe II de águas doces. 

Os resultados dos parâmetros de manganês, fósforo total, DBO, oxigênio dissolvido 

e toxicidade aguda de águas continentais estiveram em desconformidade com os 

limites estabelecidos na Resolução CONAMA n°357/05 para a classe II de águas 

doces. 
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A biodisponibilidade dos contaminantes e as altas taxas de coliformes fecais, fósforo 

total, DBO e baixo teor de oxigênio dissolvido estão relacionados à carência de 

sistemas de tratamento de efluentes domésticos e industriais na região. 

Em relação aos índices de qualidade das águas (IQA) os resultados enquadraram-

se majoritariamente como de boa qualidade, com único resultado enquadrado como 

razoável no ponto AC-3. Quanto ao índice de proteção a vida aquática (IVA), os 

valores apresentados foram predominantemente ótimos com exceção dos pontos 

AC-3 e AC-4 que apresentaram índices enquadrados com qualidade regular e boa, 

respectivamente. Já os resultados de índice de estado trófico (IET) nos corpos 

hídricos continentais, todos eles apresentaram resultados que o classificam como 

ultraoligotróficos. 

Já em relação aos resultados da caracterização das águas marinhas da Baía da 

Babitonga, a maioria dos parâmetros analisados atenderam os limites legais para 

qualidade das águas estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05 para a classe 

I de águas salinas. 

Foram observados valores elevado de coliformes fecais, nitrato e pH, e valor abaixo 

do mínimo estabelecido para a classe de águas salinas de oxigênio dissolvido na 

qualidade das águas marinhas. 

A biodisponibilidade dos contaminantes e as altas taxas de coliformes fecais, fósforo 

total, DBO e baixo teor de oxigênio dissolvido está relacionada à carência de 

sistemas de tratamento de efluentes domésticos e industriais, associada aos 

processos de ressuspensão dos sedimentos contaminados do fundo da baía. 

11.1.5 Recursos hídricos subterrâneos 

a) Introdução 

A realização de estudos detalhados sobre recursos hídricos subterrâneos visou 

atender o item 11.1.5 do termo de referência. Neste trabalho estão relacionados os 

principais aquíferos ocorrentes na área assim como suas características. 

b) Procedimentos metodológicos 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos na área de interesse foi 

fundamentada em dados tais como: 

a) Mapa Hidrogeológico do Estado de Santa Catarina (1:500.000). CPRM - 

Serviço Geológico do Brasil 2012; 

b) Imagem de Satélite CBERS 4 - Câmera Multiespectral Regular MUX, 

Composição RGB, Bandas 765. Data 20-09-2016. 

c) Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. 
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d) Resultados 

A realização de estudos hidrogeológicos e a caracterização da qualidade das águas 

subterrâneas (por meio da confecção de uma série de poços de monitoramento), 

conforme requerido no Termo de Referência, tem por finalidade a 

avaliação/caracterização dos recursos hídricos subterrâneos na Área de Intervenção 

(AI). 

A Área de Influência Indireta (AII), conforme apresentado no Mapa 11.1.5-1 - 

Domínios Hidrogeológicos, elaborado com dados da CPRM (2012), em sua 

porção/trecho sudeste e central é em sua maioria dominada por aquíferos 

sedimentares de maior potencialidade com ocorrência de porções de aquíferos 

fraturados de menor potencialidade e áreas sem incidência de aquíferos. Na porção 

noroeste há a ocorrência de aquíferos sedimentares de maior potencialidade, com 

áreas de aquíferos fraturados de baixa potencialidade e em seu extremo ocorrem 

aquíferos sedimentares de menor potencialidade. 

A Área de Influência Direta (AID) em sua porção sudeste apresenta aquíferos 

sedimentares de maior potencialidade e aquíferos fraturados de menor 

potencialidade com ocorrência pontual de áreas com pequena incidência de 

aquíferos. A região central é em sua maioria dominada por aquíferos sedimentares 

de maior potencialidade com ocorrência de aquíferos sedimentares de baixa 

potencialidade e áreas com pequena ocorrência de aquíferos. A porção noroeste 

apresenta aquíferos sedimentares de maior potencialidade, aquíferos fraturados de 

menor potencialidade com zonas praticamente sem aquíferos e aquíferos 

sedimentares de menor potencialidade. 

A Área de Intervenção (AI) em sua porção sudeste abrange aquíferos sedimentares 

de maior potencialidade e aquíferos fraturados de menor potencialidade. A porção 

central quase que em sua totalidade é dominada pelos aquíferos sedimentares de 

maior potencialidade com a ocorrência de aquíferos fraturados de menor 

potencialidade e áreas praticamente sem aquíferos no limite entre a porção central e 

a noroeste. A porção noroeste apresenta aquíferos sedimentares de maior e menor 

potencialidade sendo intercalada por ocorrência de aquíferos fraturados de menor 

potencial. 

Os Aquíferos Fraturados de Menor Potencialidade ocorrem associados com 

gnaisses granulíticos e bandados, intensamente fraturados e intemperizados, 

ocorrendo também com rochas granitóides foliadas sintectônicas, como o granito-

gnaisse, de granulação média, textura porfiróide e matriz de coloração cinza, onde 

os granitos são róseos e localmente associados a xistos e metacalcários. Ocorrem 

na Unidade Hidroestratigráfica Embasamento Cristalino (Complexo Granulítico, 

Granito-Gnáissico, Complexo Granítico Taboleiro e Grupo Brusque). As 

características desses aquíferos são livres a semiconfinado de extensão regional, 

porosidade por fraturamento ampliada localmente por aquíferos com porosidade 

intergranular, descontínuo, heterogênea e anisotrópica, ocorrem em sequências de 
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serras dispostas no sentido NE-SW, subparalelas, com altitudes nas bordas 

inferiores a 100 m, relevo dissecado decorrente de controle estrutural. A vazão 

média varia entre 2,0 a 9,0 m³/h, com raras exceções que alcançam valores de 

20,0m³/h com nível estático entre 3,0 e 12,0 metros. Em terrenos cársticos a vazão 

pode superar os 70 m³/h. 

As águas possuem boa qualidade química e podem ser destinadas para todos os 

fins: abastecimento doméstico e público, agrícola e industrial, podendo apresentar 

alguns parâmetros na composição acima das normas de potabilidade em alguns 

locais. A exploração deste tipo de aquífero é feito, de modo geral, através de poços 

tubulares profundos. A exploração por poços do tipo ponteira pode acarretar na 

captação de águas poluídas/comprometidas. A ocorrência em importantes áreas 

urbanas lhe confere uma grande importância hidrogeológica local, onde a 

predominância de solos argilosos lhe fornece uma vulnerabilidade de média a baixa, 

e um alto risco de contaminação quando em áreas urbanas. 

Os Aquíferos Sedimentares de Maior Potencialidade apresentam sedimentos 

marinhos e costeiros representados por sucessões de camadas arenosas, pouco ou 

não consolidadas. Apresentam espessuras que podem ultrapassar os 40 metros, 

sendo que os sedimentos sob influência de maré nas áreas de mangue possuem 

muita matéria orgânica, ocorrendo áreas com lentes de turfa e argila. Estes 

aquíferos ocorrem predominantemente da Unidade Hidroestratigráfica Cenozóico, 

correspondendo a Sistemas Aquíferos Cenozóicos Litorâneos, com características 

de aquífero livre de extensão regional e porosidade intergranular, contínua, 

homogênea e isotrópica. Esta zona aquífera é constituída por terrenos relacionados 

com sedimentação marinha e, em alguns casos, remobilização eólica em barreiras, 

constituídos em planícies com altitude média de 10 m e no caso de barreiras 

marinhas altitudes de até 30 m. 

Em termos de vazão e variação do nível estático (NE), os poços quando bem 

construídos possuem vazão entre 20,0 e 90,0 m³/h com nível estático próximo da 

superfície variando entre 2,0 e 4,0 metros. As águas apresentam boas qualidades 

químicas para todos os fins: abastecimento doméstico e público, agrícola e 

industrial, podendo apresentar alguns parâmetros na composição acima das normas 

de potabilidade em alguns locais. A exploração deste tipo de aquífero é feito, de 

modo geral, através de poços tubulares profundos. Por serem porosos e 

praticamente inconsolidados apresentam alta vulnerabilidade, possuem alto risco de 

contaminação por esgotos decorrentes quando da falta de saneamento ambiental 

em determinadas localidades. 

Os Aquíferos Sedimentares de Menor Potencialidade ocorrem em sua maioria na 

Unidade Hidroestratigráfica Cenozóica, correspondendo a Sistemas Aquíferos 

Cenozóicos Continentais associados a Sistemas Marinhos. Do ponto de vista 

litológico são sedimentos continentais de origem aluvial e fluvial, com porções 

pontuais de sedimento marinho intercalado e, são compreendidos por matacões, 

seixos, areias, siltes e argilas de maneira geral inconsolidadas, recobrindo rochas 
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intemperizadas do embasameto. Ocorrem na forma de aquíferos livres sobre 

aquíferos de menor permeabilidade com extensão regional, porosidade intergranular 

contínua, homogênea e anisotrópica. As planícies com componentes aluviais e 

coluviais com altitudes inferiores a 20 metros são os principais constituintes 

morfológicos. 

As vazões, em poços tubulares e do tipo ponteira, variam entre 1,0 a 3,0 m³/h e 

apresentam nível estático entre 2,0 a 4,0 m e de boa qualidade química, podendo 

apresentar alguns parâmetros na composição acima das normas de potabilidade em 

alguns locais. A exploração deste tipo de aquífero é feito, de modo geral, por poços 

tubulares profundos, visando a captação simultânea de aquíferos do embasamento 

cristalino. Já a exploração por ponteira implica em valores de baixa vazão e risco de 

captação de águas poluídas determinadas localidades. Suas características de 

aquíferos porosos e inconsolidados os tornam extremamente vulneráveis e 

apresentam alto risco de contaminação por esgoto decorrentes da falta de 

saneamento ambiental, por adubos e por defensivos agrícolas nas áreas de cultivo. 

As Áreas Praticamente Sem Aquíferos fazem parte da Unidade Hidroestratigráfica 

Embasamento Cristalino (Complexo Granulítico, Granito Gnáissico e Complexo 

Granítico Tabuleiro), com predominância de gnaisses granulíticos localmente 

intercalados com gnaisses bandados, quartzitos, formações ferríferas, anfibolitos e 

ocorrências de granitóides foliados sintectônicos. Nas porções topográficas elevadas 

apresentam intrusões de rocha granítica de coloração rósea. A região apresenta 

aquicludes e raramente há aquíferos com ocorrência de forma localizada e restritos 

a zonas fraturadas, apresentando baixa importância hidrogeológica devido às suas 

ocorrências em áreas de grande altitude e despovoadas. Quando ocorrem são em 

forma de aquicludes, aquifugos e raramente na forma de aquíferos. Devido às suas 

características de ocorrência possuem baixa vulnerabilidade e baixo risco de 

contaminação. 

A concepção do TGS compreende a instalação do gasoduto de transporte de gás 

natural (GN). O GN possui densidade menor que a da atmosfera com valores entre 

0,6 a 0,85 kg/m³. Desse modo, o gás natural, quando exposto ao ambiente, se 

dispersa rapidamente em contato com a atmosfera, não acarretando potenciais 

interferências ao sistema hídrico subterrâneo. 

Assim, visto que na eventualidade de vazamento o gás natural se dispersa para a 

atmosfera, inexistindo a ocorrência de percolação para as águas subterrâneas 

devido a sua solubilidade em água ser insignificante. Por conseguinte, no caso de 

um vazamento de GN sobre a água subterrânea, o mesmo permanece na superfície 

e se vaporiza gradualmente. Conclui-se, portando, a impossibilidade de interferência 

nos recursos hídricos subterrâneos decorrente da implantação/operação do 

empreendimento proposto. 

Do mesmo modo, o compartilhamento da faixa de servidão da OSPAR (oleoduto da 

Petrobrás) para implantação do gasoduto parte integrante do terminal requer os 
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cuidados e medidas preventivas com o rigor necessário para o porte desta obra da 

construção civil, seja no meio aquático ou terrestre. As especificações de controle 

dos impactos ambientais da obra serão expostas nos planos, programas e projetos a 

serem apresentados no decorrer do licenciamento do TGS. 

Por fim, entende-se que a realização de estudos hidrogeológicos e a caracterização 

das águas subterrâneas na Área de Intervenção (AI) sejam dispensáveis, visto que a 

implantação e operação do empreendimento proposto não acarretarão na alteração 

nos recursos hídricos subterrâneos. 
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11.1.6 Cavidades naturais subterrâneas 

a) Introdução 

As cavidades naturais subterrâneas fazem parte do Patrimônio Espeleológico 

Nacional e são definidas como bens da União conforme a Constituição Federal, 

artigo 20, inciso X. A sua preservação e conservação é de grande importância para 

fins de pesquisa técnico-científica, cultural, turística, recreativa, educativa e étnica. 

O Decreto nº 99.556/90 e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA nº 347/2004 define e regulamenta, os procedimentos a serem seguidos 

para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos que por ventura de sua 

localização contenham em sua área cavidades naturais subterrâneas. 

A definição e área de influência de Cavidades Naturais Subterrâneas é definida no 

Art. 2º, inciso I, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

nº 347/2004: 

“I - cavidade natural subterrânea é todo e qualquer espaço subterrâneo 

penetrável pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente 

conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco, incluindo 

seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas ali 

encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua 

formação tenha sido por processos naturais, independentemente de suas 

dimensões ou do tipo de rocha encaixante.” 

“IV - área de influência sobre o patrimônio espeleológico: área que compreende 

os elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à 

manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente 

cavernícola.” 

Na mesma Resolução CONAMA também ficou determinado em seu art. 3º o 

cadastramento das cavidades naturais subterrâneas em um Cadastro Nacional de 

Informações Espeleológicas (CANIE) que ficou a encargo do IBAMA. 

b) Procedimentos metodológicos 

A caracterização das cavidades naturais subterrâneos na área de interesse foi 

fundamentado em dados tais como:  

a) Atlas Ambiental da Região de Joinville. Florianópolis: FATMA/GTZ, 2002; 

b) CECAV, ICMBIO-MMA. Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas 

(CANIE); 

c) Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil. Escala 

1:2.500.000. CECAV, ICMBIO-MMA. 2012; 
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d) Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. 

http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/. 

c) Resultados 

Em termo regional, o Estado de Santa Catarina em comparação com outros Estados 

da Federação apresenta baixa ocorrência de Cavidades Naturais Subterrâneas, 

sendo as regiões do Oeste Catarinense, Serrana e da Grande Florianópolis as áreas 

com maior presença nessas estruturas espeleológicas. A região do Vale do Itajaí 

apresenta a ocorrência mais próxima dessas estruturas cadastradas no sistema 

CANIE (última atualização 15/12/2017), levando em consideração a área em estudo 

(Mapa 11.1.6-1 - Cavidades Naturais Subterrâneas). 

Já em termo local, o estudo realizado englobou o reconhecimento da área de 

intervenção (AI), área de influência direta (AID), área de influência indireta (AII), 

revisão bibliográfica, e observação de mapas temáticos disponíveis da região. 

 Área de Influência Indireta 

A ocorrência de cavidades naturais subterrâneas na área de influência indireta (AII), 

região de Itapoá, São Francisco do Sul e Garuva, não foi constatada em pesquisa 

realizada no CANIE e no Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no 

Brasil (escala 1:2.500.000). 

 Área de Influência Direta 

A ocorrência de cavidades naturais subterrâneas na área de influência direta (AID) 

não foi constatada em pesquisa realizada no CANIE e no Mapa de Potencialidade 

de Ocorrência de Cavernas no Brasil (escala 1:2.500.000). 

Conforme apresentado no Mapa 11.1.6-1 a ocorrência de cavidades naturais 

subterrâneas catalogadas no sistema CANIE atesta a ausência desse tipo de 

formação na área de interesse direta, Municípios de São Francisco do Sul/SC, 

Itapoá/SC e Garuva/SC, em destaque na figura localizada na porção nordeste do 

Estado de Santa Catarina. 

 Área de Intervenção 

A AI foi percorrida em toda a sua extensão e não apresentou a existência de 

nenhuma cavidade natural subterrânea na área de intervenção, onde sua litologia já 

indicava que não seria uma área de ocorrência destas estruturas naturais, fato este 

que foi confirmado com consulta à base de dados CANIE (última atualização 

15/12/2017) e pelo Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil 

(escala 1:2.500.000) de produção do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 

de Cavernas (CECAV), material que está disponível para consulta/download no site 

do ICMBIO-CECAV. 
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Assim, a área de interesse para a implantação do empreendimento não possui 

patrimônio espeleológico na sua área de influência direta, logo, sua instalação não 

irá interferir em cavidades naturais subterrâneas, ressaltando que neste local existe 

implantado o oleoduto da Petrobras. 
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11.1.7 Ruídos e Vibrações 

a) Introdução 

Ruído é toda vibração que chega ao aparelho auditivo e o perturba (PETIAN, 2008). 

Age sobre o organismo humano de várias maneiras, comprometendo além do 

funcionamento do aparelho auditivo, as atividades físicas, fisiológicas e mentais dos 

indivíduos a ele exposto (LACERDA, 1971). Afeta todo organismo e não apenas o 

aparelho auditivo. 

A ação maléfica dos ruídos depende de fatores ligados ao indivíduo, da 

suscetibilidade individual, de elementos do próprio agente ruído, tais como: a 

intensidade, o tipo, o tempo de exposição, o espectro sonoro e de contribuintes do 

meio ambiente, região do espaço de propagação do ruído (ANDRADE, 2004).  

A OMS - Organização Mundial da Saúde (1980) cita como efeitos físicos graves à 

exposição a níveis excessivos de ruídos a perda auditiva imediata; surdez 

temporária (conhecida como mudança temporária do limiar de audição) e a surdez 

permanente. 

A exposição a níveis excessivos de ruídos caracteriza-se como um dos principais 

problemas ambientais do planeta, visto que a população está constantemente 

exposta a níveis que se encontram acima dos suportáveis e recomendáveis.  

Nas comunidades residentes no entorno da fonte geradora, os efeitos podem 

influenciar de maneira negativa no desempenho das tarefas de comunicação, 

interferir na concentração, sensação de incômodo, perturbação no lazer, distúrbios 

de sono, estresse e possíveis efeitos secundários físicos e psíquicos (ANDRADE, 

2004). 

Na construção civil, o uso de máquinas cada vez mais rápidas e ruidosas influência 

de maneira significativa na qualidade ambiental dos canteiros de obras e das regiões 

do entorno, visto que o ruído gerado (na ausência de um tratamento acústico) não 

respeita os limites das áreas de trabalho. 

O ruído da construção civil, além de incluir todos os tipos de ruído (impulsivo, de 

passagem, estacionário e intermitente) também, devido ao acionamento dos 

equipamentos através da condição “liga e desliga”, ou seja, em curto espaço de 

tempo e de forma imprevisível e não contínua, gera um incômodo maior que a 

grande maioria dos ruídos ambientais. Devido à imprevisibilidade do ruído das 

construções, os riscos nocivos físicos e subjetivos estão permanentemente 

presentes (ANDRADE, 2004). 

No Brasil, a avaliação do impacto ambiental sonoro passou a ser exigida como parte 

integrante dos Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EPIA) como instrumento de 

execução da Política Nacional de Meio Ambiente, em 31 de agosto de 1981. 

(SOUZA, 1996 apud ANDRADE, 2004). 
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Na fase de implantação do empreendimento, a geração de ruídos ocorrerá nos 

canteiros de obras, na movimentação de equipamentos, na implantação do Terminal 

Gás Sul. 

Segundo Andrade (2004), a geração de ruídos no canteiro de obras varia em função 

das atividades e dos equipamentos utilizados, em razão do tempo e continuidade da 

atividade geradora, da disposição do equipamento no canteiro, entre outras 

variáveis.  

Já na fase de operação, a geração de ruídos ocorrerá principalmente na operação 

do Terminal Gás Sul. 

b) Procedimentos metodológicos 

Para realização do diagnóstico dos níveis de ruídos ambiente na Área de Influência 

Direta (AID) e na Área de Intervenção (AI) e/ou Área Diretamente Afetada (ADA), em 

estações amostrais nos dois períodos (diurno e noturno), foram seguidos os 

procedimentos descritos na Resolução CONAMA nº 01/90, bem como a ABNT/NBR 

10.151:2000 - “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade - Procedimento”, que estabelece a metodologia para obtenção do LAeq 

(nível de pressão sonora equivalente médio). 

Optou-se também a realização do diagnóstico dos níveis de ruídos ambiente na 

Área de Influência Indireta (AII) na região do entorno do TGS, município de São 

Francisco do Sul/SC. 

No diagnóstico dos níveis de ruídos ambiente foi utilizado um medidor de nível de 

pressão sonora da marca Instrutemp, modelo DEC-5010 e nº de série 140401670 

(Figura 11.1.7-1). O certificado de calibração de nº 86.492, realizada em 10/05/2017, 

emitido pelo laboratório de calibração CHROMPACK Instrumentos Científicos Ltda., 

se encontra no Anexo 11.1.7-1. 

Antes de iniciar a medição, a calibração do decibelímetro é aferida através de um 

calibrador de nível sonoro modelo CAL-4000 da marca Instrutherm (Figura 11.1.7-2). 

O certificado nº 86.491 da calibração realizada em 9/05/2017, emitido pelo 

laboratório de calibração CHROMPACK Instrumentos Científicos Ltda. se encontra 

no Anexo 11.1.7-1. 
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Figura 11.1.7-1 - Aparelho medidor de 
pressão sonora. 

Figura 11.1.7-2 - Calibrador para 
decibelímetro Instrutherm 
CAL-4000. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

As especificações técnicas dos aparelhos estão descritas nos Quadro 11.1.7-1 e 

Quadro 11.1.7-2. Fonte: Manual técnico decibelímetro digital DEC-5010. 

Quadro 11.1.7-1 - Especificações técnicas do tipo decibelímetro digital DEC-5010. 

DECIBELÍMETRO DIGITAL DEC-5010 

Modelo DEC-5010 

Faixa 30 ~ 130 dB 

Tempo de Resposta Fast 

Ponderação de Tempo ‘A’ 

Fonte: Manual técnico decibelímetro digital DEC-5010. 

Quadro 11.1.7-2 - Especificações técnicas do calibrador de decibelímetro CAL-4000. 

CALIBRADOR CAL-4000 

Modelo CAL-4000 

Precisão ±0,5dB 

Níveis de Pressão Sonora de Saída 94 dB e 114dB 

Frequência de Saída 1000Hz ±4% 

Fonte: Manual técnico Calibrador CAL-4000. 
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Ajuste do equipamento: 

a) Curva ponderada A; 

b) Curva de resposta F (Fast). 

O aparelho indica o nível de pressão sonora pré-ajustado do calibrador acústico, 

com uma tolerância de + ou - 0,5 dB. 

O tempo de medição foi de 10 (dez) minutos para os períodos diurno e noturno. 

Após a execução das medições, os níveis de ruído aferidos foram comparados com 

os Níveis de Critério de Avaliação (NCA) estabelecidos pela ABNT NBR 

10.151:2000 (Quadro 11.1.7-3). 

Quadro 11.1.7-3 - Níveis Critério de Avaliação (NCA) estabelecidos pela NBR 10.151:2000. 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO dB(A) NOTURNO dB (A) 

Áreas de Sítios ou Fazendas 40 35 

Área estritamente Residencial/Urbana ou de Escolas 50 45 

Área Mista, predomínio Residencial 55 50 

Área Mista, com vocação Comercial e/ou Administrativa 60 55 

Área Mista, com vocação Recreacional 65 55 

Área Predominantemente Industrial 70 60 

Fonte: ABNT NBR 10.151 (2000). 

O diagnóstico de vibrações foi realizado através do levantamento das principais 

fontes geradoras de vibração. Os efeitos gerados pela vibração em edificações são 

estabelecidos na Norma DIN 4150-3 (1999), Vibration in buildings, effect in 

structures, e estão no Quadro 11.1.7-4. 

Quadro 11.1.7-4 - Limites de velocidade de vibração da partícula em pico PVP em (mm/s) 
segundo a norma DIN 4150-3 (1999) para integridade estrutural. 

TIPOS DE EDIFICAÇÃO PVP (mm/s) 

Categoria 1 - edificações de concreto armado e de madeira em 
boas condições. 

40 

Categoria 2 - edificações de alvenaria em boas condições. 16 

Categoria 3 - edificações de alvenaria em más condições de 
conservação e edificações consideradas de patrimônio histórico. 

8 

Fonte: Norma DIN 4150-3 (1999). 

Outro efeito da vibração induzida pelo solo é o da incomodidade ao usuário da 

edificação. Conforme estabelece ISO 2631-2 (2003) “Mechanical vibration and shock 

- Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Vibration in 

buildings (1 Hz to 80 Hz)”, as vibrações transmitidas ao corpo humano devido à 

exposição são significativas somente nas proximidades do maquinário de trabalho. 

Os limites de incomodidade para os ocupantes de uma edificação são expressos na 

NORMA ISO 2631-2 (1997), e são apresentados no Quadro 11.1.7-5. Para as 

residências os limites (NCA) de velocidade de deslocamento de pico, PVP, é de 0,40 
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mm/s para o período diurno e 0,14 mm/s no horário noturno, conforme apresentada 

no quadro a seguir. 

Quadro 11.1.7-5 - Limites de velocidade de vibração da partícula em pico PVP em (mm/s) 
segundo a NORMA ISO 2631-2 (1997) para limites de incomodidade. 

TIPOS DE EDIFICAÇÃO DIURNO PVP (MM/S) NOTURNO PVP (MM/S) 

Hospitais 0,10 0,10 

Residências 0,40 0,14 

Escritórios 0,40 0,40 

Oficinas 0,80 0,80 

Fonte: NORMA ISO 2631-2 (1997). 

Conforme o zoneamento urbano definido pela Prefeitura de São Francisco do 

Sul/SC, através das Leis Complementares nº 43 e 44/2013 da Lei Ordinária nº 763, 

de 22 de abril de 1981, os pontos avaliados (P01 a P05) encontram-se situados na 

Zona Residencial (ZR 3) e na Faixa de Marinha (ZE 2). 

Já no zoneamento urbano definido pela Prefeitura de Itapoá/SC, através da Lei 

Municipal nº 676, de 29 de setembro de 2016, os pontos avaliados (P06 a P24) 

encontram-se situados na Zona Especial de Serviço III (ZES-III), Zona Rural (ZR), 

Zona Especial Retroportuária e Industrial (ZERPI), Zona de Uso Restrito (ZUR), 

Zona Urbana de Baixa Intensidade (ZUBD), Zona Urbana de Alta Intensidade 

(ZUAD) e Zona de Uso Especial (ZEU). 

Para o zoneamento urbano definido pela prefeitura de Garuva/SC, estabelecido pela 

Lei Municipal Complementar nº 92 de 22 de dezembro de 2015, os pontos de 

medição (P25 a P39) estão situados em Área Rural de Preservação de Encostas 

(ARPA-en), Área Rural de Uso Controlado das Planícies (ARUC-pn), Área Urbana 

de Adensamento Secundário 1 (AUAS-1), Área Urbana de Adensamento Secundário 

2 (AUAS-2), Zona Especial de Predominância Industrial e Logística (ZEPIL) e  Zona 

Especial de Predominância Industrial (ZEPI-1). 

Comparou-se o zoneamento urbano de São Francisco do Sul, definido pela Lei Nº 

763/81, o zoneamento de Itapoá, definido pela Lei Nº 676/2016 e o zoneamento de 

Garuva, definido pela Lei Nº 92/2015, com as classificações das áreas descrita na 

ABNT NBR 10151:2000. 

a) Normas e documentos referenciais 

A Constituição Federal de 1988, Art. 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. 

A Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, em seu artigo 54 diz que “Causar poluição de qualquer natureza em níveis 

tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana (...)” caracteriza-se 

em infração punível com pena de reclusão e multa. 
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A Resolução CONAMA nº 001 de 08 de março de 1990, considera que os problemas 

dos níveis excessivos de ruídos estão incluídos entre os sujeitos ao Controle da 

Poluição de Meio ambiente. Em seu inciso II, diz “São prejudiciais à saúde e ao 

sossego público (...) os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis 

pela Norma NBR-10.151 (...)”. 

A Resolução CONAMA nº 002 de 08 de março de 1990, institui nacionalmente o 

Programa Silêncio, visando controlar o ruído excessivo que possa interferir no bem-

estar da população. 

A ABNT NBR 10.151/2000 “Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade - Procedimento” fixa as condições exigíveis para 

a avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, definindo limites de níveis 

de ruído para ambientes externos, de acordo com o tipo de área onde se localiza o 

empreendimento.  

No âmbito municipal, a Lei nº 604 de 26 de abril de 1976, que modifica o código de 

posturas do município de São Francisco do Sul, em seu Art. 53 diz que “É proibido 

causar qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio-

ambiente-solo, água e ar, que direta ou indiretamente crie ou possa criar condições 

nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem-estar público”. Em seu Art. 96, 

estabelece que é expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos 

ou sons excessivos.  

No município de Itapoá, a Lei Municipal nº 676 de 29 de dezembro de 2016 

estabelece no Art. 47 que “Atividade que provoque excesso de ruídos, lance gases 

ou fumaça, exale fortes odores, gere tráfego de caminhões pesados ou qualquer 

outro tipo de incômodo a vizinhança, mesmo que compatíveis com as referidas 

zonas, terão seu uso regulamentado através de permissão especial e provisória, 

após avaliação da Prefeitura e do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itapoá - 

CDUI”. 

Para o município de Garuva, a Lei de Códigos e Posturas nº 53/1969 estabelece no 

Art. 87 que “É expressamente proibido antes das 07:00 e a após as 22:00 perturbar 

o sossego público com ruídos ou sons excessivos”. 

Diagnóstico dos Níveis de Ruídos Ambiente e Vibração na Área de Influência 

Indireta, Área de Influência Direta (AID) e na Área de Intervenção (AI). 

As campanhas para avaliação dos níveis de ruídos ambiente foram realizadas em 39 

(trinta e nove) pontos na Área de Influência Direta (AID) e na Área de Intervenção 

(AI), em fevereiro/2018 (Mapa 11.1.7-1 - Localização dos Pontos de Medição dos 

Níveis de Ruídos). 

Conforme exposto, foi realizado diagnóstico dos níveis de ruídos ambiente também 

na Área de Influência Indireta (AII) na região do entorno do Terminal Flutuante de 
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Recebimento, Armazenagem, Transferência e Regaseificação de Gás Natural 

Liquefeito (GNL), município de São Francisco do Sul/SC. 

As Figuras Figura 11.1.7-3 à Figura 11.1.7-5 ilustram os pontos de medições 

realizadas no Município de São Francisco do Sul/SC (P01 a P05). Entretanto, os 

pontos de medição P02 a P05 encontram-se localizados na Área de Influência 

Indireta (AII). Já o ponto de medição P01 encontra-se localizado na AID. 

Figura 11.1.7-3 - Vista parcial do ponto de 
medição P03 na direção da 
AII em São Francisco do 
Sul. 

Figura 11.1.7-4 - Vista parcial do ponto de 
medição P04 na direção da 
AII em São Francisco do 
Sul. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-5 - Vista parcial do ponto de medição P05 na direção da AII em São 
Francisco do Sul. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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A Figura 11.1.7-6 à Figura 11.1.7-23 ilustram os pontos de medições realizadas no 

Município de Itapoá/SC (P06 a P24). Os pontos de medição P07, P09, P10, P14, 

P17, P19, P21 e P23 encontram-se localizados na Área Diretamente Afetada (ADA) 

e/ou Área de Intervenção (AI). Já os pontos de medição P06, P08, P11, P12, P13, 

P15, P16, P18, P20, P22 e P24 encontram-se localizados na AID. 

Figura 11.1.7-6 - Vista parcial do ponto de 
medição P06 na direção da 
AID em Itapoá. 

Figura 11.1.7-7 - Vista parcial do ponto de 
medição P07 na direção da 
AI em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-8 - Vista parcial do ponto de 
medição P08 na direção da 
AID em Itapoá. 

Figura 11.1.7-9 - Vista parcial do ponto de 
medição P09 na direção da 
AI em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.7-10 - Vista parcial do ponto de 
medição P10 na direção 
da AI em Itapoá. 

Figura 11.1.7-11 - Vista parcial do ponto de 
medição P11 na direção 
da AID em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-12 - Vista parcial do ponto de 
medição P12 na direção 
da AID em Itapoá. 

Figura 11.1.7-13 - Vista parcial do ponto de 
medição P14 na direção 
da AI em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.7-14 - Vista parcial do ponto de 
medição P15 na direção 
da AID em Itapoá. 

Figura 11.1.7-15 - Vista parcial do ponto de 
medição P16 na direção 
da AID em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-16 - Vista parcial do ponto de 
medição P17 na direção 
da AI em Itapoá. 

Figura 11.1.7-17 - Vista parcial do ponto de 
medição P18 na direção 
da AID em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 241 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.7-18 - Vista parcial do ponto de 
medição P19 na direção 
da AI em Itapoá. 

Figura 11.1.7-19 - Vista parcial do ponto de 
medição P20 na direção 
da AID em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-20 - Vista parcial do ponto de 
medição P21 na direção 
da AI em Itapoá. 

Figura 11.1.7-21 - Vista parcial do ponto de 
medição P22 na direção 
da AID em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.7-22 - Vista parcial do ponto de 
medição P23 na direção 
da AI em Itapoá. 

Figura 11.1.7-23 - Vista parcial do ponto de 
medição P24 na direção 
da AID em Itapoá. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

A Figura 11.1.7-24 à Figura 11.1.7-38 ilustram os pontos de medições realizadas no 

Município de Garuva/SC (P25 a P39). Os pontos de medição P26, P29, P31, P34, 

P36 e P39 encontram-se localizados na Área Diretamente Afetada (ADA) e/ou Área 

de Intervenção (AI). Já os pontos de medição P25, P27, P28, P30, P32, P33, P35, 

P37 e P38 encontram-se localizados na AID. 

Figura 11.1.7-24 - Vista parcial do ponto de 
medição P25 na direção 
da AID em Garuva. 

Figura 11.1.7-25 - Vista parcial do ponto de 
medição P26 na direção 
da AI em Garuva. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.7-26 - Vista parcial do ponto de 
medição P27 na direção 
da AID em Garuva. 

Figura 11.1.7-27 - Vista parcial do ponto de 
medição P28 na direção 
da AID em Garuva. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-28 - Vista parcial do ponto de 
medição P29 na direção 
da AI em Garuva. 

Figura 11.1.7-29 - Vista parcial do ponto de 
medição P30 na direção 
da AID em Garuva. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.7-30 - Vista parcial do ponto de 
medição P31 na direção 
da AI em Garuva. 

Figura 11.1.7-31 - Vista parcial do ponto de 
medição P32 na direção 
da AID em Garuva. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-32 - Vista parcial do ponto de 
medição P33 na direção 
da AID em Garuva. 

Figura 11.1.7-33 - Vista parcial do ponto de 
medição P34 na direção 
da AI em Garuva. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.7-34 - Vista parcial do ponto de 
medição P35 na direção 
da AID em Garuva. 

Figura 11.1.7-35 - Vista parcial do ponto de 
medição P36 na direção 
da AI em Garuva. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.7-36 - Vista parcial do ponto de 
medição P37 na direção 
da AID em Garuva. 

Figura 11.1.7-37 - Vista parcial do ponto de 
medição P38 na direção 
da AID em Garuva. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.1.7-38 - Vista parcial do ponto de medição P39 na direção da AI em Garuva. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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TERMINAL GÁS SUL LTDA. - TGS

Maio/2018

SIRGAS 2000 1:125.000

Ponto UTM E UTM N
P01 743.539,7   7.102.238,4 
P02 743.331,4   7.101.734,5 
P03 743.653,8   7.101.771,9 
P04 746.385,5   7.103.260,6 
P05 742.183,0   7.100.895,5 
P06 741.439,9   7.103.353,7 
P07 741.377,3   7.102.902,2 
P08 740.943,4   7.102.612,3 
P09 740.866,4   7.103.276,9 
P10 740.350,9   7.103.645,5 
P11 740.290,9   7.103.178,1 
P12 740.252,6   7.104.140,6 
P13 737.294,8   7.106.399,2 
P14 737.499,9   7.105.764,2 
P15 737.650,3   7.105.124,8 
P16 735.582,8   7.106.339,9 
P17 735.554,0   7.106.847,6 
P18 734.968,0   7.107.647,0 
P19 734.298,0   7.107.519,3 
P20 732.798,5   7.107.782,2 
P21 732.779,3   7.108.240,2 
P22 731.517,2   7.108.258,3 
P23 730.932,5   7.109.304,9 
P24 730.004,2   7.109.712,0 
P25 728.022,4   7.111.716,9 
P26 728.284,6   7.111.980,5 
P27 728.455,6   7.112.438,9 
P28 727.239,0   7.114.781,8 
P29 726.653,1   7.114.805,5 
P30 725.563,1   7.115.910,2 
P31 725.526,3   7.115.531,0 
P32 724.673,9   7.115.383,0 
P33 720.065,0   7.118.194,5 
P34 719.783,7   7.117.957,8 
P35 719.039,3   7.117.947,9 
P36 717.938,3   7.119.370,0 
P37 717.036,9   7.119.411,2 
P38 717.016,0   7.120.022,6 
P39 717.217,5   7.119.887,5 
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As coordenadas planas dos 39 pontos de medição dos níveis de ruídos ambiente, o 

zoneamento dos pontos, a respectiva classificação, os Níveis de Critério de 

Avaliação (NCA), os Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e 

data/horário estão apresentados no Quadro 11.1.7-6. 
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Quadro 11.1.7-6 - Pontos de medição, municípios, coordenadas planas (Coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000.)*, zoneamento, tipos de área e 
Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os pontos de medição. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO COORDENADAS 
PLANAS* 

ZONEAMENT
O URBANO 

LM Nº 763/81, 
LM Nº 676/16, 
LMC Nº 92/15 

TIPOS DE ÁREA 

(ABNT NBR 
10151:2000) 

NCA (DB[A]) 
(ABNT NBR 
10151:2000) 

LAEQ (DB[A]) DATA/HORÁRIO 

E S Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno 

P01 - AID São Francisco 
do Sul 

743539,7 7102238,4 ZE 2 Áreas de Sítios ou 
Fazendas 

40 35 39,0 39,0 06/02 
16:51 

06/02 
20:20 

P02 - AII São Francisco 
do Sul 

743331,4 7101734,5 ZR 3 Área estritamente 
Residencial/ Urbana ou de 
Escolas 

50 45 43,9 60,5 06/02 
16:14 

06/02 
19:45 

P03 - AII São Francisco 
do Sul 

743653,8 7101771,9 ZR 3 Área estritamente 
Residencial/ Urbana ou de 
Escolas 

50 45 50,0 49,7 06/02 
15:55 

06/02 
19:30 

P04 - AII São Francisco 
do Sul 

746385,5 7103260,6 ZR 3 Área estritamente 
Residencial/ Urbana ou de 
Escolas 

50 45 54,3 53,2 06/02 
15:35 

06/02 
19:10 

P05 - AII São Francisco 
do Sul 

742183,0 7100895,5 ZR 3 Área estritamente 
Residencial/ Urbana ou de 
Escolas 

50 45 49,3 70,0 06/02 
17:25 

06/02 
21:10 

P06 - AID Itapoá 741439,9 7103353,7 ZUBD Área Mista, predomínio 
Residencial 

55 50 51,3 57,4 07/02 
14:45 

07/02 
20:35 

P07 - AI Itapoá 741377,3 7102902,2 ZEU Área Mista, predomínio 
Residencial 

55 50 55,0 57,2 07/02 
16:05 

07/02 
20:55 

P08 - AID Itapoá 740943,3 7102612,3 ZUBD Área Mista, predomínio 
Residencial 

55 50 60,8 62,7 07/02 
16:45 

07/02 
21:30 

P09 - AI Itapoá 740866,4 7103276,9 ZUAD Área Mista, predomínio 
Residencial 

55 50 51,7 44,6 07/02 
15:45 

07/02 
20:15 

P10 - AI Itapoá 740350,9 7103645,5 ZUBD Área Mista, predomínio 
Residencial 

55 50 55,2 46,0 07/02 
15:25 

07/02 
20:05 

P11 - AID Itapoá 740290,9 7103178,1 ZUBD Área Mista, predomínio 
Residencial 

55 50 53,0 54,5 07/02 
16:25 

07/02 
21:15 

P12 - AID Itapoá 740252,6 7104140,6 ZUR Área Mista, predomínio 
Residencial 

55 50 41,7 48,5 07/02 
15:05 

07/02 
19:45 

P13 - AID Itapoá 737294,8 7106399,2 ZERPI Área predominantemente 
industrial 

70 60 73,0 70,0 07/02 
17:40 

07/02 
22:30 

P14 -  AI Itapoá 737499,9 7105764,2 ZERPI Área predominantemente 
industrial 

70 60 70,0 70,0 07/02 
17:25 

07/02 
22:10 
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PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO COORDENADAS 
PLANAS* 

ZONEAMENT
O URBANO 

LM Nº 763/81, 
LM Nº 676/16, 
LMC Nº 92/15 

TIPOS DE ÁREA 

(ABNT NBR 
10151:2000) 

NCA (DB[A]) 
(ABNT NBR 
10151:2000) 

LAEQ (DB[A]) DATA/HORÁRIO 

E S Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno 

P15 - AID Itapoá 737650,3 7105124,8 ZERPI Área predominantemente 
industrial 

70 60 70,0 66,5 07/02 
17:10 

07/02 
21:50 

P16 - AID Itapoá 735582,8 7106339,9 ZR Áreas de Sítios ou 
Fazendas 

40 35 50,3 42,5 07/02 
18:35 

07/02 
23:35 

P17 - AI Itapoá 735554,0 7106847,6 ZR Áreas de Sítios ou 
Fazendas 

40 35 47,1 42,0 07/02 
18:15 

07/02 
23:15 

P18 - AID Itapoá 734968,0 7107647,0 ZES-III Área predominantemente 
industrial 

70 60 74,7 76,0 07/02 
17:55 

07/02 
22:55 

P19 - AI Itapoá 734298,0 7107519,3 ZES-III Área predominantemente 
industrial 

70 60 60,3 58,8 08/02 
13:05 

08/02 
21:35 

P20 - AID Itapoá 732798,5 7107782,2 ZES-III Área predominantemente 
industrial 

70 60 73,0 70,0 08/02 
13:55 

08/02 
20:55 

P21 - AI Itapoá 732779,3 7108240,2 ZES-III Área predominantemente 
industrial 

70 60 46,3 45,6 08/02 
13:30 

08/02 
21:15 

P22 - AID Itapoá 731517,2 7108258,3 ZES-III Área predominantemente 
industrial 

70 60 67,9 63,0 08/02 
14:15 

08/02 
20:35 

P23 - AI Itapoá 730932,5 7109304,9 ZES-III Área predominantemente 
industrial 

70 60 47,9 51,5 08/02 
14:35 

08/02 
20:18 

P24 - AID Itapoá 730004,2 7109712,0 ZES-III Área predominantemente 
industrial 

70 60 68,4 69,7 08/02 
15:00 

08/02 
20:00 

P25 - AID Garuva 728022,4 7111716,9 ARPA-en Áreas de Sítios ou 
Fazendas 

40 35 43,2 48,5 08/02 
16:00 

08/02 
19:20 

P26 - AI Garuva 728284,6 7111980,5 ZEPIL Área predominantemente 
industrial 

70 60 55,0 47,5 08/02 
15:30 

08/02 
19:40 

P27 - AID Garuva 728455,6 7112438,9 ZEPIL Área predominantemente 
industrial 

70 60 55,8 57,7 08/02 
16:20 

08/02 
19:00 

P28 - AID Garuva 727239,0 7114781,8 ZEPIL Área predominantemente 
industrial 

70 60 45,0 46,9 07/02 
13:05 

08/02 
00:00 

P29 - AI Garuva 726653,1 7114805,5 ARUC-pn Áreas de Sítios ou 
Fazendas 

40 35 40,7 49,0 07/02 
12:45 

08/02 
00:20 

P30 - AID Garuva 725563,1 7115910,2 ZEPIL Área predominantemente 
industrial 

70 60 50,1 45,5 07/02 
12:25 

08/02 
00:40 

P31 - AI Garuva 725526,3 7115531,0 ARUC-pn Áreas de Sítios ou 
Fazendas 

40 35 46,4 48,7 07/02 
12:05 

08/02 
01:00 
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PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO COORDENADAS 
PLANAS* 

ZONEAMENT
O URBANO 

LM Nº 763/81, 
LM Nº 676/16, 
LMC Nº 92/15 

TIPOS DE ÁREA 

(ABNT NBR 
10151:2000) 

NCA (DB[A]) 
(ABNT NBR 
10151:2000) 

LAEQ (DB[A]) DATA/HORÁRIO 

E S Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno 

P32 - AID Garuva 724673,9 7115383,0 ARUC-pn Áreas de Sítios ou 
Fazendas 

40 35 43,6 46,1 07/02 
11:45 

08/02 
01:25 

P33 - AID Garuva 720065,0 7118194,5 ZEPIL Área predominantemente 
industrial 

70 60 73,0 58,9 07/02 
10:35 

08/02 
02:30 

P34 - AI Garuva 719783,7 7117957,8 ZEPIL Área predominantemente 
industrial 

70 60 49,8 46,3 07/02 
10:55 

08/02 
01:50 

P35 - AID Garuva 719039,3 7117947,9 ZEPIL Área predominantemente 
industrial 

70 60 70,0 51,0 07/02 
11:15 

08/02 
02:10 

P36 - AI Garuva 717938,3 7119370,0 ZEPI-1 Área predominantemente 
industrial 

70 60 70,0 66,1 07/02 
10:10 

08/02 
02:55 

P37 - AID Garuva 717039,9 7119411,2 ZEPI-1 Área predominantemente 
industrial 

70 60 74,7 73,0 07/02 
09:00 

08/02 
03:50 

P38 - AID Garuva 717016,0 7120022,6 AUAS-1 Área Mista, com vocação 
Comercial e/ou 
Administrativa 

60 55 56,2 45,0 07/02 
09:45 

08/02 
03:30 

P39 - AI Garuva 717217,5 7119887,5 ZEPI-1 Área predominantemente 
industrial 

70 60 53,5 44,9 07/02 
09:25 

08/02 
03:15 

Fonte: OPA (2018).  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 253 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

No município de São Francisco do Sul/SC foram avaliados 05 (cinco) pontos em 

diferentes localidades, realizados em período diurno e noturno, identificados no 

Quadro 11.1.7-7 e Quadro 11.1.7-8 e seus locais de medições estão contidos no 

Mapa Pontos de Medição de Ruídos. 

Conforme apresentado no Quadro 11.1.7-9 e Quadro 11.1.7-10, os ruídos que 

ultrapassaram os limites estabelecidos para os períodos diurno e noturno, conforme 

o zoneamento urbano definido pela Prefeitura de São Francisco do Sul/SC  

(Leis Complementares nº 43 e 44/2013 da Lei Ordinária nº 763, de 22 de abril de 

1981 - situados na Zona Residencial (ZR 3) e na Faixa de Marinha (ZE 2)), e tipo de 

área (ABNT NBR 10151:2000), em sua maioria, foram provenientes de fontes 

naturais, como o ruído do mar/Baía da Babitonga, farfalhar de folhas e ruídos de 

mamíferos (cachorros), espécies da avifauna e insetos (cigarras). As fontes de ruído 

antrópicas foram relacionadas ao trânsito de veículos leves, circulação de pessoas e 

passagem de avião. 
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Quadro 11.1.7-7 - Pontos de medição no município de São Francisco do Sul/SC, zoneamento, tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA) 
estabelecido para os pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações nos 
pontos amostrais no período diurno. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO ZONEAMENTO 
URBANO LM Nº 
763/81 

TIPOS DE ÁREA ABNT NBR 
10151:2000 

NCA (DB[A]) (ABNT 
NBR 10151:2000) 

LAEQ (DB[A]) 

Diurno Diurno Observações 

P01 - AID São Francisco do Sul ZE 2 Áreas de Sítios ou Fazendas 40 39,0 -- 

P02 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

50 43,9 Forte latido de cães, espécies da 
avifauna e movimentação de 
veículos leves 

P03 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

50 50,0 Movimentação de veículos leves 

P04 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

50 54,3 Movimentação de pessoas, de 
veículos leves e espécies da 
avifauna 

P05 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

50 49,3 Movimentação de veículos leves e 
espécies da avifauna 

Fonte: OPA (2018). 

Quadro 11.1.7-8 - Pontos de medição no município de São Francisco do Sul/SC, zoneamento, tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA) 
estabelecido para os pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações nos 
pontos amostrais no período noturno. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO ZONEAMENTO 
URBANO LM Nº 
763/81 

TIPOS DE ÁREA ABNT NBR 
10151:2000 

NCA (DB[A]) (ABNT 
NBR 10151:2000) 

LAEQ (DB[A]) 

Noturno Noturno Observações 

P01 - AID São Francisco do Sul ZE 2 Áreas de Sítios ou Fazendas 35 39,0 -- 

P02 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

45 60,5 Forte latido de cães e espécies da 
avifauna 

P03 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

45 49,7 Intensa movimentação de veículos 
leves e espécies da avifauna 

P04 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

45 53,2 Ruídos provenientes de espécies 
da avifauna e passagem de avião 

P05 - AII São Francisco do Sul ZR 3 Área estritamente Residencial/ 
Urbana ou de Escolas 

45 70,0 As influências constatadas neste 
ponto foram de insetos/cigarra 

Fonte: OPA (2018).  
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No município de Itapoá/SC foram avaliados 19 (dezenove) pontos em diferentes 

localidades, realizados em período diurno e noturno, identificados no  

Quadro 11.1.7-9 e no Mapa Pontos de Medição de Ruídos. 

Conforme apresentado no Quadro 11.1.7-10 e Quadro 11.1.7-11, os ruídos que 

ultrapassaram os limites estabelecidos para os períodos diurno e noturno, conforme 

o zoneamento urbano definido pela Prefeitura de Itapoá/SC (Lei Municipal nº 676, de 

29 de setembro de 2016 - situados na Zona Especial de Serviço III (ZES-III), Zona 

Rural (ZR), Zona Especial Retroportuária e Industrial (ZERPI), Zona de Uso Restrito 

(ZUR), Zona Urbana de Baixa Intensidade (ZUBD), Zona Urbana de Alta Intensidade 

(ZUAD) e Zona de Uso Especial (ZEU)), e tipo de área (ABNT NBR 10151:2000), em 

sua maioria, foram provenientes de fontes naturais, como o ruído do mar/Baía da 

Babitonga, farfalhar de folhas e ruídos de mamíferos (cachorros), espécies da 

avifauna e insetos. As fontes de ruído antrópicas foram relacionadas ao 

trânsito/circulação de veículos leves e pesados, circulação de pessoas e de 

atividade da população residente nas proximidades (roçadeira). 
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Quadro 11.1.7-9 - Pontos de medição no município de Itapoá/SC, zoneamento, tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para 
os pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações nos pontos amostrais no 
período diurno. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO ZONEAMENTO 
URBANO LM Nº 
676/16 

TIPOS DE ÁREA ABNT NBR 
10151:2000 

NCA (dB[A]) 
(ABNT NBR 
10151:2000) 

LAeq (dB[A]) 

Diurno Diurno Observações 

P06 - AID Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 55 51,3 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes da circulação/trânsito de veículos leves 
e espécies da avifauna 

P07 - AI Itapoá ZEU Área Mista, predomínio Residencial 55 55,0 Durante a medição, observou-se ruído oriundo da 
Baía da Babitonga 

P08 - AID Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 55 60,8 O ponto apresentou ruídos provenientes de espécies 
da avifauna, circulação/ trânsito de veículos leves e 
atividade da população residente nas proximidades 
(roçadeira) 

P09 - AI Itapoá ZUAD Área Mista, predomínio Residencial 55 51,7 As influências constatadas neste ponto foram 
provenientes da circulação/trânsito de veículos leves 

P10 - AI Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 55 55,2 Durante a medição, observou-se latido de cães e 
espécies da avifauna 

P11 - AID Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 55 53,0 O ponto apresentou ruídos provenientes da 
circulação/trânsito de veículos leves e espécies da 
avifauna 

P12 - AID Itapoá ZUR Área Mista, predomínio Residencial 55 41,7 As influências constatadas neste ponto foram 
provenientes da circulação/trânsito de veículos leves 
e espécies da avifauna 

P13 - AID Itapoá ZERPI Área predominantemente industrial 70 73,0 O ponto apresentou ruídos provenientes de espécies 
da avifauna, circulação/ trânsito de veículos leves e 
pesados 

P14 - AI Itapoá ZERPI Área predominantemente industrial 70 70,0 As influências constatadas neste ponto foram 
provenientes de espécies da avifauna, circulação/ 
trânsito de veículos leves e pesados 

P15 - AID Itapoá ZERPI Área predominantemente industrial 70 70,0 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes de espécies da avifauna, circulação/ 
trânsito de veículos leves e pesados 

P16 - AID Itapoá ZR Áreas de Sítios ou Fazendas 40 50,3 O ponto apresentou ruídos provenientes da 
circulação/ trânsito de veículos leves e atividade da 
população residente nas proximidades (roçadeira) 
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PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO ZONEAMENTO 
URBANO LM Nº 
676/16 

TIPOS DE ÁREA ABNT NBR 
10151:2000 

NCA (dB[A]) 
(ABNT NBR 
10151:2000) 

LAeq (dB[A]) 

Diurno Diurno Observações 

P17 - AI Itapoá ZR Áreas de Sítios ou Fazendas 40 47,1 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes de espécies da avifauna 

P18 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 70 74,7 Durante a medição, observou-se influência da 
circulação/ trânsito de veículos leves e pesados 

P19 - AI Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 70 60,3 O ponto apresentou ruídos provenientes da 
circulação/ trânsito de veículos leves e pesados nas 
proximidades 

P20 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 70 73,0 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes da circulação/ trânsito de veículos leves 
e pesados 

P21 - AI Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 70 46,3 Durante a medição, observou-se influência de 
espécies da avifauna 

P22 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 70 67,9 O ponto apresentou ruídos provenientes da 
circulação/ trânsito de veículos leves e pesados 

P23 - AI Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 70 47,9 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes da circulação/ trânsito de veículos leves 

P24 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 70 68,4 O ponto apresentou ruídos provenientes da 
circulação/ trânsito de veículos leves e pesados e de 
espécies da avifauna 

Fonte: OPA (2018). 
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Quadro 11.1.7-10 - Pontos de medição no município de Itapoá/SC, zoneamento, tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido 
para os pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações nos pontos 
amostrais no período noturno. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO ZONEAMENTO 
URBANO LM Nº 
676/16 

TIPOS DE ÁREA ABNT NBR 
10151:2000 

NCA (dB[A]) 
(ABNT NBR 
10151:2000) 

LAeq (dB[A]) 

Noturno Noturno Observações 

P06 - AID Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 50 57,4 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes da circulação/trânsito de veículos leves 
e espécies da avifauna 

P07 - AI Itapoá ZEU Área Mista, predomínio Residencial 50 57,2 -- 

P08 - AID Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 50 62,7 Movimentação de veículos leves 

P09 - AI Itapoá ZUAD Área Mista, predomínio Residencial 50 44,6 Movimentação de veículos leves e de pessoas 

P10 - AI Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 50 46,0 Forte latido de cães e espécies da avifauna 

P11 - AID Itapoá ZUBD Área Mista, predomínio Residencial 50 54,5 Movimentação de veículos leves, latido de cães e 
espécies da avifauna 

P12 - AID Itapoá ZUR Área Mista, predomínio Residencial 50 48,5 As influências constatadas neste ponto foram 
provenientes de espécies da avifauna 

P13 - AID Itapoá ZERPI Área predominantemente industrial 60 70,0 Movimentação de veículos leves e pesados 

P14 - AI Itapoá ZERPI Área predominantemente industrial 60 70,0 As influências constatadas neste ponto foram 
provenientes da circulação/ trânsito de veículos leves 
e pesados 

P15 - AID Itapoá ZERPI Área predominantemente industrial 60 66,5 Movimentação de veículos leves e pesados 

P16 - AID Itapoá ZR Áreas de Sítios ou Fazendas 35 42,5 O ponto apresentou ruídos provenientes de latido de 
cães e espécies da avifauna 

P17 - AI Itapoá ZR Áreas de Sítios ou Fazendas 35 42,0 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes de espécies da avifauna 

P18 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 60 76,0 Movimentação de veículos leves e pesados 

P19 - AI Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 60 58,8 Movimentação de veículos leves e pesados nas 
proximidades e de insetos 

P20 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 60 70,0 Movimentação de veículos leves e pesados e de 
insetos 

P21 - AI Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 60 45,6 -- 

P22 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 60 63,0 Movimentação de veículos leves e pesados e de 
insetos 

P23 - AI Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 60 51,5 Movimentação de veículos leves e de insetos 

P24 - AID Itapoá ZES-III Área predominantemente industrial 60 69,7 Movimentação de veículos leves e pesados, de 
espécies da avifauna e de insetos 

Fonte: OPA (2018). 
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Já no município de Garuva/SC foram avaliados 15 (quinze) pontos em localidades 

distintas, realizados em período diurno e noturno, identificados no Quadro 11.1.7-10 

e no Mapa Pontos de Medição de Ruídos. 

Conforme apresentado na Quadro 11.1.7-11 e Quadro 11.1.7-12, os ruídos que 

ultrapassaram os limites estabelecidos para os períodos diurno e noturno, conforme 

o zoneamento urbano definido pela Prefeitura de Garuva/SC (Lei Municipal 

Complementar nº 92 de 22 de dezembro de 2015 - situados na Área Rural de 

Preservação de Encostas (ARPA-en), Área Rural de Uso Controlado das Planícies 

(ARUC-pn), Área Urbana de Adensamento Secundário 1 (AUAS-1), Área Urbana de 

Adensamento Secundário 2 (AUAS-2), Zona Especial de Predominância Industrial e 

Logística (ZEPIL) e  Zona Especial de Predominância Industrial (ZEPI-1)), e tipo de 

área (ABNT NBR 10151:2000), em sua maioria, foram provenientes de fontes 

naturais, como ruídos de mamíferos (cachorros), farfalhar de folhas, espécies da 

avifauna e insetos. As fontes antrópicas, relacionadas ao trânsito intenso de veículos 

leves e pesados. 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 260 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.1.7-11 - Pontos de medição no município de Garuva/SC, zoneamento, tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido 
para os pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações nos pontos 
amostrais no período diurno. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO ZONEAMENTO 
URBANO LMC 
Nº 92/15 

TIPOS DE ÁREA ABNT NBR 
10151:2000 

NCA (dB[A]) (ABNT 
NBR 10151:2000) 

LAeq (dB[A]) 

Diurno Diurno Observações 

P25 - AID Garuva ARPA-en Áreas de Sítios ou Fazendas 40 43,2 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes de espécies da avifauna 

P26 - AI Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 70 55,0 Movimentação de veículos leves e pesados e de 
espécies da avifauna 

P27 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 70 55,8 Movimentação de veículos leves e pesados e de 
espécies da avifauna 

P28 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 70 45,0 Movimentação de veículos leves 

P29 - AI Garuva ARUC-pn Áreas de Sítios ou Fazendas 40 40,7 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes de espécies da avifauna 

P30 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 70 50,1 Movimentação de veículos leves 

P31 - AI Garuva ARUC-pn Áreas de Sítios ou Fazendas 40 46,4 O ponto apresentou ruídos provenientes de 
espécies da avifauna 

P32 - AID Garuva ARUC-pn Áreas de Sítios ou Fazendas 40 43,6 Durante a medição, observou-se influência de 
espécies da avifauna 

P33 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 70 73,0 Movimentação de veículos leves e pesados, de 
latido de cães e espécies da avifauna 

P34 - AI Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 70 49,8 Movimentação de veículos leves e de espécies da 
avifauna 

P35 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 70 70,0 Movimentação de veículos leves e pesados 

P36 - AI Garuva ZEPI-1 Área predominantemente industrial 70 70,0 Movimentação de veículos leves e pesados 

P37 - AID Garuva ZEPI-1 Área predominantemente industrial 70 74,7 Movimentação de veículos leves e pesados 

P38 - AID Garuva AUAS-1 Área Mista, com vocação Comercial 
e/ou Administrativa 

60 56,2 Movimentação de veículos leves e pesados nas 
proximidades e de espécies da avifauna 

P39 - AI Garuva ZEPI-1 Área predominantemente industrial 70 53,5 Movimentação de veículos leves nas proximidades e 
de espécies da avifauna 

Fonte: OPA (2018). 
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Quadro 11.1.7-12 - Pontos de medição no município de Garuva/SC, zoneamento, tipos de área, Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido 
para os pontos de avaliação, Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e observações nos pontos 
amostrais no período noturno. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO ZONEAMENTO 
URBANO LMC 
Nº 92/15 

TIPOS DE ÁREA ABNT NBR 
10151:2000 

NCA (dB[A]) (ABNT 
NBR 10151:2000) 

LAeq (dB[A]) 

Noturno Noturno Observações 

P25 - AID Garuva ARPA-en Áreas de Sítios ou Fazendas 35 48,5 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes de espécies da avifauna e de insetos 

P26 - AI Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 60 47,5 Movimentação de veículos leves e pesados, de 
espécies da avifauna e insetos 

P27 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 60 57,7 Movimentação de veículos leves e pesados, de 
espécies da avifauna e insetos 

P28 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 60 46,9 Movimentação de veículos leves e de latido de 
cães 

P29 - AI Garuva ARUC-pn Áreas de Sítios ou Fazendas 35 49,0 Movimentação de veículos leves, de espécies da 
avifauna e de latido de cães 

P30 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 60 45,5 Movimentação de veículos leves 

P31 - AI Garuva ARUC-pn Áreas de Sítios ou Fazendas 35 48,7 Movimentação de veículos leves, de espécies da 
avifauna e de insetos 

P32 - AID Garuva ARUC-pn Áreas de Sítios ou Fazendas 35 46,1 Durante a medição, observou-se influência de 
insetos 

P33 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 60 58,9 Movimentação de veículos leves e de insetos 

P34 - AI Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 60 46,3 Movimentação intensa de veículos leves, de 
espécies da avifauna e insetos 

P35 - AID Garuva ZEPIL Área predominantemente industrial 60 51,0 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes de insetos 

P36 - AI Garuva ZEPI-1 Área predominantemente industrial 60 66,1 O ponto apresentou ruídos provenientes da 
circulação/ trânsito de veículos leves e pesados 

P37 - AID Garuva ZEPI-1 Área predominantemente industrial 60 73,0 Durante a medição, observou-se influência da 
circulação/ trânsito de veículos leves e pesados 

P38 - AID Garuva AUAS-1 Área Mista, com vocação Comercial 
e/ou Administrativa 

55 45,0 Neste ponto, as principais influências foram 
provenientes da circulação/ trânsito nas 
proximidades e de insetos 

P39 - AI Garuva ZEPI-1 Área predominantemente industrial 60 44,9 O ponto apresentou ruídos provenientes da 
circulação/ trânsito nas proximidades e de insetos 

Fonte: OPA (2018). 
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Conforme apresentado nas tabelas anteriores e na figura a seguir, os resultados 

revelaram que no período diurno 14 pontos amostrados (35,89%) (P04-AII, P08-AID, 

P10-AI, P13-AID, P16-AID, P17-AI, P18-AID, P20-AID, P25-AID, P29-AI, P31-AI, 

P32-AID, P33-AID e P37-AID) apresentaram valores de LAeq (dB[A]) superiores ao 

nível critério de avaliação - NCA (ABNT NBR 10151:2000), de acordo com o 

zoneamento urbano dos municípios e a respectiva classificação/tipo de área. 

No período noturno a proporção de pontos com valores superiores ao NCA 

aumentou para 24 pontos (61,53%) (P01-AID, P02-AII, P03-AII, P04-AII, P05-AII, 

P06-AID, P07-AI, P08-AID, P11--AID, P13-AID, P14-AI, P15-AID, P16-AID, P17-AI, 

P18-AID, P20-AID, P22-AID, P24-AID, P25-AID, P29-AI, P31-AI, P32-AID, P36-AI e 

P37-AID), de acordo com o zoneamento urbano dos municípios e a respectiva 

classificação/tipo de área, conforme apresentado nos quadros anteriores e na  

Figura 11.1.7-39. 

Figura 11.1.7-39 - Níveis de Pressão Sonora Equivalente - LAeq (dB[A]) aferidos e Níveis de 
Critério de Avaliação (NCA). 

 
Fonte: OAP (2018). 

Os valores obtidos superiores ao nível critério de avaliação - NCA estão atrelados às 

influências de movimento de pessoas, da atividade da população residente nas 

proximidades (roçadeira), da circulação/trânsito de veículos leves e/ou pesados, de 

espécies da avifauna, de latido de cães, de insetos ou da passagem de avião. 

Destaca-se que os maiores resultados obtidos estão atrelados à proximidade dos 

pontos avaliados em relação às vias públicas existentes, sendo esta contribuição as 

maiores causadoras de incômodo em áreas habitadas. 
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Para o diagnóstico de vibrações foram utilizados os dados disponíveis na literatura 

para sua caracterização visto que não existe na área fontes geradora de tais 

condições, estando limitada a passagem de veículos diversos. 

A Norma BS 5228-2 (2009) “Code of practice for noise and vibration control on 

construction and open sites vibration” fornece uma estimativa da velocidade induzida 

por várias atividades em função da distância, apresentada no Quadro 11.1.7-13 a 

seguir. 

Quadro 11.1.7-13 - Atividade e PVP de fontes de vibração em função da distância. 

ATIVIDADE DISTÂNCIA (m) PVP (mm/s) 

Tráfico rodoviário 4 0,10 

Veículo pesado em estrada pouco asfaltada 4 0,30 

Veículo pesado em estrada pouco asfaltada 8 0,05 

Rolo compactador vibratório 8 4,00 

Rolo compactador vibratório 20 0,60 

Trator de esteira de grande porte 4 2,50 

Trator de esteira de grande porte 20 0,20 

Fonte: Norma BS 5228-2 (2009). 

Conforme características do tráfego da região observada, constituído por caminhões 

de diferentes portes, ônibus e veículos leves, a ordem de grandeza de vibração fica 

em torno de 0,30 mm/s (pior cenário). Estes valores são inferiores ao limite de 0,40 

mm/s definido para área residencial no período diurno pela NORMA ISO 2631-2 

(1997). 

11.1.8 Qualidade do Ar 

a) Introdução 

A poluição do ar é um processo antigo da dinâmica de interação do homem com o 

meio, sendo a descoberta do carvão mineral como combustível, e sua subsequente 

utilização maciça nos centros urbanos, tanto em ambiente doméstico como em 

industrial, um marco de agravamento do problema. Tal cenário tornou-se ainda mais 

crítico com a descoberta, exploração, produção e utilização majoritária dos 

derivados de petróleo. 

O nível de poluição atmosférica é determinado pela quantificação das substâncias 

poluentes presentes no ar. Conforme a Resolução CONAMA nº 003/90, considera-

se poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 

quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à 

saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora 

ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade. 

Em nível global, a poluição do ar tem intensificado o efeito estufa, mobilizando a 

conscientização da sociedade para a necessidade de se rever os preceitos do 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 264 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

padrão produtivo e de consumo dominante, com vistas a mitigar os agravos no meio 

ambiente. O desdobramento da referida consequência interfere de maneira 

sistêmica na dinâmica ambiental global, vindo a comprometer a manutenção da vida 

em algumas áreas do planeta, em médio prazo, e de toda a humanidade, em longo 

prazo. 

Já em nível regional e local, os efeitos da poluição ambiental são mais 

característicos nos grandes centros urbanos, onde a concentração de atividades 

poluentes é maior e mais intensa, comprometendo, em níveis mais expressivos, a 

qualidade de vida da população. 

A Lei Complementar nº 29/1996 cita em seu artigo 27 que os padrões de qualidade 

do ar e as concentrações de poluentes atmosféricos ficam restritos, até ulterior 

regulamentação municipal, aos termos e parâmetros estabelecidos pela legislação 

federal e estadual. 

Com o possível impacto da geração de poluentes atmosféricos na saúde e bem-

estar da população residente no entorno do empreendimento, faz-se necessária uma 

caracterização da Qualidade do Ar antes do início das atividades de implantação do 

Terminal Gás Sul, em conformidade com o termo de referência. 

b) Procedimentos Metodológicos 

O padrão de qualidade do ar é definido, legalmente, de acordo com a CONAMA nº 

003/90, como o limite máximo para a concentração de um componente atmosférico, 

com vistas a garantir a proteção da saúde e do bem estar das pessoas.  

A caracterização da qualidade do ar na área de influência direta pelo futuro 

empreendimento instalado envolve as medições das concentrações de Partículas 

Inaláveis (MP10 ou PI), os gases Dióxido de Nitrogênio (NO2), Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Enxofre (SO2) e Ozônio (O3) para fins de cumprir 

exigências do órgão ambiental competente, em conformidade com o termo de 

referência, atendendo os dispositivos da Resolução CONAMA nº 003/90. 

O relatório compreende a caracterização da qualidade do ar na região. Assim, para 

a avaliação dos níveis de poluentes presentes na qualidade do ar da região foram 

estabelecidos 1 ponto amostral na área delimitada como de influência direta na 

região do canal do gasoduto em Itapoá e outro ponto que está fora da área 

delimitada como de influência direta, no entanto em residência próxima da instalação 

do TGS em São Francisco do Sul e que sofrerá influência do empreendimento. 

Os dados coletados em campo compõem o relatório de caracterização da qualidade 

do ar. 

As localizações e coordenadas dos pontos de amostragem da qualidade do ar são 

apresentados no Quadro 11.1.8-1 e no Mapa 11.1.8-1. 
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Quadro 11.1.8-1 - Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem de Ar na AID do TGS e 
Porto Brasil Sul e Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC. 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

REFERÊNCIA GEOGRÁFICA 
(SIRGAS 2000) 

UTM (E) UTM (N) 

Dados primários 

AR-1 Amostragem para o TGS, na AID em Itapoá. Dado primário. 741341 7103002 

AR-2  
Amostragem para o TGS, na AID em São Francisco do Sul. Dado 
primário. 

742343 7101024 

Dados secundários 

AR-3 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na 
Praia do Forte, AII do TGS. Dado secundário. 

746359 7103218 

AR-4 
Dados obtidos no EIA/RIMA do Porto Brasil Sul, localizado na 
Praia do Capri, AII do TGS. Dado secundário. 

743436 7101579 

AR-5 

Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade 
do Ar realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina -
TGSC, localizado no limite do terreno do TGSC próximo à 
comunidade Bela Vista. Está fora da área de influência direta e 
indireta, porém inserido na região em estudo. 

736376,4 7096581,2 

AR-6 

Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade 
do Ar realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina -
TGSC, localizado próximo à divisa com a Bunge. Está fora da 
área de influência direta e indireta, porém inserido na região em 
estudo. 

736381,7 7096232,8 

AR-7 

Dados compilados dos relatórios de monitoramento de qualidade 
do Ar realizado pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina - 
TGSC, localizado no canteiro de obras externo próximo à 
comunidade Bela Vista. Está fora da área de influência direta e 
indireta, porém inserido na região em estudo. 

737859,2 7094050,2 

Fonte: OAO (2018). 
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Composição RGB, Bandas 765. Data: 20.09.2016.
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TERMINAL GÁS SUL LTDA. - TGS

Fevereiro/2018

SIRGAS 2000 1:75.000

Ponto UTM E UTM N Projeto
1 746.359  7.103.218  Porto Brasil Sul
2 743.436  7.101.579  Porto Brasil Sul

AR-1 741.341  7.103.002  Terminal Gás Sul
AR-2 742.343  7.101.024  Terminal Gás Sul
P-1 736.376  7.096.581  TGSC
P-2 736.382  7.096.233  TGSC
P-3 737.859  7.094.050  TGSC
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A Figura 11.1.8-1 à Figura 11.1.8-6 permitem a visualização dos equipamentos de 

amostragem da coleta de ar nos pontos acima apresentados. 

Figura 11.1.8-1 - Equipamentos de 
Amostragem de Ar. 

Figura 11.1.8-2 - Equipamentos de 
Amostragem de Ar. 

  
Fonte: OAP fev/2018. Fonte: OAP fev/2018. 

Figura 11.1.8-3 - Ponto de Coleta AR-1 de 
Amostragem de Ar. 

Figura 11.1.8-4 - Ponto de Coleta AR-1 de 
Amostragem de Ar. 

  
Fonte: OAP fev/2018. Fonte: OAP fev/2018. 
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Figura 11.1.8-5 - Ponto de Coleta AR-2 de 
Amostragem de Ar. 

Figura 11.1.8-6 - Ponto de Coleta AR-2 de 
Amostragem de Ar. 

  
Fonte: OAP fev/2018. Fonte: OAP fev/2018. 

 Equipamentos de medição 

As informações elencadas a seguir foram obtidas do “Relatório de Avaliação da 

Qualidade do Ar, realizado em 2 (dois) pontos estratégicos no mês de fevereiro de 

2018, Relatório RPC nº 19955/18, apresentado no Anexo 11.1.7-1, elaborado pela 

empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (FIESC/SENAI). 

Nas amostragens foram utilizados os seguintes equipamentos: 

Calibrador Padrão de Vazão para Grande volume (tipo orifício): Modelo: CPVCV- 

Identificação: CPV-0628- Número do Certificado: PTV-GV-032/17 - Data de 

calibração: 22/03/17. 

Vidraria do bolhômetro de 150 mL: Modelo: Cilindro de Vidro - Identificação:  

B150-1044 - Número do Certificado: VD-05-1490/17- Data de Calibração: 18/05/17. 

Vidraria do bolhômetro de 500 mL: Modelo: Cilindro de Vidro - Identificação:  

B500-082- Número do Certificado: VD-05-1487/17- Data de Calibração: 18/05/17. 

Analisador de Monóxido de Carbono: Marca: Thermo Scientific - Modelo:  

48i - nº Série: 1135351019. 

Padrão de Monóxido de Carbono - 4 ppm: Certificado de Garantia da Qualidade  

nº 41485068 - Data: 14/06/16. 

Padrão de Monóxido de Carbono - 10 ppm: Certificado de Garantia da Qualidade  

nº 41486932 - Data: 17/06/16. 
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Padrão de Monóxido de Carbono - 16 ppm: Certificado de Garantia da Qualidade  

nº 41464229 - Data: 26/04/16. 

Balança Analítica: Marca: Shimadzu - Modelo: AUY220 - Nº Série: D305300024 - 

Identificação 1686227 - Número Certificado: S384267/2017 - Data de Calibração: 

11/07/2017. 

Estufa de Secagem: Marca: Nova Ética - Modelo: 400-3ND - nº Série: 28733/11 - 

Número Certificado: J431613/2017 - Data de Calibração: 17/07/2017. 

Analisador de Ozônio: Marca: Ecotech - Modelo: EC9811 series O3 - n° Série:  

13-1434 - Certificado de Qualidade n° 13-1434. 

c) Normas e Documentos Referenciais 

Todos os parâmetros analisados serão comparados com a Resolução CONAMA  

n° 3, de 28 de junho de 1990. Publicada no DOU, de 22 de agosto de 1990, Seção 

1, páginas 15937-15939. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 

PRONAR. 

Conforme a Resolução CONAMA nº 003/90, ficam estabelecidos os seguintes 

conceitos: 

Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, 

ultrapassados, podem afetar a saúde da população; 

Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes abaixo 

das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim 

como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Os Padrões Primários de Qualidade do Ar podem ser entendidos como níveis 

máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em 

metas de curto e médio prazo. 

Já os Padrões Secundários de Qualidade do Ar podem ser entendidos como níveis 

desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 

Os padrões nacionais de qualidade do ar são apresentados no Quadro 11.1.8-2 a 

seguir. 

Quadro 11.1.8-2 - Padrões nacionais de qualidade do ar conforme Res. CONAMA nº 03/90. 

POLUENTE TEMPO DE 
AMOSTRAGEM 

PADRÃO 
PRIMÁRIO 
(µG/M3) 

PADRÃO 
SECUNDÁRIO 
(µG/M3) 

MÉTODO DE MEDIÇÃO 

Partículas 
Inaláveis 

24 horas 1 150 150 Separação Inercial/Filtração ou Método 
Equivalente 

MAA 3 50 50 

Dióxido de 
Enxofre 

24 horas 1 365 100 Pararonalisina ou Método Equivalente 

MAA 3 80 40 

Monóxido de 
Carbono 

1 hora 1 40000 

35 ppm 

40000 

35 ppm 

Infravermelho não Dispersivo ou 
Método Equivalente 
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POLUENTE TEMPO DE 
AMOSTRAGEM 

PADRÃO 
PRIMÁRIO 
(µG/M3) 

PADRÃO 
SECUNDÁRIO 
(µG/M3) 

MÉTODO DE MEDIÇÃO 

8 horas 1 10000 

9 ppm 

10000 

9 ppm 

Ozônio 1 hora 1 160 160 Quimioluminescência ou Método 
Equivalente 

Dióxido de 
Nitrogênio 

1 hora 1 320 190 Quimioluminescência ou Método 
Equivalente 

MAA 3 100 100 

Legenda: 1 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano; 2 - Média geométrica anual; 3 - Média aritmética anual. 

Constitui-se Método de Referência os métodos aprovados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e na ausência deles os 

recomendados pelo IBAMA como os mais adequados e que devam ser utilizados 

preferencialmente. 

Na Resolução CONAMA n° 003/90 também são definidos os critérios para 

caracterização da qualidade do ar: 

Art. 5º - Ficam estabelecidos os Níveis de Qualidade do Ar para elaboração do Plano 

de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando providências dos 

governos de Estado e dos Municípios, assim como de entidades privadas e 

comunidade geral, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde a 

saúde da população. 

§ lº - Considera-se Episódio Crítico de Poluição do Ar a presença de altas 

concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo, resultante da 

ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos mesmos. 

§ 2º - Ficam estabelecidos os Níveis de Atenção, Alerta e Emergência, para a 

execução do Plano. 

§ 4º - As providências a serem tomadas a partir da ocorrência dos Níveis de Atenção 

e de Alerta tem por objetivo evitar o atingimento do Nível de Emergência. 

§ 5º - O Nível de Atenção será declarado quando, prevendo-se a manutenção das 

emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos 

poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, for atingida uma ou mais das 

condições a seguir enumeradas: 

Concentração de dióxido de enxofre (SO2), média de 24 (vinte e quatro) horas, de 

800 (oitocentos) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de partículas totais em suspensão, média de 24 (vinte e quatro) 

horas, de 375 (trezentos e setenta e cinco) microgramas por metro cúbico; 

Produto, igual a 65x103, entre a concentração de dióxido de enxofre (SO2) e a 

concentração de partículas totais em suspensão - ambas em microgramas por metro 

cúbico, média de 24 (vinte e quatro) horas; 
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Concentração de monóxido de carbono (CO), média de 08 (oito) horas, de 17.000 

(dezessete mil) microgramas por metro cúbico (15 ppm); 

Concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora de 400 (quatrocentos) microgramas 

por metro cúbico; 

Concentração de partículas inaláveis, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 250 

(duzentos e cinquenta) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de fumaça, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 250 (duzentos e 

cinquenta) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2), média de 1 (uma) hora, de 1130 (hum 

mil cento e trinta) microgramas por metro cúbico. 

§ 6º - O Nível de Alerta será declarado quando, prevendo-se a manutenção das 

emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de 

poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, for atingida uma ou mais das 

condições a seguir enumeradas:  

Concentração de dióxido de enxofre (SO2), média de 24 (vinte e quatro) horas, 

1.600 (hum mil e seiscentos) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de partículas totais em suspensão, média de 24 (vinte e quatro) 

horas, de 625 (seiscentos e vinte e cinco) microgramas por metro cúbico; 

Produto, igual a 261x103, entre a concentração de dióxido de enxofre (SO2) e a 

concentração de partículas totais em suspensão - ambas em microgramas por metro 

cúbico, média de 24 (vinte e quatro) horas; 

Concentração de monóxido de carbono (CO), média de 8 (oito) horas, de 34.000 

(trinta e quatro mil) microgramas por metro cúbico (30 ppm); 

Concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora. de 800 (oitocentos) microgramas 

por metro cúbico; 

Concentração de partículas inaláveis, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 420 

(quatrocentos e vinte) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de fumaça. média de 24 (vinte e quatro) horas, de 420 (quatrocentos 

e vinte) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2), média de 1(urna) hora de 2.260 (dois 

mil, duzentos e sessenta) microgramas por metro cúbico. 

§ 7º - O nível de Emergência será declarado quando prevendo-se a manutenção das 

emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos 

poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, for atingida uma ou mais das 

condições a seguir enumeradas: 
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Concentração de dióxido de enxofre (SO2); média de 24 (vinte e quatro) horas, de 

2.100 (dois mil e cem) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de partículas totais em suspensão, média de 24 (vinte e quatro) 

horas, de 875 (oitocentos e setenta e cinco) microgramas por metro cúbico; 

Produto, igual a 393x103, entre a concentração de dióxido de enxofre (SO2) e a 

concentração de partículas totais em suspensão - ambas em microgramas por metro 

cúbico, média de 24 (vinte e quatro) horas; 

Concentração de monóxido de carbono (CO), média de 8 (oito) horas, de 46.000 

(quarenta e seis mil) microgramas por metro cúbico (40 ppm); 

Concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora de 1.000 (hum mil) microgramas 

por metro cúbico; 

Concentração de partículas inaláveis, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 500 

(quinhentos) microgramas por metro cúbico; 

Concentração de fumaça, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 500 (quinhentos) 

microgramas por metro cúbico; 

Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2), média de 1 (uma) hora de 3.000 (três 

mil) microgramas por metro cúbico. 

§ 8º - Cabe aos Estados a competência para indicar as autoridades responsáveis 

pela declaração dos diversos níveis, devendo as declarações efetuar-se por 

qualquer dos meios usuais de comunicação de massa. 

§ 9º - Durante a permanência dos níveis acima referidos, as fontes de poluição do ar 

ficarão na área atingida sujeitas às restrições previamente estabelecidas pelo órgão 

de controle ambiental. 

d) Resultados 

Para a avaliação da qualidade do ar da região do empreendimento TGS foram 

analisados sete pontos de amostragem da qualidade do ar. Destes, dois pontos 

foram definidos para caracterizar diretamente o empreendimento, sendo localizados 

na área de influência direta (AID), foram coletados nos dias 08 e 09 de fevereiro de 

2018, sendo denominados como AR-1 e AR-2, os resultados dos mesmos são 

apresentados em dados primários obtidos de caracterização da qualidade do ar. 

Os pontos classificados como AR-3 (Praia do Forte) e AR-4 (Praia do Capri) 

compreendem os dados secundários obtidos de qualidade do ar, fornecidos pelo EIA 

do Porto Brasil Sul, amostrados nos dias 17 a 23 de março de 2015, e caracterizam 

a área de influência indireta (AII). 

Já os pontos AR-5, AR-6 e AR-7, referem-se às amostragens de qualidade do ar do 

TGSC, realizadas entre os dias 19 e 21 de dezembro de 2014, e localizam-se em 

região próxima do empreendimento em estudo. 
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Todos os resultados serão confrontados com os padrões primários e secundários de 

qualidade do ar estabelecidos na Resolução Conama n° 003/90, além dos critérios 

para episódios agudos de qualidade do ar, resultantes da ocorrência de condições 

meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos mesmos. Também é possível 

confrontar os resultados com os índices de qualidade do ar adotados pela CETESB 

que classifica de acordo com os resultados em “boa, regular, inadequada, má e 

péssima”. 

11.1.8.1 Dados Secundários de Qualidade do Ar 

Os dados no Quadro 11.1.8.1-1 foram obtidos pelo empreendimento Porto Brasil 

Sul, amostrados em março de 2015, e caracterizam a área de influência indireta 

(AII). 

Quadro 11.1.8.1-1 - Resultados de Partículas Inaláveis Área de Influência Indireta do Porto 
Brasil Sul. 

DATA DA COLETA PONTOS CONCENTRAÇÃ
O (mg/m3) 

CONAMA n° 003/1990 

17/03/2015 AR-3 23,02 Máxima Diária de 150 
μg/m3 

Média Geométrica 
anual de 50 μg/m3 

18/03/2015  33,63 

19/03/2015  15,70 

20/03/2015  12,99 

21/03/2015  32,78 

22/03/2015  36,62 

23/03/2015  10,10 

Média Geométrica Anual  23,55 

17/03/2015 AR-4 26,42 

18/03/2015  26,79 

19/03/2015  20,61 

20/03/2015  45,65 

21/03/2015  167,04 

22/03/2015  33,64 

23/03/2015  15,31 

Média Geométrica Anual  47,92 

Fonte: EIA Porto Brasil (2016). 

Quadro 11.1.8.1-2 - Resultados Partículas Inaláveis do TGSC. 

DATA DA COLETA PONTO CONCENTRAÇÃO 
MÉDIA (μg/m3) 

CONAMA n° 003/1990 

19/12/2014 AR-5 18,79 Máxima Diária de 
150 μg/m3 

Média Geométrica 
Anual de 50 μg/m3 

20/12/2014 AR-6 22,18 

21/12/2014 AR-7 18,82 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Implantação do Terminal de Granéis de Santa de Catarina (2014). 
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Quadro 11.1.8.1-3 - Resultados NO2 do TGSC. 

DATA DA COLETA PONTO CONCENTRAÇÃO 
MÉDIA (μg/m3) 

CONAMA n° 003/1990 

19/12/2014 AR-5 20,60 Máxima Diária de 
320 μg/m3 

Média Geométrica 
Anual de 100 
μg/m3 

20/12/2014 AR-6 34,58 

21/12/2014 AR-7 51,69 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Implantação do Terminal de Granéis de Santa de Catarina (2014). 

Quadro 11.1.8.1-4 - Resultados CO do TGSC. 

DATA DA COLETA PONTO CONCENTRAÇÃO 
MÉDIA (μg/m3) 

CONAMA n° 003/1990 

19/12/2014 AR-5 32,43 Máxima Diária de 
40.000 μg/m3 

Média Geométrica 
Anual de 10.000 
μg/m3 

20/12/2014 AR-6 125,87 

21/12/2014 AR-7 177,43 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Implantação do Terminal de Granéis de Santa de Catarina (2014). 

Quadro 11.1.8.1-5 - Resultados SO2 do TGSC. 

DATA DA COLETA PONTO CONCENTRAÇÃO 
MÉDIA (μg/m3) 

CONAMA n° 003/1990 

19/12/2014 AR-5 6,07 Máxima Diária de 
365 μg/m3 

Média Geométrica 
Anual de 80 μg/m3 

20/12/2014 AR-6 6,97 

21/12/2014 AR-7 5,27 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Implantação do Terminal de Granéis de Santa de Catarina (2014). 

Quadro 11.1.8.1-6 - Resultados O3 do TGSC. 

Data Da Coleta Ponto Concentração 
Média (μg/m3) 

Conama n° 003/1990 

19/12/2014 AR-5 53,18 Máxima Diária de 160 μg/m3 

20/12/2014 AR-6 52,88 

21/12/2014 AR-7 7,99 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Implantação do Terminal de Granéis de Santa de Catarina (2014). 

11.1.8.2 Dados Primários da Qualidade do Ar 

A campanha de caracterização da qualidade do ar para os poluentes gasosos PI, 

SO2, NO2, O3 e CO, teve início no dia 08/02/2018 e terminou no dia 09/02/2018, 

monitorados durante 24 horas (Quadro 11.1.8.2-1). Os valores dos poluentes foram 

calculados e expressos nas Condições Padrões de Temperatura e Pressão  

(CPTP = 25°C e 1 atm), com condição climática de sol no período inteiro de 

amostragem. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 03/1990, Quadro 11.1.8.2-2, enquanto cada 

estado não definir as áreas de classes I, II e III mencionadas na Resolução 

CONAMA nº 005/89, conforme o uso pretendido será adotado os padrões primários 

de qualidade do ar estabelecidos na Resolução CONAMA nº 003/1990. No entanto 

iremos comparar com os dois padrões de modo a atender os padrões mais 

restritivos de qualidade do ar. 

  

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100
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Quadro 11.1.8.2-1 - Resultado medição PI, SO2, NO2, O3 e CO na AID do TGS. 

INÍCIO/FIM PONTOS PI (μg/m3) SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) O3 (μg/m3) CO (μg/m3) 

08 à 
09/02/2018 

AR - 1 13 < 5,5 *1 19,1 15 88 ou 0,088 
ppm 

AR - 2 12 12,4 14 13 <46*1 

Padrões Primários 24h: 150 24h: 365 24h: 320 1h: 160 1h: 40.000 

Padrões Secundários 24h: 150 24h: 100 24h: 190 1h: 160 1h: 40.000 

Fonte: SENAI/2018. / Legenda: *1 menor que o limite de detecção da metodologia utilizada. 

Quadro 11.1.8.2-2 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar, conforme Resolução 
CONAMA nº 003/90. 

PARÂMETROS ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA 

Partículas Inaláveis (µg/m3) - 24h 250 420 500 

Dióxido de Enxofre (µg/m3) - 24h 800 1.600 2.100 

Monóxido de Carbono (µg/m3) - 8h 17.000 34.000 46.000 

Ozônio (µg/m3) - 1h 400 800 1.000 

Dióxido de Nitrogênio (µg/m3) - 1h 1.130 2.260 3.000 

Fonte: Resolução CONAMA nº 003/90. 

As partículas inaláveis são substâncias potencialmente perigosas quando se 

depositam em qualquer região do trato respiratório, sendo um dos poluentes 

atmosféricos mais graves em termos de saúde pública (DAPPER; SPOHR; ZANINI, 

2016). O poluente Partículas Inaláveis (PI) foi monitorado durante 24 horas com uma 

concentração média de 13,0 μg/m3 no ponto AR-1 e de 12,0 μg/m3 no ponto AR-2. 

Esta concentração atende ao padrão primário e secundário da Resolução CONAMA 

n0 003/90 de 150 µg/m3 e não apresenta nenhum episódio agudo de poluição do ar. 

A Figura 11.1.8.2-1 apresenta o gráfico comparativo entre dados primários do TGS 

(AID) e dados secundários obtidos nos limites da AII por Porto Brasil Sul e 

proximidades TGSC. Os resultados foram comparados, ainda, com os valores 

indicados na Resolução CONAMA nº003/90 para padrões primários e secundários 

de partículas inaláveis. 
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Figura 11.1.8.2-1 - Gráfico comparativo para o parâmetro PI. 

 
Fonte: OAP (2018). 

De acordo com o gráfico acima, é possível observar valores da área de influência 

direta bem inferiores aos limites máximos permitidos pela CONAMA, e apresentaram 

valores próximos aos encontrados nos demais locais monitorados da região. 

O composto dióxido (SO2) de enxofre é altamente reativo com outros poluentes da 

atmosfera (WANG et. al., 2002). O SO2 também é um dos principais precursores da 

chuva ácida (CASTRO; ARAÚJO; SILVA; 2013 apud INOMATA et. al., 2006) e 

também pode ser considerado como um grande gerador de outras formas poluentes. 

O resultado médio de dióxido de enxofre no ponto AR-1 foi inferior ao limite de 

quantificação de 5,5 μg/m3, já no ponto AR-2 a concentração de SO2 foi de 12,4 

μg/m3 ambos apresentaram resultados bem inferiores ao valor máximo permitido de 

365 μg/m3, estabelecido pela Conama para padrões primários, esteve bem abaixo 

também ao padrão secundário que limita em 100 μg/m3, não apresentando nenhum 

episódio agudo de poluição do ar. 

O limite de quantificação é a menor concentração de analito capaz de reproduzir 

com precisão e confiabilidade o resultado do laboratório. O resultado indica a baixa 

presença dos parâmetros nas amostras analisadas. 

A Figura 11.1.8.2-2 apresenta o gráfico comparativo entre dados primários do TGS 

(AID) e dados secundários das proximidades do TGSC. Os resultados foram 

comparados, ainda, com os valores indicados na Resolução CONAMA nº003/90 

para padrões primários e secundários de SO2. 
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Figura 11.1.8.2-2 - Gráfico comparativo para o parâmetro SO2. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Na Figura 11.1.8.2-3 é possível observar que todos os pontos apresentaram valores 

razoavelmente próximos, sendo todos eles muito menores que os valores de 

referência para o parâmetro. 

Os óxidos de nitrogênio (NOx) são compostos poluentes gasosos comuns e tóxicos 

que afetam a saúde de milhões de seres humanos, especialmente em áreas 

urbanas (CASTRO; ARAÚJO; SILVA; 2013). Os resultados de dióxido de nitrogênio 

foram de 19,1 μg/m3 e 14 μg/m3 para os pontos AR-1 e AR-2, estes valores são 

consideravelmente inferiores aos limites máximos permitidos primários quanto 

secundários de 320 μg/m3 e 190 μg/m3, na respectiva ordem. 

A Figura 11.1.8.2-3 apresenta o gráfico comparativo entre dados primários do TGS 

(AID) e dados secundários das proximidades, no caso dados do TGSC. Os 

resultados foram comparados, ainda, com os valores indicados na Resolução 

CONAMA nº 003/90 para padrões primários e secundários de NO2. 
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Figura 11.1.8.2-3 - Gráfico comparativo para o parâmetro de NO2. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Observa-se, na figura anterior, valores inferiores de NO2 na área de influência direta 

quando comparado com os dados da região próxima, no entanto todos os dados 

apresentaram resultados muito inferiores aos padrões primários e secundários da 

Resolução CONAMA n° 03/90. 

O ozônio (O3) é um gás imperceptível a olho nu, com odor característico e com alta 

reatividade. Quando presente nas altas camadas da atmosfera nos protege dos 

raios ultravioletas do sol. Quando formado próximo ao solo comporta-se como 

poluente tóxico (ASSUNÇÃO, 2004; DERISIO, 2012). Os valores obtidos nos pontos 

AR-1 e AR-2 foram de 15 μg/m3 no ponto 01 e 13 μg/m3 no ponto 02, ambos 

atendem tanto aos padrões primários e secundários de 160 μg/m3 em uma hora de 

medição, e consequentemente, também não apresentaram valores superiores aos 

limites de atenção, alerta ou emergência para eventos agudos. 

A Figura 11.1.8.2-4 apresenta o gráfico comparativo entre dados primários do TGS 

(AID) e dados secundários das proximidade TGSC. Os resultados foram 

comparados, ainda, com os valores indicados na Resolução CONAMA nº 003/90 

para padrões primários e secundários de O3. 
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Figura 11.1.8.2-4 - Gráfico comparativo para o parâmetro O3. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Na figura acima observa-se valores inferiores de O3 na área de influência direta 

quando comparado com os dados da região próxima, no entanto todos os dados 

apresentaram resultados muito abaixo dos padrões primários e secundários da 

Resolução CONAMA n° 03/90 de 160 μg/m3. 

A emissão de monóxido de carbono (CO) está relacionada diretamente com o 

processo de combustão tanto em fontes móveis, motores à gasolina, diesel ou 

álcool, quanto de fontes fixas industriais. Esse gás é classificado como um asfixiante 

sistêmico, pois é uma substância que prejudica a oxigenação dos tecidos 

(ASSUNÇÃO, 2004; DERISIO, 2012). Os resultados encontrados na região de 

Itapoá obtiveram uma média concentração de 88 μg/m3 no AR-1 e inferior ao limite 

de quantificação do método de 46 μg/m3 no AR-2, estando em conformidade com os 

padrões primários e secundários de 40.000 μg/m3. 

A Figura 11.1.8.2-5 apresenta o gráfico comparativo entre dados primários do TGS 

(AID) e dados secundários das proximidades TGSC. Os resultados foram 

comparados, ainda, com os valores indicados na Resolução CONAMA nº 03/90 para 

padrões primários e secundários de CO. 
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Figura 11.1.8.2-5 - Gráfico Comparativo para o parâmetro CO. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Conforme os resultados apresentados no gráfico acima, todos os poluentes 

monitorados estão bem inferiores aos padrões primários e secundários em vigor na 

Resolução CONAMA nº 003/90 para CO. 

A qualidade do ar foi classificada de acordo com as normas da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB que segue as diretrizes do Decreto 

Estadual do Estado de São Paulo nº 59113 de 23/04/2013. A classificação da 

CETESB é dividida em 5 categorias: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima, 

como podemos observar no Quadro 11.1.8.2-3. 

Quadro 11.1.8.2-3 - Índice de Qualidade do Ar conforme classificação da CETESB. 

QUALIDADE/COR 
IDENTIFICAÇÃO 

ÍNDICE MP10 
(µg/m3) 
24h 

O3 (µg/m3) 
8h 

CO (ppm)  
8h 

NO2 
(µg/m3) 
1h 

SO2 
(µg/m3) 
24h 

Boa 0-40 0 - 50 0 - 100 0 - 9 ppm ou 0-
10.000 µg/m3 

0 - 200 0 - 20 

Moderada 41-80 >50 - 100 >100 - 130 >9 - 11 ppm ou 
>10.000 - 
12.600 µg/m3 

>200 - 240 >20 - 40 

Ruim 81-120 >100 - 150 >130 - 160 >11 - 13 ppm 
ou >12.600 - 
14.840 µg/m3 

>240 - 320 >40 - 365 

Muito Ruim 121-200 >150 - 250 >160 - 200 >13 - 15 ppm 
ou >14.840 - 
17.180 µg/m3 

>320 - 
1130 

>365 - 800 

Péssima >200 > 250 > 200 >15 ppm ou 
>17.180 µg/m3 

>1130 >800 

Fonte: CETESB, 2013. 

A qualidade do ar classificada como Boa atende os valores-guia para exposição a 

curto prazo estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e os Padrões 

Finais (PF) estabelecidos no Decreto Estadual do Estado de São Paulo nº 

59113/2013. 
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Para efeitos de divulgação da qualidade do ar analisada em uma determinada 

estação, será utilizado o parâmetro que atingir o maior índice (pior cenário) em 

comparação com todos os parâmetros analisados. Esta qualificação do ar está 

associada a efeitos à saúde, e será realizada conforme o Quadro 11.1.8.2-4. 

Quadro 11.1.8.2-4 - Efeitos à saúde de acordo com o índice de qualidade do ar. 

QUALIDADE DO AR E EFEITOS À SAÚDE 

QUALIDADE ÍNDICE SIGNIFICADO 

Boa 0-40 Não agride a saúde. 

Regular 41-80 Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e 
cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em 
geral, não é afetada. 

Inadequada 8-120 Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, 
nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 
respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde. 

Má 121-200 Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, 
cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. 
Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 
doenças respiratórias e cardíacas). 

Péssima >200 Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças 
respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos 
sensíveis. 

Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde); Decreto Estadual do Estado de São Paulo nº 59113/2013. 

Individualmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a saúde da 

população para faixas de concentração distintas, identificados por estudos 

epidemiológicos desenvolvidos dentro e fora do país. Tais efeitos sobre a saúde 

requerem medidas de prevenção a serem adotadas pela população afetada. 

As concentrações dos poluentes monitorados apresentaram valores baixos, 

caracterizando o local de amostragem como uma área de ar limpo e de boa 

qualidade do ar. 

e) Considerações finais 

Levando-se em consideração a campanha de caracterização da qualidade do ar da 

região do TGS, tendo como base o Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar, 

realizado em 2 (dois) pontos estratégicos, Relatório RPC nº 19955/18, apresentado 

no Anexo 11.1.7-1, conclui-se que no período amostrado não foi verificada nenhuma 

violação dos padrões de qualidade do ar. 

A qualidade do ar foi classificada na categoria BOA (índice entre 0 e 40), estando 

em conformidade com a Resolução CONAMA nº 003/90 para os padrões primários e 

secundários e com a CETESB. 

11.1.9 Oceanografia e Hidrodinâmica 

a) Introdução 

Neste item são detalhados, inicialmente, os procedimentos metodológicos utilizados 

para este diagnóstico. Em seguida, são expostos os aspectos oceanográficos e 
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hidrodinâmicos regionais que viabilizaram a caracterização da Área de Influência 

Indireta (AII) e da Área de Influência Direta (AID) do Terminal Gás Sul - TGS, para 

então serem contextualizados o ambiente praial, hidrodinâmica costeira, regime de 

ondas, marés e correntes. 

Para esta contextualização serão observadas as variações sazonais, dados 

meteorológicos, histórico de imagens aéreas disponíveis para a região, análise de 

granulometria do sedimento praial e a evolução geomorfológica da linha da costa. 

b) Procedimentos Metodológicos 

A compilação de dados históricos e o levantamento de dados oceanográficos e 

meteorológicos para a área de estudo, visou obter informações para melhor 

compreensão e descrição da dinâmica da área, e na elaboração de modelos 

hidrodinâmicos assim como validá-los. A preparação das forçantes para as 

modelagens e para validação da modelagem hidrodinâmica. 

a) Dados de Corrente: Correntômetro instalado no Porto de São Francisco do Sul 

com dados horários de corrente (intensidade e direção), temperatura e 

salinidade no período de 03/02/2017 a 31/12/2017; 

b) Dados de maré em três estações maregráficas da EPAGRI (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) e Marinha do 

Brasil com período de 20 anos de dados, quais sejam: 

- Estação maregráfica Cruzeiro do Sul - Marinha do Brasil; 

- Estação maregráfica Itapoá - EPAGRI; 

- Estação maregráfica a Ilha da PAZ - Marinha do Brasil; 

- Estação maregráfica a Ilha da PAZ - EPAGRI; 

- Dados do correntômetro - EPAGRI - Porto São Francisco do Sul; 

- Dados coletados pelo ADCP durante 28 dias. 

Os dados meteorológicos como temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica, 

molhamento total, radiação total, radiação média, precipitação média e vento foram 

fornecidos pela Estação da EPAGRI, localizadas em Itapoá e Balneário Barra do 

Sul. Os dados são apresentados em gráficos e tabelas com os valores máximos, 

mínimos e as médias, e com a hierarquização de eventos meteorológicos. 

Para análise e caracterização do sedimento praial foram realizadas amostragens de 

granulometria nas AI e AID do Terminal Gás Sul, em atendimento ao item 11.1.9, em 

9 (nove) pontos previamente determinados, 6 (seis) deles localizados em São 

Francisco do Sul e 3 (três) em Itapoá. Em cada ponto foi coletada uma amostra com 

o auxílio de uma espátula e um cano de PVC. 
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Todos os pontos foram georreferenciados através do sistema de posicionamento 

global (GPS), sendo as localizações e coordenadas dos pontos de amostragem 

apresentadas no Quadro 11.1.9-1. 

Quadro 11.1.9-1 - Localização dos pontos de amostragens de sedimentos para granulometria. 

PONTOS 

COORDENADAS UTM 
(SIRGAS, 2000) DESCRIÇÃO 

E N 

Dados primários 

Ponto P1 744068,00 7102980,00 
Aproximadamente a 1400m da tubulação OSPAR em 
direção ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto P2 743854,60 7102741,46 
Aproximadamente a 1200m da tubulação OSPAR em 
direção ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto P3 743673,07 7102588,94 
Aproximadamente a 500m da tubulação OSPAR em direção 
ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto P4 743808,35 7102482,04 
Aproximadamente a 800m da tubulação OSPAR em direção 
ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto P5 743329,67 7102143,66 Defronte à tubulação OSPAR em São Francisco do Sul. 

Ponto P6 743571,12 7102135,40 Aproximadamente a 365m da tubulação OSPAR em direção 
ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto P7 741490,30 7103233,56 Aproximadamente a 300m da tubulação OSPAR em direção 
contraria ao porto, em Itapoá. 

Ponto P8 741462,89 7103070,33 Defronte à tubulação OSPAR em ITAPOÁ. 

Ponto P9 741071,70 7102641,44 Aproximadamente a 470m da tubulação OSPAR em direção 
ao porto, em Itapoá. 

Dados secundários 

Ponto O1  740002,6  7102149,4 Aproximadamente a 500m do porto de Itapoá. 

Ponto B1 746039,1 7103436,3 
Aproximadamente a 3500m da tubulação OSPAR em 
direção ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto B2 745150,5 7103025,6 
Aproximadamente a 2500m da tubulação OSPAR em 
direção ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto B3 744315,1 7103173,7 
Aproximadamente a 2000m da tubulação OSPAR em 
direção ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto B4 744005,1 7102978,2 Aproximadamente a 1500m da tubulação OSPAR em 
direção ao Forte, em São Francisco do Sul 

Ponto B5 743651,6 7102624,7 Aproximadamente a 1250m da tubulação OSPAR em 
direção ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto B6 743389,0 7102164,6 Aproximadamente a 370m da tubulação OSPAR em direção 
ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Ponto B7 743051,3 7101842,7 Aproximadamente a 100m da tubulação OSPAR em direção 
ao Forte, em São Francisco do Sul. 

Fonte: OAP (2018). 

O Mapa 11.1.9-1 é apresentado na sequência, contendo a localização dos pontos de 

estudo de sedimentos do Porto Brasil Sul, OAP e Golar. Os pontos em verde 

referem-se à caracterização na área de influência direta da Golar, em laranja a OAP 

que representa a área de influência indireta, e os pontos roxos do Porto Brasil Sul 

que representam a área de influência direta e indireta do TGS. 
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P1 743.901,6  7.102.806,3 TGS
P2 743.632,8  7.102.517,6 TGS
P3 743.420,6  7.102.222,3 TGS
P4 743.661,7  7.102.367,4 TGS
P5 743.031,8  7.101.758,5 TGS
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P8 741.399,5  7.102.897,4 TGS
P9 741.044,1  7.102.612,1 TGS
O1 740.002,6  7.102.149,4 OAP
B1 746.039,1  7.103.436,3 P. Brasil Sul
B2 745.150,5  7.103.025,6 P. Brasil Sul
B3 744.315,1  7.103.173,7 P. Brasil Sul
B4 744.005,1  7.102.978,2 P. Brasil Sul
B5 743.651,6  7.102.624,7 P. Brasil Sul
B6 743.389,0  7.102.164,6 P. Brasil Sul
B7 743.051,3  7.101.842,7 P. Brasil Sul
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Quadro 11.1.9-2 - Metodologia utilizada para o estudo de granulometria. 

PARÂMETRO METODOLOGIA 

Areia Fina (0,210 a 0,053 mm) NBR 7217/ABNT 

Areia Grossa (2,00 a 0,210 mm) NBR 7217/ABNT 

Areia Total (2,00 a 0,053 mm) NBR 7217/ABNT 

Argila (< 0,002 mm) Técnica de pipetagem 

Silte (0,053 a 0,002 mm) Técnica de pipetagem 

Fonte: OAP (2018). 

A caracterização geomorfológica do ambiente praial foi realizada com base na 

bibliografia disponível, caminhamentos em campo, além da análise de fotografias 

áreas e imagens de satélite que permitiram a geração de mapas geomorfológicos. 

A ortofoto ao longo da linha da costa foi realizada com auxílio de DRONE em 

março/2018, com as seguintes configurações: 

a) Altitude: 175 metros; 

b) Sobreposição transversal imagens (slidelap): 65%; 

c) Sobreposição longitudinal imagens (frontlap): 75%; 

d) Azimute do voo: 10º; 

e) Velocidade máxima do voo: 15 m/s. 

c) Caracterização física do espelho d’água e da baía da Babitonga 

A baía da Babitonga é a mais importante formação de águas marinhas interiores do 

litoral norte de Santa Catarina, possui um espelho d’água de, aproximadamente, 160 

km² e é considerada a principal área estuarina de Santa Catarina. Sua conexão com 

o oceano Atlântico ocorre nas proximidades de uma barra natural, na extremidade 

norte da ilha de São Francisco do Sul. Morfologicamente, a baía pode ser dividida 

em três canais: um canal principal e dois canais mais estreitos e alongados, 

denominados canal do Palmital e canal do Linguado (VIEIRA et al., 2008). 

O canal principal apresenta seu eixo orientado no sentido NE/SW e sua embocadura 

localizada na extremidade norte da ilha de São Francisco do Sul. Sua 

desembocadura, com, aproximadamente 1,8 km de largura, encontra-se entre as 

praias Figueira do Pontal e Capri. O canal possui em média 3,8 km de largura e 

profundidades de até 28 m. 

O canal do Palmital, ao norte, e o canal do Linguado, ao sul, apresentam eixo 

orientado no sentido SE/NW, possuem largura máxima de 1,5 km e profundidade 

média de 4 m. O canal do Palmital pode ser caracterizado como um exportador de 

sedimentos para o interior da Baía da Babitonga (SCHETTINI; CARVALHO, 1999). 

Este contribui com as maiores descargas fluviais, provenientes das bacias 

hidrográficas da escarpa da Serra do Mar (VIEIRA et al., 2008). 
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11.1.9.1 Regime de Ondas 

a) Introdução 

As ondas superficiais de gravidade são a principal e mais constante forma de 

transporte da energia no mar. As ondas presentes em um determinado local, 

próximo à costa ou em mar aberto, podem ser classificadas em vagas e marulho 

(CANDELLA, 1997). 

Vagas (em inglês wind-sea) são ondas localizadas na zona de geração, ou seja, 

estão em processo de formação, recebendo energia do vento. O marulho (em inglês 

swell) é composto por ondas que se propagaram para fora da zona de geração 

(CANDELLA, 1997). 

As maiores ondas que atingem a costa sul-sudeste brasileira são do tipo marulho 

com direções entre SW e SE, onde as principais zonas de geração estão nas 

tempestades ocorridas entre os paralelos 35°S e 55° S (FREIRE, 1960 apud ALVES; 

MELO, 2001). Porém, ocorrem algumas ondas de amplitudes significativas vindas do 

quadrante nordeste (SEIXAS, 1997 apud ALVES; MELO, 2001). 

Alves (1996) e Alves & Melo (2001) através de medições direcionais de ondas na 

região de São Francisco do Sul (região externa à Baía daBabitonga) identificaram 

quatro estados de mar predominantes e associados aos padrões meteorológicos 

que lhes deram origem. São eles: 

22. Vento (cerca de 60 % das ocorrências): 

a) Direção: leste e leste-sudeste; 

b) Período de pico: 5 a 10 s; 

c) Alturas significativas: 0,3 a 1,5 m. 

23. Ondulação de Sudeste (cerca de 20% das ocorrências): 

a) Direção: sudeste; 

b) Período de pico: 8 a 15 s; 

c) Alturas significativas: 0,5 a 2,5 m. 

24. Vagas de Leste-Nordeste (cerca de 7 % das ocorrências): 

a) Direção: leste-nordeste; 

b) Período de pico: 3 a 8 s; 

c) Alturas significativas: 0,3 a 1,5 m. 

25. Vagas de Sul-Sudeste (cerca de 5 % das ocorrências): 

a) Direção: sul-sudeste; 

b) Período de pico: 4 a 8 s; 
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c) Alturas significativas: 0,5 a 2,25 m. 

b) Procedimentos metodológicos 

Com objetivo de obter uma estatística sobre o clima de ondas na região foram 

utilizados os dados obtidos do NOAA - National Oceanic and Atmospheric 

Administration. Esta série de dados é obtida através de modelos computacionais de 

retro-análise (hind cast). 

Os dados são referentes a cerca de 15 anos de ondas, 105km largo da costa da 

entrada da baía da Babitonga, na coordenada 26,0º S e 47,5º W, em profundidade 

de cerca de 120 metros. Nos dados são apresentadas as estatísticas referente ao 

tratamento estatístico dos valores de altura (H), período (T) e direção (azimute) das 

ondas em intervalos de 3 horas no período de 01 de janeiro de 2001 a 31 de 

dezembro de 2016 (Figura 11.1.9.1-1) e Quadro 11.1.9.1-1. 

Figura 11.1.9.1-1 - Ponto de coleta de dados de ondas (coordenada 26,0º S e 47,5º W). 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 
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Quadro 11.1.9.1-1 - Distribuição das alturas de ondas em função da direção de propagação em frequência absoluta e relativa. 

  PERÍODO              

ALTURA 
(m) 

              TOTAL 

DIREÇÃO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GERAL 

Hs 0,5-1                

NE 3 8             11 

ENE  18,5 42,5 23 41,5 5         130,5 

E  3 10 72,5 39 7,5 4        136 

ESE   1 15,5 21 20 2,5 0,5  5     65,5 

SE   1,5 7 9,5 7 5,5 3,5 1,5 2,5  0,5   38,5 

SSE  0,5 4 1 3 4,5 7 5,5 3,5 1 1,5 1   32,5 

S  1,5 6  2 9,5 8 8 10,5 2     47,5 

SSW  0,5 0,5            1 

SW 1 6,5             7,5 

0,5 Total 4 38,5 65,5 119 116 53,5 27 17,5 15,5 10,5 1,5 1,5   470 

NE 20 101 15            136 

ENE 7 96 238 540 642 207 2        1732 

E 3 39 149 927 1490 875 153 2       3638 

ESE 3 23 19 284 604 641 208 29 9 26 7 5 5  1863 

SE  13 17 118 284 404 191 134 60 33 16 2   1272 

SSE 7 64 49 58 162 219 163 136 98 81 52 21 9 4 1123 

S 13 70 73 34 28 102 227 405 326 116 19    1413 

SSW 6 17 4    4 13 1      45 

SW 40 66 5 1           112 

1 Total 99 489 569 1962 3210 2448 948 719 494 256 94 28 14 4 11334 

NE 15 49,5 48 12           124,5 

ENE 4,5 34,5 310,5 778,5 642 250,5 16,5        2037 

E 1,5 12 105 706,5 1449 1753,5 543 30 3      4603,5 

ESE 1,5 1,5 66 277,5 718,5 1180,5 642 184,5 34,5 6 7,5  4,5  3124,5 

SE  9 75 207 435 814,5 513 306 145,5 111 51 1,5   2668,5 
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  PERÍODO              

ALTURA 
(m) 

              TOTAL 

DIREÇÃO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GERAL 

Hs 0,5-1                

SSE  39 291 387 283,5 604,5 666 352,5 264 261 177 66 18 4,5 3414 

S 3 160,5 435 306 139,5 282 619,5 1107 1021,5 391,5 57    4522,5 

SSW 6 39 30 13,5 6 6 6 15       121,5 

SW 21 75 48 4,5           148,5 

1,5 Total 52,5 420 1408,5 2692,5 3673,5 4891,5 3006 1995 1468,5 769,5 292,5 67,5 22,5 4,5 20764,5 

NE   2 16           18 

ENE   66 440 358 240 4        1108 

E   38 332 716 970 452 118       2626 

ESE   22 164 418 672 500 298 90 20 2    2186 

SE   16 176 330 640 412 334 184 74 32    2198 

SSE  4 120 350 446 460 504 524 432 472 174 66 34 4 3590 

S  18 316 748 382 310 776 1074 1340 656 88    5708 

SSW  6 42 54 32 34 14 6 6 2     196 

SW  10 102 72           184 

2 Total  38 724 2352 2682 3326 2662 2354 2052 1224 296 66 34 4 17814 

NE    7,5           7,5 

ENE    105 202,5 107,5 2,5        417,5 

E    60 242,5 442,5 220 57,5       1022,5 

ESE    62,5 155 260 345 150 40      1012,5 

SE    27,5 180 332,5 312,5 285 157,5 50 15    1360 

SSE   17,5 140 347,5 320 280 310 350 455 215 67,5 25 15 2542,5 

S   27,5 397,5 767,5 445 392,5 690 945 492,5 70    4227,5 

SSW   2,5 42,5 42,5 57,5 22,5 12,5 5      185 

SW   12,5 30 2,5          45 

2,5 Total   60 872,5 1940 1965 1575 1505 1498 997,5 300 67,5 25 15 10820 

ENE    9 36 15         60 
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  PERÍODO              

ALTURA 
(m) 

              TOTAL 

DIREÇÃO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GERAL 

Hs 0,5-1                

E    21 42 150 90 6       309 

ESE    3 69 138 102 66 54      432 

SE     30 141 108 132 99 75 30    615 

SSE    21 93 114 117 222 345 342 111 42 9 3 1419 

S    72 369 474 303 285 354 276 33    2166 

SSW     33 33 24 18  3     111 

3 Total    126 672 1065 744 729 852 696 174 42 9 3 5112 

ENE     10,5          10,5 

E     21 45,5 24,5        91 

ESE     28 35 24,5 42 21 21     171,5 

SE     17,5 17,5 35 59,5 59,5 28     217 

SSE     3,5 49 31,5 105 161 133 73,5 7   563,5 

S     38,5 269,5 168 157,5 140 49 10,5    833 

SSW     3,5 28 21        52,5 

3,5 Total     122.5 444.5 304.5 364 381.5 231 84 7   1939 

E       16        16 

ESE          12     12 

SE      4 20 24 36 56   4  144 

SSE      12 8 24 4 32 4  4 4 92 

S      144 80 100 80 12 4    420 

SSW       16        16 

4 Total      160 140 148 120 112 8  8 4 700 

                

Total Geral 155.5 985.5 2827 8124 12416 14353.5 9406.5 7831.5 6881 4296.5 1250 279.5 112.5 34.5 68953.5 

Fonte: Buoyweather Consulting (2018). 
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Foram confeccionadas ainda as rosas das alturas e períodos de onda, 

respectivamente exibidas nas Figuras 11.1.9.1-2 e Figura 11.1.9.1-3, com o intuito 

de melhor compreender a atuação das ondas neste local. Nestas fica claro a 

predominância das ondas na direção S (no entorno do azimute 180º) em relação as 

demais direções, como a E, por exemplo, (no entorno do azimute 90º). Nota-se 

ainda que as maiores alturas e maiores períodos ocorrem na direção S. 

Figura 11.1.9.1-2 - Rosa de alturas das ondas. 

 
Fonte: Buoyweather (2016). 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 296 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.9.1-3 - Rosa dos períodos de ondas. 

 
Fonte: Buoyweather (2016). 

Energia das ondas e fluxo de energia das ondas. 

Em um estado do mar, a densidade de energia média E por unidade de área de 

ondas gravitacionais na superfície da água é proporcional à altura da onda ao 

quadrado, de acordo com a teoria das ondas lineares (CERC, 1984): 

𝐸 = 𝜌𝑔𝐻^2 𝐿/8 

Em águas profundas, temos ainda que: 

𝐿 ≈ (𝑔𝑇^2)/2𝜋 

Onde: H a altura de onda significativa, em m, T o período de pico das ondas, em s ρ 

a densidade da água, aqui considerada em 1025 Kg/m³, L o comprimento da onda e 

g a aceleração por gravidade. 

E é a densidade média de energia das ondas por unidade de área horizontal (J / 

m2), a soma da densidade de energia cinética e potencial por unidade de área 
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horizontal Esta simplificação pode nos ajudar a entender qual a direção de maior 

energia, que é a que proporcionará o maior transporte de sedimentos. 

Com base nestas considerações, construímos a Rosa de Energia, conforme  

Figura 11.1.9.1-4 mostrando a distribuição desta por direção. 

Figura 11.1.9.1-4 - Rosa das energias específicas de ondas. 

 
Fonte: Buoyweather (2016). 

c) Resultados 

A partir dos dados obtidos, foi elaborada uma distribuição de altura de onda por 

direção de propagação e a distribuição dos períodos por altura de onda  

(Quadro 11.1.9.1-1). Desta tabela e das rosas apresentadas nas Figura 11.1.9.1-1 à 

Figura 11.1.9.1-4. 

Já se nota que há uma maior concentração da atuação de ondas oriundas na 

direção S, que engloba 50% das frequências, sendo seguido pelas direções E e SE, 

que conferem cerca de 27% e 20% das frequências, respectivamente. As alturas de 

ondas mais frequentes (1,0-1,5 até 1,5-2,0m) se concentram também nessas 

direções, detendo cerca de 34 e 30% das frequências. As ondas mais altas -acima 
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de 3,5 m- ocorrem nas direções SE, S e SW, respondendo por apenas 1,8% do total 

das frequências. 

No tocante aos períodos verifica-se que os mais frequentes se encontram na classe 

de 8 a 10 s (~32%) e de 10 a 12 s (~27%), há parcela considerável (~21%) entre 6 e 

8 s. Esses períodos estão associados a ondas com alturas entre 1 e 2 m, pois são 

no entorno de 10% as frequências de ondas com alturas de 1 a 1,5 m contendo 

período entre 6 e 8 s; 12% para essas mesmas alturas e períodos entre 8 e 10 s, e 

10% para alturas de 1,5 a 2 m como períodos de 8 a 10 s. 

Quanto mais se afasta dessa faixa de períodos, menores são as frequências 

associadas; períodos inferiores a 6 s englobam apenas 3% das ocorrências, 

enquanto que superiores a 16 s respondem por menos de 1% do total das 

ocorrências. 

d) Conclusões Estatísticas da Incidência de Ondas 

Conclui-se da análise de ondas que: 

a) As maiores alturas, os maiores períodos e, consequentemente a s maiores 

energias de onda provêm de Sul (S), originadas de tempestades no Atlântico 

Sul, seguidas de Leste (E), originadas de ciclones extratropicais originados no 

atlântico subtropical; 

b) As ondas provenientes de Leste são as que mais afetam a Baía da Babitonga, 

pois incidem diretamente sobre a mesma, devido ao alinhamento natural da 

baía. 

c) Assim sendo, é de se esperar que os maiores impactos sobre a morfologia de 

fundo da baía se devam a ondas do quadrante ENE-ESSE. 

11.1.9.2 Marés 

O litoral sul do Brasil apresenta regime de micromarés, predominantemente 

semidiurno (mas com ocorrência de desigualdade diurnas) e com elevação de maré 

de sizígia média de 0,46 m a 1,06 m (KLEIN, 2004). Truccolo et al. (2002) em 5 

meses de estudos horários de pressão atmosférica, ventos e nível do mar 

determinaram que o nível do mar pode se elevar até 1 metro acima da maré 

astronômica durante a passagem de frente fria. A maré astronômica observada na 

região é do tipo mista, predominantemente semidiurna. 

As amplitudes médias na praia da Enseada e no porto de São Francisco do Sul são 

de 70 e de 85 cm, respectivamente, com valores máximos de 106 e de 128 cm 

(TRUCCOLO; SCHETTINI, 1999). Este comportamento sugere que a baía da 

Babitonga é um estuário do tipo hipersíncrono, onde o aumento das amplitudes está 

relacionado com a magnitude relativa entre os efeitos de fricção com o fundo e o 

estreitamento lateral do canal de acesso (NICHOLS; BIGGS, 1985 apud 

TRUCCOLO; SCHETTINI, 1999). 
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O regime de ondas na região reflete o regime de ventos sobre o Atlântico Sul, com a 

passagem de sistemas frontais originando ondas dos quadrantes sul e leste 

(ARAÚJO et al., 2003 apud SIEGLE; ASP, 2007 apud TRUCCOLO; SCHETTINI, 

1999). 

a) Regime de Marés 

A variação do nível do mar seja devido à maré astronômica, por vezes associada à 

maré meteorológica, isto é, a sobre-elevação do nível do mar devido ao 

“empilhamento” das massas d’agua em situações de tempestade e ressaca 

(AFREDINI, 2009). 

Estas marés são importantes, pois as correntes por elas geradas são os principais 

agentes causadores das correntes marítimas no interior da Baía, as quais provocam 

o transporte de sedimentos, poluentes dissolvidos na água ou poluentes em 

flutuação, como é o caso dos sobrenadantes, com destaque para os óleos (embora 

estes últimos também sejam muito sensíveis à ação do vento, como será visto mais 

tarde). 

b) Maré Astronômica 

O litoral norte do estado de Santa Catarina, mais especificamente na baia da 

Babitonga, encontra-se sob domínio de regime de micro marés (amplitude máxima 

inferior a 2m), semidiurno, com altura média de 0,84 m e máxima de 1,9 m, durante 

os períodos de sizígia (DHN, 2007) conforme descrito no Quadro 11.1.9.2-1. 

O complexo estuarino da baía da Babitonga é caracterizado pela dominância de 

maré enchente com amplificação da altura da maré (hipersíncrona) nas áreas mais 

interiores (TRUCCOLO; SCHETTINI, 1999), causada principalmente por efeitos de 

fricção e estreitamento do canal principal, conforme Quadro 11.1.9.2-1. 

Quadro 11.1.9.2-1 - Informações de Maré obtidas da Carta 1801 DHN. 

LOCAL LAT S LAT W HWF & C ALTURAS EM METROS ACIMA DO NR 

MHHW MLHW MHLW MLLW MSL 

Delegacia da Capitania dos 
Portos de São Francisco do 
Sul 

26º 15’ 48º 38’ 3h08min 1,5 1,4 0,3 0,1 0,8 

Ilha da Paz 26º 10’ 48º 29’ 2h08min 1,9 1,2 0,9 0,1 0,7 

Fonte: DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação - Marinha do Brasil (2007). 
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Quadro 11.1.9.2-2 - Constantes Harmônicas apresentadas por Trucollo & Schetini para 
estações Cruzeiro do Sul (PSFS) e Praia da Enseada. 

ESPÉCIE PERÍODO 

(HORAS) 

PRAIA DA ENSEADA PORTO DE SÃO FRANCISCO DO 
SUL 

Amplitude 

(cm) 

Fase 

(graus) 

Amplitude 

(cm) 

Fase 

(graus) 

Diurnas 

Q1 26,87 3,2 47,5 3,4 57,7 

O1 25,82 10,8 73,6 11,4 73,0 

P1 24,07 2,4 99,7 2,4 126,7 

K1 23,93 6,2 141,5 6,8 132,0 

Semi-diurnas 

2N2 12,91 1,8 129,6 2,4 138,2 

N2 12,66 4,8 133,9 6,9 150,9 

M2 12,42 31,6 64,5 38,7 76,9 

L2 12,19 1,9 70,7 2,5 84,5 

S2 12,00 21,2 65,7 25,0 75,6 

K2 11,97 7,1 60,9 8,9 62,7 

Água Rasa 

MKS2 12,38 2,1 108,9 11,6 71,5 

MO3 8,39 4,5 332,1 7,6 15,9 

SO3 8,29 3,0 92,0 3,4 212,1 

M3 8,28 6,9 180,1 11,2 217,3 

MK3 8,18 2,7 78,1 3,7 113,5 

SK3 7,99 2,6 263,7 2,9 232,5 

MN4 6,27 4,7 87,7 6,9 149,6 

M4 6,21 10,7 132,9 17,3 196,8 

MS4 6,11 5,0 215,7 8,0 291,8 

MK4 6,10 1,8 251,9 13,3 292,6 

Soma  134,8  194,3  

Fonte: TRUCCOLO; SCHETTINI (1999). 
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Figura 11.1.9.2-1 - Constantes Harmônicas calculadas pela FEMAR com dados da estação 
maregráfica São Francisco do sul (Denominação DHN: Clube Náutico 
Cruzeiro do Sul), operada pela DHN. 

 
Fonte: DHN (2007). 
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Figura 11.1.9.2-2 - Constantes Harmônicas calculadas pela FEMAR com dados da estação 
maregráfica Ilha da Paz, operada pela DHN. 

 

 
Fonte: DHN (2007). 
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Figura 11.1.9.2-3 - Localização das Estações Maregráficas (pela proximidade, considerar PSFS 
e Clube Náutico Cruzeiro do Sul, a mesma localização). 

 
Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.9.2-4 - Diferenças das marés medidas. 

 
Fonte: EPAGRI. 

Após Zoneado as marés entre o Porto de São Francisco do Sul e Ilha da Paz pode-

se concluir que se adotada a Estação de Itapoa não há necessidade de 

Zoneamento. 

Foi, portanto adotada uma série de marés compreendendo uma sizígia e uma 

quadratura, conforme mostrado na figura a seguir. 
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Figura 11.1.9.2-5 - Série de elevação a ser simulada no modelo hidrodinâmico. 

 
Fonte: EPAGRI. 

11.1.9.3 Vazões fluviais 

Os rios que ocorrem na Bacia hidrográfica da região de estudo foram 

exaustivamente estudados por Oliveira (2009) e, em particular, os que afluem à baía 

da Babitonga foram compilados om base neste estudo por Destefani (2017). 

Dada à imprevisibilidade da concomitância de fatores extremos (vazões fluviais, 

marés astronômicas e ondas extremas), no caso particular das vazões fluviais que 

ocorrem à Baía da Babitonga optou-se por adotar as vazões médias. 

Na Figura 11.1.9.3-1 mostra-se a Figura dos pontos de lançamento dos principais 

cursos d´água, enquanto que o Quadro 11.1.9.3-1 mostra-se as vazões líquidas e as 

descargas de sólidos. 
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Figura 11.1.9.3-1 - Localização dos principais contribuintes da Baía da Babitonga. 

 
Fonte: Oliveira (2009). 

Quadro 11.1.9.3-1 - Dados de vazão e material sólido em suspensão contribuintes para a Bacia 
da Babitonga. 

ESTAÇÕES VAZÃO (m³s) MPS (kg/m³) 

Parati1 3,52 0,0033 

Ubatuba1 0,4 0,0078 

Jaguaruna1 1,23 0,0011 

Do Saco1 5,7 0,0053 

Cubatão do Norte2 14,95 0,061 

Cachoeira1 3,34 0,0031 

Paranaguá-mirim1 0,93 0,0181 

Palmital2 3,13 0,0856 

Barbosa1 1,83 0,0017 

Bonito2 0,33 0,0113 

Sete Voltas2 0,38 0,0074 

Montão de Trigo1 0,65 0,0127 

Três Barras2 3,02 0,0028 

Fonte: 1SIRHESC; 2Oliveira (2006, Apud Destefani, 2017). 
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11.1.9.4 Ventos 

Os dados de ventos foram também compilados a partir de dados do INMET de 1 de 

janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2010 (DESTEFANI, 2017), na estação de São 

Francisco do Sul. 

A rosa direcional dos dados de vento para o inverno (junho a setembro) demonstra 

que os ventos mais frequentes são de ENE, enquanto que os mais fortes, embora 

menos frequentes, são os de SW (Figura 11.1.9.4-1). 

A rosa direcional dos dados de verão (outubro a maio) tem comportamento parecido, 

com exceção de que os ventos de ENE são mais frequentes e os de SW, embora 

ainda mais fortes, são menos frequentes (Figura 11.1.9.4-2). 

Figura 11.1.9.4-1 - Rosa direcional média (2008-2010) de ventos de inverno em São Francisco 
do Sul. 

 
Fonte: Destefani (2017). 
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Figura 11.1.9.4-2 - Rosa direcional média (2008-2010) de ventos de verão em São Francisco do 
Sul. 

 
Fonte: Destefani, 2017. 

11.1.9.5 Correntes 

Em relação ao Sistema Hidrográfico, destaca-se a bacia do rio Cubatão do Norte 

como a principal fonte de água doce para a baía da Babitonga. Esta bacia recobre 

uma área de 472 km² e uma massa volumar de drenagem de 1,67 km/km², 

compreendendo 792 km de cursos de água (SILVA, 2011). Segundo Schettini & 

Carvalho (1999), o rio Cubatão do Norte caracteriza-se por ser verticalmente 

homogêneo, com alguns períodos de estratificação durante a maré vazante. O 

regime de marés mostra assimetria entre enchente e vazante, sendo as correntes de 

vazante mais intensas que as de enchente. 

Em relação à circulação de meso e larga escala, dominantes na Plataforma 

Continental Externa (PCE), temos na costa sul e sudeste brasileira, o padrão de 

circulação relacionado ao “Sistema Corrente do Brasil” (GODOI, 2005), sistema de 

correntes de contorno formadas pela Corrente do Brasil (CB), fluindo para sul-

sudoeste, com seus meandros e vórtices, e pela subjacente Corrente de Contorno 

Intermediária (CCI), fluindo para norte-nordeste. 

Sobre a plataforma, o padrão predominante está relacionado ao campo de vento e à 

maré, com eventuais intrusões da CB. A partir do talude e em oceano profundo, há 

predomínio do sistema CB-CCI. A Figura 11.1.9.5-1 demonstra esquematicamente o 

giro subtropical do Atlântico Sul. 
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Figura 11.1.9.5-1 - Representação esquemática do giro subtropical do Atlântico Sul. 

 
Fonte: Modificado de Peterson & Stramma (1991). 

A circulação geral no Oceano Atlântico Sudoeste é caracterizada pelo fluxo da 

Corrente do Brasil (CB), de origem tropical, com sentido para sul, e pelo fluxo oposto 

da Corrente das Malvinas (CM), de origem subantártica (LEGECKIS; GORDON, 

1982; OLSON et al., 1998). A CB carrega águas quentes e oligotróficas em direção 

às altas latitudes, acompanhando a linha de quebra da plataforma continental até 

aproximadamente 36º S. Nesta latitude a CB encontra-se com a CM, criando uma 

região com fortes gradientes térmicos, conhecida como Convergência Subtropical. 

Rezende (2003) apresenta uma síntese das massas de águas: (1) Água Costeira 

(AC): decorre da mistura entre águas costeiras de origem continental e as águas de 

plataforma. É caracterizada por valores de salinidade baixos. A extensão desta 

massa de água sobre a plataforma é controlada principalmente pela vazão do Rio da 

Prata e da Lagoa dos Patos, com máximo e fluxo durante inverno-primavera 

(LENTINI, 1997); (2) Água Tropical (AT): flui para S/SW na camada superficial da CB 

(0-200 m), ao longo do talude continental e próximo à quebra da plataforma 

continental. Apresenta baixas concentrações de nutrientes e oxigênio dissolvido. A 

AT é definida por temperatura e salinidade superiores à 20ºC e 36,4 

respectivamente (MIRANDA, 1982); (3) Água Central do Atlântico Sul (ACAS): 

subjacente à AT, é também transportada para S/SW pela CB entre 200 e 500 m de 
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profundidade, ao longo do talude continental e próximo à quebra da plataforma 

continental. É uma massa de água rica em nutrientes inorgânicos, com maiores 

concentrações de oxigênio. A ACAS é definida por temperatura e salinidade 

inferiores a 20ºC e 36,4 respectivamente (MIRANDA, 1982). Alguns autores 

consideram ainda uma quarta massa de água, a Água de Plataforma (AP), com 

características físico-químicas distintas, que resulta de processos de mistura entre 

AC, ACAS e AT (EMILSON, 1961; SILVA, 1995). 

A interação e mistura incompleta entre as diferentes massas de água produzem 

feições oceanográficas marcantes, denominadas de frentes oceanográficas. Estas 

frentes são regiões que apresentam uma grande abundância biológica devido à 

produtividade local (FOURNIER et al., 1979) ou por acúmulo mecânico devido a 

processos físicos (OLSON, 1991). Segundo Zanella et al. (1998), as frentes 

oceanográficas podem ser classificadas como: (1) frentes na quebra de plataforma; 

(2) frentes de ressurgência e; (3) frentes devido a plumas de rios. 

11.1.9.6 Caracterização do Ambiente Praial 

O ambiente praial corresponde à faixa litorânea coberta por sedimentos arenosos e 

cascalhosos, estende-se entre a linha de baixa-mar para cima, até a linha de 

vegetação permanente ou até onde haja mudanças na fisiografia. Sua declividade e 

largura dependem muito da granulometria dos sedimentos. A altura está relacionada 

ao tamanho das ondas e amplitude das marés. Esta correlação está ligada a maior 

permeabilidade dos sedimentos mais grossos, que favorecem a infiltração e 

diminuem muito o volume de águas de retorno superficial. 

Dentre os vários ambientes da costa, podemos destacar os estuários como sendo as 

áreas de transição entre o oceano e o continente que têm sido intensivamente 

ocupados, visto suas características singulares que proporcionam, dentre vários 

aspectos, locais adequados às instalações portuárias, além de serem extremamente 

férteis e capazes de produzir elevadas quantidades de matéria orgânica, 

constituindo, ainda, uma via de acesso importante para o interior do continente 

(MIRANDA et al., 2002). 

Short & Masselink (1999) identificaram que em praias de enseada, as quais 

geralmente apresentam forma de arco assimétrico, diferenças quanto ao grau de 

exposição tornam as linhas de costa variáveis quanto à forma em planta, 

características morfodinâmicas e granulométricas. Estas diferenças podem estar 

relacionadas, entre outras, à presença de promontórios adentrando o mar, 

característica encontrada em linhas de costa rochosas com topografia costeira 

montanhosa. Utilizando a classificação de Wright & Short (1984), Short (1999) 

identificou que uma praia de enseada pode contemplar num mesmo período 

diferentes estágios, dependendo do grau de exposição, desde refletiva, na porção 

mais abrigada, onde a altura de onda no sistema é maior que a altura de quebra na 

praia (H0 > Hb) até dissipativa, na porção mais exposta, onde (H0 = Hb). 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 310 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Segundo Short (1999), nestes locais as praias refletivas ocorrem em áreas 

fortemente compartimentadas e em zonas protegidas por promontórios, o estágio 

intermediário bancos transversais desenvolve-se em porções protegidas de longas 

praias, as chamadas zonas de sombra, e em enseadas moderadamente abrigadas. 

Já o estágio intermediário com banco e cava longitudinal ocorre na porção mais 

retilínea da praia. Na porção mais exposta das praias de enseada, quando a deriva 

litorânea é compartimentada por obstáculos, podem ocorrer estágios dissipativos. 

Para tal foram analisadas características granulométricas, morfológicas e 

hidrodinâmicas. A análise integrada destes dados possibilitou relacionar 

agrupamentos, denominado de tipo de praia, a uma classificação morfodinâmica 

predominante, utilizando Wright & Short (1984), Short (1999) e Short & Masselink 

(1999) para cada trecho ou agrupamento de praia analisado. 

Além de toda a motivação científica envolvida na busca da compreensão desses 

sistemas, os estuários apresentam uma importância histórica referente ao 

desenvolvimento da humanidade. Cerca de 60% das grandes cidades distribuídas 

ao redor da Terra estão localizadas nas proximidades dos estuários, representando 

em proporção às suas dimensões uma das mais valiosas regiões de nosso planeta 

(MIRANDA et al., 2002). Importância esta que também pode ser verificada na 

formação de águas marinhas interiores mais importante do litoral norte do estado de 

Santa Catarina, a Baía da Babitonga (Figura 11.1.9.6-1). Ao longo da colonização 

dessa região, o estuário da Babitonga foi alvo de inúmeros impactos advindos da 

antropização dos ambientes adjacentes. Nos ambientes aquáticos costeiros 

podemos encontrar várias fontes de degradação devido a crescente influência 

antrópica. Despejos de efluentes compostos por substâncias químicas orgânicas e 

inorgânicas, naturais ou sintéticas e resíduos sólidos contribuem amplamente para 

perda de qualidade dos recursos hídricos, em seus diversos compartimentos. A 

presença de grandes centros urbanos, como Joinville, com sua alta concentração de 

parques fabris dos setores metal-mecânico e a contínua e intensa urbanização dos 

demais municípios que a circundam, têm propiciado a depreciação e a alteração da 

qualidade dos corpos aquosos da região. 
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Figura 11.1.9.6-1 - Vista panorâmica da região da praia do Capri em São Francisco do Sul. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Aliado a estes fatos, a baía ainda sofreu uma grande intervenção por volta de 1930, 

quando o Canal do Linguado, ligação sul da baía com oceano, foi fechado em 

função do aterro para a construção da BR-280, rodovia que liga São Francisco do 

Sul a BR-101. Segundo Vieira et al. (2008), esta mudança promoveu a interrupção 

hidrodinâmica no interior da baía e, consequentemente, alterou os processos 

internos e externos de sedimentação do sistema, alegando que a baía vem sofrendo 

com a crescente descarga antrópica de sedimentos e poluentes domésticos e 

industriais que alteram a configuração dos canais preferenciais de circulação e de 

colmatagem. 

Neste contexto os sedimentos apresentam-se como um dos principais 

compartimentos do ambiente aquático, devido às suas singulares características que 

suportam a vida, formando uma diversidade de hábitats e, principalmente, que 

favorecem a deposição e acúmulo de contaminantes. 

Atualmente, a legislação nacional que baseia a qualidade de sedimentos quanto aos 

seus níveis críticos é a Resolução CONAMA n° 454/2014, que estabelece diretrizes 

gerais e os procedimentos mínimos para avaliação do material a ser dragado em 

águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. Tal normativa é específica 

para atividades de dragagem, no entanto, é corriqueiramente utilizada em 
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diagnósticos e monitoramentos como referência quando tratamos da qualidade dos 

sedimentos marinhos. 

Com o objetivo de estudar a qualidade granulométrica da Baía da Babitonga, foi 

selecionado alguns parâmetros a serem analisados como areia muito grossa, areia 

grossa, areia fina, areia muito fina, silte e argila. 

Os dados apresentados no Quadro 11.1.9.6-1 referem-se aos resultados das coletas 

de sedimentos de caracterização praial do Terminal Gás Sul (Golar) sendo estes 

comparados com os realizados obtidos nos estudos realizados pela OAP na região e 

WORLDPORT/TETRA TECH (2006) (pontos do Porto Brasil Sul - PBS, 

compreendidos na área de influência indireta (AII). 
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Quadro 11.1.9.6-1 - Resultados dos sedimentos da Golar, OAP e Porto Brasil Sul. 

REFERÊNCIA PARÂMETROS Areia Muito 
Grossa (g/Kg) 

Areia Grossa 
(g/Kg) 

Areia Média 
(g/Kg) 

Areia Fina 
(g/Kg) 

Areia 
Muito Fina 
(g/Kg) 

Somatório de 
areia 

Silte 
(g/Kg) 

Argila 
(g/Kg) 

OAP (2017/2018) OAP Jun/2017 0 43,0 353,0 549,0 55,0 1000 0 0 

OAP Set/2017 0 40,0 364,0 559,0 37,0 1000 0 0 

OAP Nov/2017 0 50,0 468,0 457,0 25,0 1000 0 0 

OAP Fev/2018 0 34,0 291,0 573,0 100,0 998,0 2,0 0 

WORLDPORT/TETRA 
TECH, 2006 

Ponto 1 PBS Set/2016 2,0 16,0 114,6 663,0 204,0 999,6 0,4 0 

Ponto 2 PBS Set/2016 0 8,0 118,0 575,0 298,7 999,7 0,3 0 

Ponto 3 PBS Set/2016 0 0,1 42,0 813,4 144,3 999,8 0,2 0 

Ponto 4 PBS Set/2016 0 0 42,0 784,0 174,0 1000 0 0 

Ponto 5 PBS Set/2016 0 1,0 59,0 829,3 110,4 999,7 0,3 0 

Ponto 6 PBS Set/2016 0 6,0 242,0 731,0 21 1000 0 0 

Ponto 7 PBS Set/2016 0 0,8 188,7 786,5 24,0 1000 0 0 

Presente Estudo Ponto 1 TGS Jan/2018 0 2,5 189,7 674,7 133,1 1000 0 0 

Ponto 2 TGS Jan/2018 0 0,2 106,1 641,8 251,9 1000 0 0 

Ponto 3 TGS Jan/2018 0 1,0 121, 675,0 203,0 1000 0 0 

Ponto 4 TGS Jan/2018 0 0,6 77,8 589,7 331,9 1000 0 0 

Ponto 5 TGS Jan/2018 0 0 45,8 598,9 355,3 1000 0 0 

Ponto 6 TGS Jan/2018 0 1,4 166,2 623,4 209,0 1000 0 0 

Ponto 7 TGS Jan/2018 0 79,2 318,4 348,0 254,4 1000 0 0 

Ponto 8 TGS Jan/2018 0 4,3 28,7 380,4 586,6 1000 0 0 

Ponto 9 TGS Jan/2018 0 9,0 120,0 391, 480,0 1000 0 0 

Fonte: OPA (2018). 
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A partir dos resultados tabelados foi construído um gráfico com as concentrações 

totais dos grãos de areia, silte e argila em cada ponto estudado (Figura 11.1.9.6-2). 

Figura 11.1.9.6-2 - Gráfico comparativo de silte, argila e areia entre a Golar, OAP e Porto Brasil 
Sul. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

Na Resolução CONAMA n° 454/2012 são apresentadas as denominações da classe 

de grãos de acordo com o tamanho destes em milímetros, conforme o  

Quadro 11.1.9.6-2 a seguir. 

Quadro 11.1.9.6-2 - Classificação granulométrica dos sedimentos. 

CLASSIFICAÇÃO (mm) 

Areia Muito Grossa 2 a 1 

Areia Grossa 1 a 0,5 

Areia Média 0,5 a 0,25 

Areia Fina 0,25 a 0,125 

Areia Muito Fina 0,125 a 0,062 

Silte 0,062 a 0,00394 

Argila 0,00394 a 0,0002 

Fonte: Tabela 3 - Resolução Conama n° 454/2012, Pág. 12-13. 
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As coletas realizadas em janeiro/2018 seguiram como normas, as técnicas de 

Tanner (1995) e Suguio (1973). Os resultados de areia muito grossa, areia grossa, 

areia média, areia fina, silte e argila, estiveram próximos dos valores secundários, 

tanto em São Francisco do Sul como em Itapoá. 

Davis Jr. e FitzGerald afirmam que os sedimentos finos tendem a se acumular em 

ambientes de baixa energia de ondas, enquanto que os sedimentos de 

granulometria de areia tendem a se acumular em ambientes de alta energia de 

ondas. A atuação de eventos de tempestade, no entanto, pode alterar 

temporariamente a energia do ambiente, favorecendo a deposição momentânea de 

sedimentos mais grossos. A proporção de sedimentos mais grossos é maior em 

praias contíguas às desembocaduras fluviais, em função da proximidade da área. 

Pode-se perceber a partir do estudo da região praial que há maior quantidade de 

areia fina, com classificação entre 0,25 a 0,125mm. 

Conclui-se então, que a região onde o estudo é realizado, apresenta predomínio de 

sedimentos grosseiros (areias), especialmente areia fina, e possuem pouca ou 

nenhuma quantidade de finos (silte e argila), apresentando-se assim com 100% de 

areia nas análises de peneiramento e sedimentação. 

11.1.9.7 Caracterização dos Sedimentos na área do empreendimento 

 Dados granulométricos 

Por ocasião da contratação da empresa SALT para realizar o levantamento geofísico 

mencionado no item 11.1.9, foi também realizado uma análise granulométrica. 

O levantamento foi realizado em março/2018, cobriu e mapeou uma área total de 

cerca de 3,36 km2, e executou uma malha com extensão linear de aproximadamente 

64,64 km. As posições das amostragens foram determinadas em campo, a partir da 

interpretação prévia dos dados sonográficos. As posições dos pontos e respectivas 

coordenadas estão apresentadas na Figura 11.1.9.7-1 e Quadro 11.1.9.7-1. 

As posições das amostragens foram determinadas em campo, a partir da 

interpretação prévia dos dados sonográficos. As posições dos pontos estão 

apresentadas a seguir. 
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Figura 11.1.9.7-1 - Posição dos Pontos de Amostragem de sedimento. 

 
Fonte: SALT (2018). 

Quadro 11.1.9.7-1 - Coordenadas dos pontos de coleta das amostras de sedimento. 

PONTOS E N PROFUNDIDADE (m) 

P1 741751 7102903 11 

P2 742273 7102792 18 

P3 742741 7102586 19 

P4 743180 7102451 19 

P5 743180 7102803 19 

P6 743617 7103223 23 

P7 742958 7103258 17 

P8 742357 7103403 8 

Fonte: SALT (2018). 
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Figura 11.1.9.7-2 - Curvas granulométricas das amostras de sedimento coletadas em 
março de 2018. 

 

 
Fonte: SALT (2018). 

Foi considerado que os sedimentos mais representativos são os correspondentes às 

amostras P1 a P5. 

Portanto, para as simulações foram utilizados sedimentos não coesivos com D50 de 

0,3 mm referente a areia fina/média e sedimentos coesivos, silte e argila, com D50 

inferiores a 0,05mm para regiões próxima aos principais rios. 

 Sedimentos oriundos dos rios 

Como comentado no Relatório de Caracterização Física, os rios que ocorrem na 

Bacia hidrográfica da região de estudo foram exaustivamente estudados por Oliveira 
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(2009) e, em particular, os que afluem à Baía da Babitonga foram compilados com 

base neste estudo por Destefani (2017). 

O item 11.1.9 trata destas cargas sólidas juntamente com as vazões provenientes 

dos rios. 

11.1.9.8 Morfodinâmica da Linha de Costa 

 Introdução 

A morfologia de uma praia reflete a composição de seu sedimento e os processos 

físicos atuantes, como ondas, correntes e transporte de sedimentos. O padrão de 

distribuição de sedimentos nas praias depende da historia geológica da região, 

sendo a ação de ondas e marés considerada fator secundário, apesar de serem 

estes que retrabalham e selecionam os sedimentos praiais (KOMAR, 1977; SHORT; 

NI, 1997). 

As praias, por serem ambientais altamente dinâmicos, estão constantemente 

sofrendo alterações morfológicas, resultantes de variações no regime energético 

incidente (ondas) e desequilíbrios no suprimento sedimentar local (SHORT, 1999; 

KLEIN, 2004). De acordo com Wright & Short (1983) esse ambientes possuem 

variação no tempo, dependo das condições de ondas e em especial, das condições 

ambientais. 

As linhas de costa em todo o mundo estão em movimento, tanto em direção a terra 

quanto ao mar. Estas alterações se dao por complexos processos envolvendo 

fatores locais, regionais e globais (CAMFIELD; MORANG, 1996). 

 Procedimentos metodológicos 

Para avaliação da evolução temporal da dinâmica praial, foi realizado um 

levantamento com uso de sistemas aéreos não tripulados (Vant) em março de 2018 

com altitude de 300m, onde foram obtidas 540 imagens que foram processadas 

resultando em uma ortofoto e realizado um comparativo da linha da costa com 

imagens históricas entre os anos de 2003 e 2016. 

Com surgimento de VANTs, a execução de ortofotos tornou-se economicamente 

viável possibilitando trabalhos com melhor resultado para avaliação da dinâmica 

praial e monitoramento ambiental após implantação dos empreendimentos. Esta 

proposta além da delimitação da seção da praia possibilita uma análise mais 

aprofundada, considerando interações com vegetação, intervenções, ocupações, 

entre outros fatores, resultando em uma melhor conclusão dos efeitos que 

dinamizam alterações na linha da costa. 

Em contrapartida, a metodologia tradicional não deve ser descartada, executada 

pelo método das seções, o levantamento é realizado com equipamentos de 

topografia, estação total ou GPS Geodésicos que permitem quantificar o volume de 

praia em diferentes cotas pelo método das seções. A largura é obtida a partir da 
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distância entre x1 e x2, e o volume pela integral representada pela Equação 1, 

compreendendo o volume em uma secção de um metro. Desta forma, o cálculo do 

volume do prisma praial é definido pelo volume contido entre o limite da porção de 

areia em direção a terra (i.e. até a posição do marco ou estrutura fixa) e o limite do 

nível médio do mar (e.g. cota zero vertical), em uma faixa de 1 metro de largura de 

praia. Esta é uma medida padrão utilizada na literatura para medição do volume de 

praia (SHORT, 1999). 

𝑉 =  ∫ 𝑥. 𝜕𝑥
𝑥2

𝑥1

 

A metodologia tradicional com levantamento topográfico foi realizada pela Tetra 

Tech para EIA do Porto Brasil Sul, localizado próximo a este empreendimento, 

sendo que o estudo da dinâmica praial para ambos empreendimentos abrange a 

mesma área. Na Figura 11.1.9.8-1, abaixo, pode-se verificar os sete perfis praiais 

realizado pela Tetra Tech (2016). 

Figura 11.1.9.8-1 - Perfis praiais realizado por Tetra Tech, 2017. 

 
Fonte: WORLDPORT/TETRA TECH, 2006. 

 Resultados 

Nos resultados obtidos no estudo da WORLDPORT/TETRA TECH (2006), os perfis 

de praia indicaram que a área de estudo está sujeita a processos de transporte de 

sedimentos em um sentido preferencial para SW, o que corresponde a uma região 

altamente dinâmica, em estado de instabilidade. Em todos os 7 (sete) perfis 

levantados ao longo das praias Forte e Capri foram coletadas amostras de 

sedimentos superficiais do prisma praial, junto a linha d´água. 
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Figura 11.1.9.8-2 - Localização da área de estudo do Porto Brasil Sul - PBS e Terminal de 
Granéis de Santa Catarina - TGSC. 

 
Fonte: WORLDPORT/TETRA TECH (2006). 

Na Figura 11.1.9.8-3, pode-se verificar a granulometria dos sedimentos coletados 

pelo PBS (P1 a P7) e TGSC (Ponto 1 a Ponto 9). 

Figura 11.1.9.8-3 - Resultados de granulometria dos sedimentos. 

 
Fonte: WORLDPORT/TETRA TECH (2006). 

Os pontos P1 a P9, coletados no TGSC são sedimentos de fundo com granulometria 

bem variada, já os demais pontos P1 a P7, coletados na linha da praia do Capri, 

justamente na região de estudo da dinâmica praial, as amostras são muito 

semelhantes, tendo a predominância de grãos de areia fina com granulometria 

média entre 0,25 e 0,125mm. 
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Na Figura 11.1.9.8-4 é realizado um comparativo entre a ortofoto de 2018 e imagens 

históricas datadas entre 2003 e 2016. Neste pode-se constatar que a praia do Forte 

teve uma perda praial em torno de 105 mil metros quadrados nos últimos quinze 

anos, sendo que em alguns trechos a linha da praia migrou cerca de 100m na 

direção SW.  No mesmo período, a praia da ponta do Capri teve uma perda de 

aproximadamente 37 mil metros quadrados, perdendo uma faixa de areia de 50m 

em alguns trechos. Já o trecho intermediário, apesar de ter migrações menores 

obteve perdas de faixa de praia com média de 15m. O aporte ocorreu somente em 

frente ao Forte, onde formou-se um espigão com uma área de 95 mil metros 

quadrados aumentando, tendo a ponta do espigão avançado na direção NW por 

280m se comparado com o ano de 2003. 
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Figura 11.1.9.8-4 - Evolução da linha de costa das praias do Capri e Forte, comparando 
imagens de satélite de 2003 a 2016 com ortofoto de 2018. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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 Recomendações 

A evolução histórica demonstra o estado de instabilidade desta praia, fato não muito 

identificado pela população local, haja vista que não há ocupação da faixa adjacente 

a linha da praia, ocorrendo uma migração da restinga o que demonstra que a 

ocupação nesta região deve ser muito bem estudada. A manutenção da restinga é 

de vital importância para minimizar este avanço, podendo inclusive ser um programa 

a ser proposto como medida mitigadora, mesmo o empreendimento não 

apresentando impacto na migração da linha da costa esta ocorrerá naturalmente 

sendo a restinga o fator mitigador, evitando desta forma possíveis conflitos 

socioeconômicos. 

Na Figura 11.1.9.8-5 pode-se verificar a deposição que vem ocorrendo em frente ao 

Forte Marechal Luz. 

Figura 11.1.9.8-6 - Comparativo entre as imagens de 2018 e 2009, esta ultima a direita. 

  
Fonte: OAP (2018). 

11.1.9.9 Batimetria 

 Introdução 

Os levantamentos batimétricos têm por finalidade de realizar as medições de 

profundidades associadas a uma posição da embarcação na superfície da água, 

necessárias em áreas marítimas, fluviais, em lagoas e em canais naturais ou 

artificiais, navegáveis ou não, visando à representação destas áreas em uma carta 

(MIGUENS, 1996). 

As profundidades são de extrema importância para que seja possível representar as 

linhas isobáticas, as quais permitirão a visualização da topografia submersa 

(MIGUENS, 1996). 

As medições de profundidade podem ser realizadas de forma direta ou indireta. No 

primeiro caso, os equipamentos que podem ser empregados são, por exemplo, o 

prumo de mão, a máquina de sondar e as estádias. No segundo caso emprega-se, 

por exemplo, sensores acústicos (ecobatímetro mono-feixe ou multi-feixe), sensores 

2009 2018 
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eletromagnético espacial ou aerotransportado. Atualmente são amplamente 

empregados os sensores acústicos (ecobatímetros) (MIGUENS, 1996). 

 Procedimentos Metodológicos 

O levantamento batimétrico foi realizado pela empresa SALT - Sea & Limno 

Technology Consultoria Ambiental Ltda. em março/2018. 

O Relatório Técnico 198/2018 - Estudo de Fundo e Subfundo Investigação 

Geofísica: Sísmica, Sonografia, Batimetria é apresentado no Anexo 11.1.9.9-1 deste 

estudo. 

A SALT adquiriu dados batimétricos através de multifeixes, imageamento acústico e 

sísmica de alta resolução. 

O processamento dos dados sonográficos e sísmicos foi realizado no software 

Meridata MDPS 5.2. Já os dados batimétricos foram processados no software PDS. 

Em suma, o estudo mapeou uma área aproximada de 3,36 km², conforme 

apresentado em detalhe na Figura 11.1.9.9-1. 

Figura 11.1.9.9-1 - Área de levantamento batimétrico (linha magenta), na desembocadura da 
baía da Babitonga, São Francisco do Sul/SC. 

 
Fonte: SALT (2018). 
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 Resultados 

Os resultados apresentados foram compilados do relatório produzido pela SALT que 

encontra-se no Anexo 11.1.9.9-1 deste estudo. 

A batimetria da área de interesse revelou que a região leste apresenta as maiores 

profundidades, com valores entre 20 e 25 metros (Figura 11.1.9.9-2). A região oeste, 

em direção a Itapoá, as profundidades decrescem gradativamente, chegando a 

menos de 5 metros nas proximidades da praia (SALT, 2018). 

Figura 11.1.9.9-2 - Planta batimétrica para área de estudo. 

 
Fonte: SALT (2018). 

Os dados batimétricos também mostraram claramente a presença das dunas e 

marcas onduladas decorrentes da atuação das correntes de maré. As maiores 

dunas chegam a até 1,5 m de altura (Figura 11.1.9.9-3). 

O imageamento sonográfico da área de interesse possibilitou a identificação de 6 

feições, tais como: 

i. Dunas subaquáticas de pequeno porte; 

ii. Fundo plano e homogêneo; 

iii. Marcas onduladas de grande porte;  

iv. Marcas onduladas de pequeno porte; 
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v. Marcas onduladas no talude praial e; 

vi. Região praial. 

Figura 11.1.9.9-3 - Mosaico de imageamento interpretado obtido após processamento dos 
dados sonográficos. 

 
Fonte: SALT, 2018. 

As feições identificadas corroboram com os dados batimétricos, indicando que a 

região leste da área de interesse está sujeita às correntes de maré de maior 

intensidade. 

Os dados sísmicos adquiridos apresentaram excelente qualidade, tanto pelas 

configurações de aquisição quanto pelas características locais. Foram mapeados 5 

refletores sísmicos, além do embasamento acústico e do leito marinho. 

O mapeamento dos refletores foi possível em praticamente toda a área de interesse, 

o que possibilitou a interpolação dos dados e geração de mapas de profundidades 

para cada um deles. 

Os mapas de profundidades para todos os refletores mostram que a área a leste 

também apresenta maiores profundidades. Isso reflete também no mapa de 

espessuras, que mostra valores entre 16 e 22 metros de sedimentos arenosos 

pouco consolidados a leste, e entre 4 e 10 metros a oeste (Figura 11.1.9.9-4). 

Os dados sísmicos corroboram com as condições mais energéticas e erosivas na 

parte leste da área de interesse já atuantes há algum tempo. Ou seja, as condições 
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hidrodinâmicas atuais são provavelmente as mesmas há um longo período de 

tempo. 

A interpretação sísmica é indireta, e deve ser confirmada por dados diretos, como as 

sondagens físicas dos sedimentos. 

Figura 11.1.9.9-4 - Mapa de espessuras da camada sedimentar, possivelmente arenosa, 
existente do leito marinho até o topo do refletor R1.  

 
Fonte: SALT, 2018. 

11.1.10 Estudos de Modelagem 

 Introdução 

Uma vez caracterizada a região, é preciso traduzir o meio físico para o ambiente 

computacional (modelo). 

Um modelo é, em essência, uma forma de representação da realidade. Segundo 

Tucci (2005) um modelo é a representação de algum objeto ou sistema, numa 

linguagem ou forma de fácil acesso e uso, com objetivo de entendê-lo e buscar suas 

respostas para diferentes entradas. 

Tendo em vista a complexidade dos sistemas que compõem a natureza e as 

limitações da percepção humana, todo modelo construído para simular um sistema 

real é falho em representar a realidade por completo. Porém, mesmo com limitações, 

os modelos são ferramentas importantes para a ciência e para a engenharia, por nos 

permitirem visualizar fenômenos de uma forma que torna fácil a compreensão e as 

correlações entre causas e efeitos. 
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Os modelos computacionais utilizados seguem a seguinte sequencia (ROSMAN, 

2001 apud AQUAFLUXUS, 2017) (Figura 11.1.10-1). 

Figura 11.1.10-1 - Sequencia dos modelos computacionais. 

 
Fonte: ROSMAN (2001); AQUAFLUXUS (2017). 

 Procedimentos metodológicos 

 Modelo conceitual 

Idealizar o que se quer estudar, relacionando causas e efeitos. A mostra efeitos e 

causas utilizadas neste estudo como Modelo conceitual. 

Quadro 11.1.9.10-1 - Modelo conceitual: Efeitos estudados e suas causas principais. 

EFEITO CAUSA(S) 

Correntes hidrodinâmicas Marés e ventos 

Refração e difração de ondas Incidência de altura, direção e período de ondas 

transporte de sedimentos:  Correntes hidrodinâmicas de maré, correntes geradas por ondas, correntes 
geradas por ventos 

Refração e difração de ondas Incidência de altura, direção e período de ondas 

espalhamento de óleo no mar Correntes hidrodinâmicas de maré, correntes geradas por ventos 

Fonte: Deltares (2010). 

 Modelo matemático 

Uma vez definido o modelo conceitual são concebidos os modelos matemáticos, ou 

equações diferenciais que regem os fenômenos estudados. 

 Modelo Numérico 

Nesta etapa são traduzidos os modelos matemáticos à linguagem computacional, 

obtendo os resultados por meio de iterações que varrem todo o domínio 

computacional. 

Existem vários métodos numéricos. Para os fenômenos hídricos utilizam-se métodos 

como diferenças finitas, elementos finitos, volumes finitos. 
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 Limitações e simplificações 

Os fenômenos naturais ocorrem, naturalmente, em 3 dimensões (largura, 

comprimento e profundidade), variando com o tempo,  

Muitas vezes uma ou mais dimensões é desprezada, sem prejuízo excessivo das 

informações sobre os efeitos que se querem estudar. 

No caso da baía da Babitonga, a largura e o comprimento são da ordem de 50 vezes 

maior que a profundidade média, portanto é razoável supor que as correntes 

promediadas na vertical representam bem o campo de correntes na baía, Esta 

simplificação, que transforma um fenômeno em três dimensões em um fenômeno 

em 2 Dimensões mais a altura, ou 2DH representa uma economia em tempo 

computacional que permite fazer mais simulações em tempos muito mais curtos, 

sem prejuízo da informação sobre os efeitos que se desejam estudar. 

Esta economia de tempo computacional se estende aos demais fenômenos: 

a) O transporte de sedimentos é uma grandeza derivada das correntes 

hidrodinâmicas, dependendo da distribuição da granulometria e do fundo. 

b) A propagação de ondas depende somente das características do relevo 

submarino no que refere a profundidade. 

c) O espalhamento do óleo depende das correntes de maré, do vendo e da 

viscosidade e densidade do fluido derramado. 

Partindo destas premissas apresentam-se a seguir as grandezas de importância 

para a modelagem computacional. 

11.1.10.1 Modelagem hidrodinâmica 

 Introdução 

O objetivo da modelagem hidrodinâmica da Baía da Babitonga é a caracterização do 

regime de ondas, marés e correntes, incluindo as variações sazonais relacionando-

as com dados meteorológicos. Inclui ainda a caracterização do ambiente praial na 

área de intervenção (AI) e área de influência direta (AID) e análise granulométrica, 

bem como a caracterização da hidrodinâmica costeira, considerando os processos 

de transporte e deposição de sedimentos. 

No contexto dos Estudos de Modelagem, este modelo conceitual tem como função 

fornecer subsídios para os estudos de circulação hidrodinâmica, regime de ondas, 

hidro-morfodinâmico para verificar locais preferenciais e taxas de assoreamento em 

locais críticos (ex. canal de navegação), alterações da linha de costa, dispersão de 

óleos, ondas marítimas e plumas térmicas. 
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 Procedimentos metodológicos 

 Apresentação do Modelo 

O Delft3D-Flow é um modelo numérico não estacionário baseado em processos 

físicos, que resolve a equação de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis em 

água rasa considerando a aproximação de Boussinesq. O módulo de transporte de 

sedimentos utiliza a equação de advecção-difusão e as outras equações 

governantes são descritas em Lesser et al., (2004) e Deltares (2010). Entre suas 

capacidades podemos incluir: 

a) Forçante devido às marés; 

b) Efeito da rotação da Terra (força de Coriolis); 

c) Fluxos acionados por densidade (termos de gradientes de pressão nas 

equações de momentum); 

d) Simulador de difusão-advecção incluído para calcular gradientes de densidade 

com facilidade opcional para tratar gradientes muito nítidos na vertical; 

e) Vento e a pressão atmosférica variando no espaço e no tempo; 

f) Modelos avançados de turbulência para considerar a viscosidade turbulenta 

vertical e a difusividade com base no conceito de viscosidade turbulenta (eddy 

viscosity), com 04 opções fornecidas; 

g) Fontes e sumidouros variáveis no tempo (por exemplo, descargas no rio); 

h) Simulação da descarga térmica, descarga de efluentes e da ingestão de água 

de resfriamento em qualquer local e profundidade; 

i) Rastreio de partículas; 

j) Simulação robusta de secagem e alagamento de planícies de marés. 

O Delft3D consiste, portanto, em uma série de módulos integrados em uma mesma 

interface (Figura 11.1.10.1-1) que juntos permitem simular uma variedade de 

processos físicos. O módulo principal é o Delft3D-Flow, que acoplado com o modelo 

de ondas SWAN reproduz a hidrodinâmica próximo à costa. 
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Figura 11.1.10.1-1 - Esquema de modelagem hidrodinâmica online para o Delft3D. 

 
Fonte: Deltares (2010). 

 Descrição do processo de Modelagem 

Para a simulação foi gerada uma malha na qual onde rodou-se o modelo 

hidrodinâmico simultaneamente com as simulações de ondas. No referente estudo 

foi utilizado uma serie de maré e de ondas datadas, entre os dias 15/11/2009 e 

30/11/2009, devido a época do levantamento de dados utilizados na calibração do 

modelo. 

A Figura 11.1.10.1-2 ilustra a malha utilizada na simulação enquanto os dados 

batimétricos utilizados são representados pela Figura 11.1.10.1-3. 
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Figura 11.1.10.1-2 - Malha utilizada na simulação. 

 
Fonte: elaborada por OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.1-3 - Batimetria da região modelada. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

Para a simulação hidrodinâmica foram utilizados dados de elevação da maré como 

entrada na fronteira, proporcionando a formação de correntes para a região 

simulada, bem como a incidência de ondas. 

Para a calibração do modelo foram utilizados dados de elevação e ondas do nível 

d’água no local indicado na Figura 11.1.10.1-4, levantados entre os dias 13/11/2009 

e 31/11/2009 (Figura 11.1.10.1-5). 
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Figura 11.1.10.1-4 - Local de extração dos dados do modelo. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

Figura 11.1.10.1-5 - Série de elevação simulada. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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 Área de estudo 

Os estudo e modelagens foram realizadas na Baía da Babitonga/SC. 

Possuindo um espelho d’água de aproximadamente 160 km² e é considerada a 

principal área estuarina de Santa Catarina. Sua conexão com o oceano Atlântico 

ocorre nas proximidades de uma barra natural, na extremidade norte da ilha de São 

Francisco do Sul. Morfologicamente, a baía pode ser dividida em três canais: um 

canal principal e dois canais mais estreitos e alongados, denominados canal do 

Palmital e canal do Linguado (VIEIRA et al., 2008). 

O canal principal apresenta seu eixo orientado no sentido NE/SW e sua embocadura 

localizada na extremidade norte da ilha de São Francisco do Sul. Sua 

desembocadura, com, aproximadamente 1,8 km de largura, encontra-se entre as 

praias Figueira do Pontal e Capri. O canal possui em média 3,8 km de largura e 

profundidades de até 28 m. 

O canal do Palmital, ao norte, e o canal do Linguado, ao sul, apresentam eixo 

orientado no sentido SE/NW, possuem largura máxima de 1,5 km e profundidade 

média de 4 m. O canal do Palmital pode ser caracterizado como um exportador de 

sedimentos para o interior da Baía da Babitonga (SCHETTINI & CARVALHO, 1999). 

Este contribui com as maiores descargas fluviais, provenientes das bacias 

hidrográficas da escarpa da Serra do Mar (VIEIRA et al., 2008). 

A Baía da Babitonga, dada a sua importância econômica e ambiental para a região 

mais industrializada e de maior movimentação portuária, tem sido extensivamente 

estudada por diversos acadêmicos, com destaque para as teses de doutorado de 

Oliveira (2009), na qual foram realizadas várias medições de vazão de cursos 

d’água e de Destefani (2017), que por sua vez compilou os dados da tese anterior e 

adicionou dados dos órgãos SIRHESC (Sistema de Informações de Recursos 

Hídricos do Estado de Santa Catarina) e INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 

No contexto hidrográfico, a bacia hidrográfica que alimenta a baía contém grande 

parte do centro urbano-industrial do estado, com municípios como Joinville, Garuva, 

São Francisco do Sul e Araquari. Possui uma área total de 1.559km² e, subtraindo-

se a superfície aquática, 1369 km², já descontada a área após fechamento do canal 

do Linguado (OLIVEIRA, 2006) (Figura 11.1.10.1-6). 
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Figura 11.1.10.1-6 - Baía da Babitonga e respectiva Bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2006). 

Os dados meteoceanográficos obtidos, foram, por sua vez: 

a) Medição de ondas; 

b) Medição de marés; 

c) Medição de sedimentos. 

 Dados de ventos 

 Áreas de influencia 

A Área de Influência Indireta - AII (Figura 11.1.10.1-7) considera a área onde os 

impactos provenientes das ações do empreendimento incidem de forma indireta e 

com menor intensidade. Para tal, foi considerada uma faixa de abrangência de 5 km 

igualmente distribuída em ambos os lados da faixa de servidão para o trecho 

terrestre. No trecho marítimo, para os meios físico e biótico, sua delimitação 

considerou o sistema estuarino da Baía da Babitonga. 
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Figura 11.1.10.1-7 - Área de Influencia Indireta - AII do empreendimento no trecho 
marítimo. 

 
Fonte: OAP, 2018. 

No presente estudo, entretanto, consideramos que a área de estudo compreende 

também a bacia hidrográfica (Figura 11.1.10.1-8, haja vista que as vazões líquidas e 

sólidas dos corpos d’água interferem no regime hídrico e sedimentológico da bacia. 

 Resultados 

 Calibragem do modelo 

 

Adotados os dados de entrada e as premissas de modelagem, a Figura 11.1.10.1-8, 

ilustra a concordância entre a série medida e a série modelada de elevações, 

ilustrando uma boa calibração do modelo. 
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Figura 11.1.10.1-8 - Modelagem de elevação: dados versus Simulação na região de 
implantação. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

 Correntes 

Após a fase de calibragem do modelo, procederam-se às simulações propriamente 

ditas. 

O intervalo da Figura 11.1.10.1-9 a Figura 11.1.10.1-10 a seguir ilustram os 

resultados hidrodinâmicos, os quais foram extraídos a elevação do nível d’água e os 

instantes de velocidades máximas para as situações de enchente e vazante de 

quadratura e sizígia. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 339 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.10.1-9 - Retrato de correntes maré de enchente sizígia, em m/s. 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.1-10 - Retrato de correntes maré de vazante sizígia, em m/s. 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.1-11 - Retrato de correntes maré de enchente, sizígia, em m/s. 

 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.1-12 - Retrato de correntes maré de vazante quadratura, em m/s. 

 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 

 Transporte de Sedimentos 

 Geomorfologia 

A grosso modo, dentro do contexto do Período Cenozóico (últimos 1,75 milhões de 

anos), a geologia (Figura 11.1.10.1-13) da bacia hidrográfica da região de estudo 

divide-se em: 

a) Escarpas e Reversos da Serra do Mar, oriundos de Dobramentos 

Remobilizados; 

b) Depósitos sedimentares, formando a planície costeira. Esta, por sua vez, se 

subdivide em. 
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- Planícies Marinhas (ou costeiras); 

- Planície Aluvial. 

Toda a região apresenta flora abundante, ocorrendo tipicamente nas escarpas e 

reversos da serra do mar a floresta da Serra do Mar e nas regiões fluvio lagunares 

os mangues, assentados sobre sedimentos argilo-arenosos ricos em matéria 

orgânica, Figura 11.1.10.1-14. 

Isto explica a predominância dos sedimentos argilo-arenosos, tendo sua 

granulometria aumentada conforme se distancia do fundo da baía. 

Figura 11.1.10.1-13 - Trecho do mapeamento geomorfológico com destaque para a área objeto 
de estudo. 

 
Fonte: GAPLAN (1986) apud OLIVEIRA (2009). 
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Figura 11.1.10.1-14 - Mapeamento geomorfológico. 

 
Fonte: GAPLAN (1986) apud OLIVEIRA (2009). 

 Materiais oriundos dos rios afluentes à baia da Babitonga 

Os materiais em suspensão transportados pelos rios afluentes são depositados 

parcialmente ao longo dos cursos d’água, no caso dos sedimentos de maior 

granulometria, enquanto que os finos, de menor granulometria, são depositados na 

foz, onde ocorre diminuição da velocidade de escoamento devido ao aumento da 

seção. 

Sendo a baía da Babitonga um corpo estuarino, o(s) local(is) preferencial(is) de 

deposição dos sedimentos depende de vários fatores, tais como: 
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Velocidade no curso d’água Quanto maior a velocidade do escoamento, maior a distância de 
carreamento; 

Granulometria Quanto menor a granulometria, maior o alcance em distância do 
local de deposição do sedimento; 

Correntes de maré As correntes geradas pelas marés no interior da Baía podem 
mover o local de deposição mais para o interior da Baía (caso da 
maré enchente) ou mais para o exterior (caso da maré vazante). 

 Compilação de Dados Medidos 

A empresa SALT (2018) foi contratada para realizar um levantamento geofísico na 

região da Baía da Babitonga, no município de São Francisco do Sul/SC, conforme 

descrito no item 0 “Caracterização dos Sedimentos na área do empreendimento”. 

De acordo com a análise granulométrica das amostras: 

a) Ponto P1: Predomínio de areia fina, média e grossa; 

b) Ponto P2: Predomínio de areia fina, média e grossa; 

c) Ponto P3: Predomínio de areia fina e média; 

d) Ponto P4: Predomínio de areia fina e média; 

e) Ponto P5: Predomínio de areia fina e média; 

f) Ponto P6: Predomínio de areia média e grossa; 

g) Ponto P7: Predomínio de areia média e grossa; 

h) Ponto P8: Predomínio de areia média e grossa. 

A predominância de sedimentos arenosos corrobora a presença de marcas 

onduladas e dunas subaquáticas no leito marinho. Sedimentos mais finos, como 

areias muito finas, silte e argila não proporcionam as condições necessárias para 

formações destas feições. 

Foi considerado que os sedimentos mais representativos são os correspondentes às 

amostras P1 a P5. Portanto, para as simulações foram utilizados sedimentos não 

coesivos com D50 de 0,3 mm referente a areia fina/média e sedimentos coesivos, 

silte e argila, com D50 inferiores a 0,05mm para regiões próxima aos principais rios. 

11.1.10.2 Estudo de Dispersão de Pluma de Sedimentos 

a) Introdução 

Os métodos de execução do lançamento da tubulação a partir da linha de costa 

foram: 

a) Cofferdam (Figura 11.1.10.2-1): onde se escava uma trincheira, posteriormente 

escorada por estacas-prancha ou outro elemento contentor; 
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b) Furo direcional, onde o tubo é puxado através de um furo previamente feito 

conectando a costa com a parte submersa. Este é um método que evita os 

inconvenientes de parada devido a condições de ressaca. 

Figura 11.1.10.2-1 - Exemplo de cofferdam em área costeira para lançamento de dutos. 

 
Fonte: http://augustoarl.blogspot.com.br/.  

b) Procedimentos metodológicos 

Ambos métodos possuem dispersão de sedimentos muito baixo. 

a) O cofferdam, por estar limitado lateralmente por uma linha de estacas-prancha; 

b) O furo direcional, por não interagir com a parte de maior transporte de 

sedimento, a saber a linha de costa. 

O método escolhido foi o furo direcional, começando em um ponto da costa e 

emergindo nas proximidades do terminal da Golar, 

A partir daí a tubulação vai apoiada no fundo, sendo para isto arrastada por uma 

embarcação lançadora de duto, conforme visto na Figura 11.1.10.2-2. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 347 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.10.2-2 - Instalação de Gasoduto na zona de praia. 

 
Fonte: Petrobrás. 

c) Conclusões 

Dada a escala do modelo e os transportes de sedimentos envolvidos, não é possível 

resolver: 

a) O movimento de sedimentos que ocorre cada vez que uma broca do furo 

direcional emerge, ou durante a emersão do próprio tubo; 

b) A eventual dispersão de transporte devido ao arraste do tubo, que consistirá 

em suspensão e imediata deposição de sedimentos de maior granulometria. 

Portanto, para efeitos práticos, considera-se que a plumas de sedimentos é 

desprezível. 

11.1.10.3 Estudo de Modelagem das Plumas Térmicas 

a) Introdução 

Os navios da Golar captarão para resfriamento do processo, 5m³/s, que serão 

lançados no mar à mesma vazão, porém com uma temperatura de 3 graus acima da 

superfície do mar. 

b) Procedimentos metodológicos 

O comportamento do lançamento à diferença de temperatura de 3 graus foi difícil de 

resolver na escala do modelo, sendo considerado seus efeitos localizados a um raio 

de aproximadamente 200 m do lançamento, a variações de até 0,1ºC, portanto 

desprezível na AID. 
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Foi considerada uma segunda hipótese mais pessimista, com uma diferença de 10 

graus entre a temperatura da água do mar e a temperatura do efluente, à vazão de 

5m³/s. (água do mar a 20ºC e lançamento a 30ºC). 

O impacto térmico sobre a superfície próxima é mostrado nos cenários a seguir 

Figura 11.1.10.3-1 e Figura 11.1.10.3-2. 
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Figura 11.1.10.3-1 - Comportamento da temperatura durante a maré de quadratura. 

 

Maré Vazante de 
Quadratura 

 

Estofo de maré de 
Quadratura 

 

Maré Vazante de 
Quadratura 

Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.3-2 - Comportamento da temperatura durante a maré de sizígia. 

 

Maré Vazante 
de sizígia 

 

Estofo de maré 
de sizígia 

 

Maré Vazante 
de sizígia 

Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 
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d) Discussão dos resultados 

Observa-se que mesmo em uma hipótese pessimista, a variação térmica na costa 

mais próxima situa-se na faixa entre 0 e 0,02ºC na AID (caso das marés de 

quadratura, que promovem campos de velocidade menos intensos e portanto 

favorecem menos a dispersão) e de até 0,04 ºC num raio de 300m circunvizinho ao 

ponto de implantação, correspondendo respectivamente às marés enchentes e 

vazante de sizígia e ao estofo de maré de quadratura de temperatura média na 

coluna vertical no ponto da costa mais próximo. 

e) Conclusões 

Diante dos resultados, conclui-se que a localização fornece excelente dispersão 

térmica, devido à boa profundidade local no ponto de lançamento. 

11.1.10.4 Estudo Hidro e Morfodinâmico 

a) Introdução 

Os objetivos deste relatório são: 

a) Demonstrar a metodologia utilizada para a construção do modelo 

computacional; 

b) Avaliar o comportamento do modelo frente à experiência e dados de estudos 

anteriores; 

c) Indicar as fases subsequentes. 

Com estes objetivos em mente, foi feita, utilizando o módulo de transporte de 

sedimentos acoplado ao modelo numérico Delft3D (Deltares), utilizando os dados do 

Relatório de Andamento 1 005-RT-ET-001-HID-00 (estudo preliminar para a 

dinâmica hidrodinâmica e do regime de ondas da região para o período de 15 dias). 

b) Procedimentos Metodológicos 

Apresentação do modelo hidrodinâmico utilizado. 

O Delft3D-Flow é um modelo numérico não estacionário baseado em processos 

físicos, que resolve a equação de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis em 

água rasa considerando a aproximação de Boussinesq. O módulo de transporte de 

sedimentos utiliza a equação de advecção-difusão e as outras equações 

governantes são descritas em Lesser et al. (2004) apud Deltares (2010). Entre suas 

capacidades pode-se incluir: 

a) Forçante devido às marés; 

b) Efeito da rotação da Terra (força de Coriolis); 

c) Fluxos acionados por densidade (termos de gradientes de pressão nas 

equações de momentum); 
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d) Simulador de difusão-advecção incluído para calcular gradientes de densidade 

com facilidade opcional para tratar gradientes muito nítidos na vertical; 

e) Vento e a pressão atmosférica variando no espaço e no tempo; 

f) Modelos avançados de turbulência para considerar a viscosidade turbulenta 

vertical e a difusividade com base no conceito de viscosidade turbulenta (eddy 

viscosity), com 04 opções fornecidas; 

g) Fontes e sumidouros variáveis no tempo (por exemplo, descargas no rio); 

h) Simulação da descarga térmica, descarga de efluentes e da ingestão de água 

de resfriamento em qualquer local e profundidade; 

i) Rastreio de partículas; 

j) Simulação robusta de secagem e alagamento de planícies de marés; 

k) Acoplamento entre os modelos hidrodinâmico e morfológico e fator temporal. 

O módulo de transporte e morfologia de sedimentos suporta o transporte de cargas 

de carga de leito e carga em suspensão de sedimentos não coesivos e carga em 

suspensão de sedimentos coesivos. 

Para esquematização, distinguimos as frações “lama” (transporte coesivo de carga 

suspensa), “areia” (transporte não-coesivo de carga de cama e carga suspensa) e 

“carga de leito” (transporte não-coesivo ou carga total). 

Se a carga suspensa é conhecida como insignificante (seja pelo diâmetro do 

sedimento ou pela fórmula de transporte de sedimentos escolhida), a abordagem de 

“carga de leito” é mais eficiente. As interações de sedimento são levadas em 

consideração, embora especialmente no campo das interações entre areia e lama, 

ainda faltam alguns processos. 

Para os cálculos de transporte de sedimentos e de mudanças morfológicas, a 

modelagem adotada considera as características do fundo, assim como a 

concentração de sedimentos em suspensão. Estes sedimentos podem ser coesivos, 

não-coesivos, ou a combinação de ambos. 

Além disso, o modelo numérico permite uma completa realimentação das mudanças 

morfológicas de fundo durante o cálculo hidrodinâmico. Uma das complicações 

inerentes desse processo refere-se à escala temporal típica para a ocorrência de tal 

influência. Uma técnica utilizada para administrar este problema é chamada de fator 

temporal de escala morfológica (Morfac), a qual consiste em atribuir uma relação 

(temporal) para que as mudanças morfológicas tenham impactos significantes na 

hidrodinâmica. Esta técnica permite acelerar os impactos das mudanças 

morfológicas para serem dinamicamente incorporadas aos cálculos hidrodinâmicos 

(Figura 11.1.10.4-1). 
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Figura 11.1.10.4-1 - Esquema de modelagem morfodinâmica online para o Delft3D. 

 
Fonte: Deltares (2010). 

c) Descrição do processo de Modelagem 

A simulação foi feita utilizando a mesma malha na qual onde rodou-se o modelo 

hidrodinâmico simultaneamente com as simulações de ondas. No referente estudo 

foi utilizado uma serie de maré e de ondas datadas, entre os dias 15/11/2009 e 

30/11/2009, devido a época do levantamento de dados utilizados na calibração do 

modelo. 

 Premissas da modelagem 

 Morfodinâmica 

Preliminarmente foram realizadas simulações morfodinamicas para o período de 15 

dias, como o Morfac unitário. Posteriormente com um morfac de 12 e um período de 

30 dias para representar uma morfodinâmica de um ano. Para a rugosidade de 

fundo foi utilizado a equação de Chezy com coeficientes uniformes de 65 m 1/2/s, o 

qual se adapta bem à maioria dos modelos computacionais, porém sujeito a 

calibração em fases posteriores. 

 Espessura da camada sujeita ao transporte 

Um cuidado que se deve tomar ao fazer simulações envolvendo transporte de 

sedimentos é a espessura da camada sedimentar não consolidada (sujeita ao 

transporte). Regiões com pequena espessura não consolidada são limitadas à 

quantidade de transporte de sedimento. 

A empresa SALT foi contratada para realizar um levantamento geofísico na região 

da Baía da Babitonga, no município de São Francisco do Sul, Santa Catarina. 

O levantamento cobriu e mapeou uma área total de cerca de 3,36 km², e executou 

uma malha com extensão linear de aproximadamente 64,64 km. 

Os levantamentos revelaram um camada bastante robusta de sedimentos não 

consolidados, com espessuras entre 9 e 23 m (Figura 11.1.10.4-2. 

Estas informações estão em concordância com a formação geológica da Baía da 

Babitonga, planícies litorâneas onde predominam sedimentos argilo-arenosos, com 
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a granulometria aumentando conforme se aproxima do oceano (GAPLAN, 1986; 

apud OLIVEIRA, 2009). 

Figura 11.1.10.4-2 - Mapa da espessura de sedimentos não consolidados, obtidos a 
partir de perfilhadores sísmicos tipo Boomer e CHIRP. 

 
Fonte: SALT (2018). 

 Dados utilizados 

 Maré astronômica 

Como considerado no Relatório de Caracterização física, após Zoneadas  as marés 

entre o Porto de São Francisco do Sul e Ilha da Paz concluiu-se que se adotada a 

Estação de Itapoa não há necessidade de Zoneamento. 

Foi, portanto adotada uma série de marés compreendendo uma sizígia e uma 

quadratura, conforme mostrado na Figura 11.1.10.3-3 a seguir. 
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Figura 11.1.10.4-3 - Série de elevação a ser simulada no modelo hidrodinâmico. 

 
Fonte: Elaborado por OAP (2018). 

 Ondas 

Os dados disponíveis de ondas compreendem desde fevereiro de 1997 a janeiro de 

2012. Neste período, foi observado que o ano de maior incidência de ressacas, 

sobretudo de Leste, foi 2010. 

Os quadros a seguir, Quadro 11.1.9.10.4-1 e Quadro 11.1.9.10.4-2, ilustram um 

estudo estatístico dos dados de ondas obtidos da região referente ao ano de 2010, o 

qual foi utilizado na simulação. 

Quadro 11.1.9.10.4-1 - Ocorrência de ondas de 2010 por Altura, direção e período (por intervalo 
de tempos de 3 horas). 

 
Fonte: OAP (2018). 

  

Hs 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Total

0.5 0 2 27 12 5 0 0 0 0 0 46

1 0 123 847 2739 768 364 91 8 1 0 4941

1.5 0 227 2057 6488 3888 1583 355 38 0 0 14636

2 0 5 1522 3867 3704 2094 488 40 0 0 11720

2.5 0 0 377 2090 1800 1591 356 29 1 0 6244

3 0 0 31 874 809 814 257 21 0 0 2806

3.5 0 0 0 223 321 324 133 4 0 0 1005

4 0 0 0 43 127 137 24 1 0 0 332

4.5 0 0 0 2 41 15 14 2 0 0 74

5 0 0 0 0 3 11 3 0 0 0 17

5.5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 357 4861 16338 11466 6938 1721 143 2 0 41826
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Quadro 11.1.9.10.4-2 - Percentual de ocorrência de ondas de 2010 por altura, direção e período 
(por intervalo de tempos de 3 horas). 

 
Fonte: ? 

a) Vazões fluviais (líquidas e sólidas): as vazões fluviais, incluindo a carga de 

sólidos, consta do item 11.1.9.3 Vazões fluviais. Dada a imprevisibilidade da 

concomitância de fatores extremos (vazões fluviais, marés astronômicas e 

ondas extremas), no caso particular das vazões fluviais que ocorrem à Baía da 

Babitonga optou-se por adotar as vazões médias. 

b) Maré: foi considerada a variação de maré em 15 dias, conforme  

Figura 11.1.10.4-4 compreendendo uma maré de quadratura e uma de sizígia. 

c) Ondas: foi considerada uma série condensada de ondas, representativa do 

clima de ondas do ano de 2010. 

d) Sedimentos: foi adotado uma granulometria com D50 = 0,30mm, considerando 

uma espessura de camada de 7m de espessura, em conformidade com o 

descrito no item 11.1.9.7. As cargas de finos oriundas dos rios da região, com 

sua respectiva composição granulométrica, conforme descrito no item b. 

 Dados utilizados no cenário após a implantação 

Após a implantação do empreendimento, serão reproduzidos os modelos, 

considerando podem as seguintes condições e dados de entrada adicionais: 

a) Vazão de refrigeração do navio: os navios da Golar captarão para resfriamento 

do processo, 5m³/s, que serão lançados no mar à mesma vazão, porém com 

uma temperatura de 3 graus acima da superfície do mar, sentido perpendicular 

ao costado do navio, em direção à costa; 

b) Efeito de casco do navio acostado: Quando um ou mais navios est acostados 

nos píeres de atracação, ocorre um fenômeno de estrangulamento da massa 

liquida que passa sob a quilha, provocando incialmente aceleração e 

posteriormente desaceleração. A aceleração produzida tende a carrear os 

sedimentos que são novamente depositados após a passagem pela quilha 

Hs 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Total

0.5 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.1%

1 0,00% 0,30% 2,00% 6,50% 1,80% 0,90% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 11.8%

1.5 0,00% 0,50% 4,90% 15,50% 9,30% 3,80% 0,80% 0,10% 0,00% 0,00% 35.0%

2 0,00% 0,00% 3,60% 9,20% 8,90% 5,00% 1,20% 0,10% 0,00% 0,00% 28.0%

2.5 0,00% 0,00% 0,90% 5,00% 4,30% 3,80% 0,90% 0,10% 0,00% 0,00% 14.9%

3 0,00% 0,00% 0,10% 2,10% 1,90% 1,90% 0,60% 0,10% 0,00% 0,00% 6.7%

3.5 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,80% 0,80% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 2.4%

4 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,30% 0,30% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0.8%

4.5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.2%

5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0%

5.5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0%

6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0%

Total 0.0% 0.9% 11.6% 39.1% 27.4% 16.6% 4.1% 0.3% 0.0% 0.0% 100.0%
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(Figura 11.1-309). Desta forma, a tendência é que o balanço de sedimentos 

devido a este fenômeno tenda a ser zero. 

Figura 11.1.10.4-4 - Tendências de erosão e deposição dos sedimentos devido ao efeito de 
aceleração das correntes sobre a quilha (exagerado com propósitos 
didáticos). 

 
Fonte: Adaptado de Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da UFRJ. 
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Efeitos de pilares dos dolphins sobre o transporte de sedimentos: A resistência ao 

fluxo devido a um dolphin sobre estacas (exemplificado na pelo dolphin de atracaão) 

dependente do bloqueio do fluxo pelos pilares (FARRADAY; CHARLTON, 1983, 

apud DELTARES, 2014). Para uma fileira de pilhas perpendiculares à direção 𝑢, o 

coeficiente de perda de energia  𝑐𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑢 perpendicular ao fluxo é dado por: 

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑢 =
𝑁𝐶𝑑𝐷

2∆𝑦
(

𝐴𝑡

𝐴𝑒𝑓
)

2

  

onde: 

𝑁 número de estacas por elemento da malha computacional 

𝐶𝑑 coeficiente de arrasto =1 (seção circular) 

𝐷 Diâmetro da estaca, em m 

∆𝑦 altura da lâmina dágua, em m 

𝐴𝑡 área total do escoamento em m²(em vermelho na Figura 11.1.10.4-5) 

𝐴𝑒𝑓 área efetiva ocupada pelas estacas em m² (em azul na Figura 11.1.10.4-5) 

Figura 11.1.10.4-5 - Seção transversal de estrutura de dolphin sobre estacas. 

 
Fonte: Adaptado de PRDW (2017). 
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Os resultados são mostrados nas Figuras 11.1.10.4-6 à Figura 11.1.10.4-10. 

Figura 11.1.10.4-6 - Panorama geral de sedimentação anual na Baía da Babitonga antes da 
implantação, ilustrando somente a  localização do Terminal, Praia do Capri 
(1), Praia do Forte (2) e zona de disposição em frente ao Forte Marechal 
Luz(3). A escala cromática é em metros (m). 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.4-7 - Curva de acumulo de sedimento erosão/assoreamento máximo, no extremo 
Leste no local de implantação. 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 

Figura 11.1.10.4-8 - Curva de acumulo de sedimento erosão/assoreamento no centro do local 
de implantação. 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.4-9 - Traçado do gasoduto proposto. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.1.10.4-10 - Perfil de transporte líquido de sedimentos ao longo do traçado do 
Gasoduto proposto. 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 

d) Discussão dos Resultados 

 Cenário antes do empreendimento 

Observa-se uma tendência ao equilíbrio entre erosão e sedimentação na área do 

empreendimento, enquanto que imediatamente a leste, uma tendência predominante 

ao assoreamento. Uma estabilidade do modelo quando a cota de assoreamento de 

areia fina atingiu 0,5 m. de acumulo de sedimento. A Figura 11.1.10.4-11 ilustra o 
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balanço de sedimentos bruto, isto é, não importando o sentido do mesmo e a  

Figura 11.1.10.4-12 ilustra a oscilação de erosão no ponto de implantação.  

Conclui-se que a área do terminal apresenta uma tendência de equilíbrio entre 

erosão e assoreamento.  

Considera-se que o local escolhido é ótimo do ponto de vista operacional. A 

distância da costa é suficiente para mantê-la abrigada da ação das ondas e, por 

outro lado, fora da área de transporte litorâneo intenso, o que evita assim dragagens 

recorrentes. 

Com relação aos pontos destacados em círculo: 

(1) Praia do Capri: Nota-se uma tendência à erosão neste ano em particular 

(2010), corroborando a instabilidade já mencionada no item 11.1.9.6 - 

Caracterização do Abmeinte Praial, e com a Figura 11.1.9.8-4 - evolução de 

linha de costa das praias do Capri e Forte, comparando imagens de satélite 

de 2003 a 2016 com ortofoto de 2018, que daz com que a Ponta do 

Sumidouro varie com otempo; 

(2) A praia do forte não apresenta tendência significativa, também em 

concordância com o item e figura supramencionada; 

(3) Na extremidade da praia do Forte é observada uma zona de deposição, que 

pode explicar o banco de areia que vem se formando na região. 

 Cenário Após a implantação do empreendimento 

Foram adicionados os efeitos após a implantação: 

a) O efeito da vazão de resfriamento, considerando o lançamento perpendicular 

ao costado do navio, em direção à costa, e considerando a unidade FSRU 

permanentemente atracada no local; 

b) O efeito da aceleração da água sob a porção submersa do casco  

(Figura 11.1.10.4-11); 

c) O efeito do arrasto devido às estacas que apoiam os dolphins de amarração e 

atracação; 

O resultado comparativo é mostrado na Figura 11.1.10.4-11. 
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Figura 11.1.10.4-11 - Gráfico de morfologia antes e após a implantação do 
empreendimento. Escala de erosão/sedimentação em metros (m). 

 
Fonte: Dados simulados OAP (2018). 

 Comparação antes e depois do empreendimento 

Após simulações dos efeitos originados após o empreendimento, foi constatado um 

ligeiro incremento sobre a tendência de assoreamento na região dos dolphins e em 

direção à costa da ordem de 0,2m/ano. 

Não obstante, não se pode afirmar que esta seja uma tendência definitiva, pois a 

simulação foi feita para um ano específico (2010). De qualquer forma, o 

empreendimento está situado em uma zona de transição entre erosão e deposição o 

que é favorável do ponto de vista da economia em dragagens. 

e) Conclusões 

O transporte de sedimentos na Baia da Babitonga é bastante intenso, sendo as 

principais forçantes as marés e as ressacas do quadrante E-NE, que tem penetração 

direta na baía, com ondas de alturas de 4 m ou mais e períodos de 14s ou mais, 

provocando intensa movimentação no fundo, sobretudo na entrada da Baía. As 

ressacas do quadrante SSW-SSE, por outro lado, tendem a depositar os sedimentos 

na entrada da Baía. Por esta razão é vista uma região de erosão imediatamente 

vizinha a uma zona de deposição. 

A predominância de areia fina a média, somada às vazões de sólidos provenientes 

dos rios, tornam a entrada da baía particularmente sujeitas a grandes movimentos 

de sedimentos durante as tempestades. 

O interior da baía alterna zonas de deposição e assoreamento mais ou menos 

equilibradas entre si. 

A presença de navios, as vazões decorrentes do processo e a construção de 

dolphins não influencia de forma significativa o regime de erosão/deposição nas 
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praias adjacentes. O transporte devido à influência combinada de ondas e marés é 

da ordem de 5 a 10 vezes o incremento observado na modelagem. 

Na localização do terminal foi observada uma ligeira tendência à deposição. 

Entretanto, dada a boa profundidade local, não deve representar problemas para a 

operação dos navios. 

11.1.10.5 Estudo de Modelagem de Dispersão de Óleos 

a) Introdução 

Os critérios utilizados nas simulações foram definidos com base na Resolução do 

CONAMA nº 398/08 (BRASIL, 2008), cuja contextualização é exposta a seguir: 

Definições: “Art 2º 

“VIII - derramamento ou descarga: qualquer forma de liberação de óleo ou 

mistura oleosa em desacordo com a legislação vigente para o ambiente, 

incluindo despejo, escape, vazamento e transbordamento em águas sob 

jurisdição nacional;” e  

“XI - incidente de poluição por óleo: qualquer derramamento de óleo ou 

mistura oleosa em desacordo com a legislação vigente, decorrente de fato ou 

ação acidental ou intencional; 

Anexo II - Critérios para capacidade mínima de resposta: 

2. Capacidade de resposta A capacidade de resposta da instalação deverá ser 

assegurada por meio de recursos próprios ou de terceiros provenientes de acordos 

previamente firmados, obedecidos os critérios de descargas pequenas (8 m3) e 

médias (até 200 m3) e de pior caso definidos a seguir. O Plano de Emergência 

Individual pode assumir, com base nesses critérios, estruturas e estratégias 

específicas para cada situação de descarga, conforme os cenários acidentais 

estabelecidos e seus requerimentos. 

 Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo (CEDRO) 

A CEDRO depende basicamente: 

a) do volume derramado; 

b) dos equipamentos utilizados. 

- Barreiras de contenção, para pequenos volumes; 

- Barreiras de contenção e recolhedores para volumes intermediários; 

- Recolhedores para grandes volumes. 

Para cada situação, há um tempo de resposta (Quadro 11.1.9.10.5-1 e  

Quadro 11.1.9.10.5-2). 
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Quadro 11.1.9.10.5-1 - Tempos de resposta de acordo com o volume de descarga (vazamento). 

DESCARGAS PEQUENA (dp) E MÉDIA (dm) 

Volume Tempo para disponibilidade de recursos no 
local da ocorrência da descarga 

Capacidade Efetiva Diária de 
Recolhimento de Óleo 
(CEDRO) 

Vdp é o volume de descarga pequena 
Vdp é igual ao menor valor entre 8 m³ 
e o volume da descarga de pior caso 

Tdp é o tempo para disponibilidade de 
recursos para resposta à descarga pequena 
Tdp é menor que 2 horas (120s) 

CEDROdp é igual a Vdp 

Vdm é o volume de descarga média 

Vdm é igual ao menor valor entre 200 
m³ e 10% do volume da descarga de 
pior caso 

Tdm é o tempo para disponibilidade de 
recursos para resposta à descarga média, 
que poderá ser ampliado, a partir de 
justificava técnica, desde que aceita pelo 
órgão ambiental competente 

Tdm é menor que 6 horas (360s) 

CEDROdm é igual a 0,5 x Vdm 

Fonte: Dados simulados OAP, 2018. 

Quadro 11.1.9.10.5-2 - Descargas de pior caso. 

DESCARGA DE PIOR CASO (dpc) 

TN2 é o tempo máximo para a disponibilidade 
de recursos 

TN2 é igual a 36 horas (2160) 

CEDRO Zona Costeira, lagos, represas e outros ambientes lênticos: CEDROdpc2 
igual a 4.800 m3/dia Rios e outros ambientes lóticos: CEDROdpc2 igual a 
640 m3 /dia Águas marítimas além da Zona Costeira: CEDROdpc2 igual a 
3.200 m3/dia 

TN3 é o tempo máximo para a disponibilidade 
de recursos 

TN3 é igual a 60 horas 

CEDRO Zona Costeira, lagos, represas e outros ambientes lênticos: CEDRO dpc3 
igual a 8.000 m3/dia. 

Rios e outros ambientes lóticos: CEDROdpc3 igual a 1.140 m3 /dia. 

Águas marítimas além da Zona Costeira: CEDROdpc3 igual a 6.400 m3/dia 

Fonte: dados simulados OAP, 2018. 

b) Procedimentos metodológicos 

No presente projeto foram adotadas as seguintes premissas: 

 Tipo de Óleo 

O óleo considerado em todos os casos é o MGO, com densidade a 20ºC 860 kg/m³ 

e viscosidade entre 3,0 e 6,0 mm²/s a temperatura ambiente. 

 Ponto de Modelagem dos Volumes de Vazamento 

Neste estudo foi definido um ponto de modelagem localizado no pier de atracação 

do terminal das futuras instalações do TGS, cujas coordenadas UTM são: 

a) Zona: 22; 

b) E=743500,0 m e S = 7103000,0. 

 Ventos incidentes 

A base de dados utilizada foi proveniente do produto de reanálise CFSv2, como 

podemos observar no Quadro 11.1.9.10.5-3 e Quadro 11.1.9.10.5- 4 (Climate 

Forecast System Reanalysis Version 2; SAHA et al., 2014, apud TETRATECH, 

2016). 
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Quadro 11.1.9.10.5-3 - Diagrama de ocorrência conjunta (%) de intensidade (m/s) e direção do 
vento durante o inverno de 2014 (junho e agosto), a partir dos dados do 
CFSv2. 

 
Fonte: Climate Forecast System Reanalysis Version 2; SAHA et al. (2014) apud TETRATECH, (2016). 

Quadro 11.1.9.10.5-4 - Diagrama de ocorrência conjunta (%) de intensidade (m/s) e direção do 
vento durante o verão de 2014 (setembro a maio), a partir dos dados do 
CFSv2. 

 
Fonte: Climate Forecast System Reanalysis Version 2; SAHA et al. (2014) apud TETRATECH, (2016). 

Com base no exposto em relação ao Tempo de resposta, à capacidade de 

recolhimento (CEDRO) e os ventos que ocorrem na região (Quadro 11.1.9.10.5-3 e 

Quadro 11.1.9.10.5-4), foram simuladas combinações dos seguintes cenários, de 

forma a avaliar a dispersão em direções de propagação que conduzam o 

derramamento em direções opostas: 

a) Cenário de “verão” mais desfavorável: ventos NNE-NE com velocidades entre 

7,1 e 8,2m/s ,correspondente ao perído de setembro a maio; 

b) Cenário de “inverno” mais desfavorável: ventos SSE-S, com velocidade de 

11,6m/s, correspondente ao período de junho a agosto. 

As simulações estão sumarizadas no Quadro 11.1.9.10.5-5. 
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 Cenários de derramamento: pequeno, médio e pior caso 

Quadro 11.1.9.10.5-5 - Quadro-resumo com as simulações efetuadas para os cenários de 
vazamentos de óleo. 
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Cenário/Descrição     Direção 
Velocidade 
Méd-máx 

1 Pequeno (vazamento acidental) / verão 8,0 10 26 2 ENE/E 7,1 e 8,2 

2 
Pequeno (vazamento acidental) / 
inverno 

8,0 10 16 2 SSE/S 11,6 

3 
Médio (vazamento tanque rebocador) / 
verão 

200,0 10 26 6 ENE/E 7,1 e 8,2 

4 
Médio (vazamento tanque rebocador) / 
inverno 

200,0 10 16 6 SSE/S 11,6 

5 
Grave (vazamento tanque navio) / 
verão 

5000,0 60 26 36 ENE/E 7,1 e 8,2 

6 
Grave (vazamento tanque navio) / 
inverno 

5000,0 60 16 36 SSE/S 11,6 

Fonte: OAP (208). 

c) Descrição do Modelo Utilizado 

O modelo utilizado foi o módulo PART do Delft3D, que simula o transporte e os 

processos simples de qualidade da água por meio de um método de rastreamento 

de partículas usando os dados de fluxo (bidimensionais ou tridimensionais) do 

módulo FLOW (hidrodinâmico). As partículas são rastreadas em 2 ou 3 dimensões 

ao longo do tempo, pelo que uma distribuição de concentração dinâmica é obtida 

calculando a massa de partículas nas células da grade do modelo. 

Os processos são considerados determinísticos, exceto por um deslocamento 

aleatório da partícula em cada etapa de tempo. O método de rastreamento de 

partículas é baseado em um método de passo aleatório, uma vez que o 

comportamento simulado é estocástico e o número de partículas é limitado 

(RUBINSTEIN, 1981; apud DELTARES, 2014). 

O rastreamento de partículas permite que os processos de qualidade da água sejam 

descritos em um padrão espacial detalhado, resolvendo distribuições de 

concentração de sub-rede. A D-Waq PART é mais adequada para estudos na faixa 

intermediária (200 m - 15 km) de lançamentos instantâneos ou contínuos, simulação 

de uma pluma (por exemplo, derramamento de óleo) e modelagem do transporte de 

substâncias como sal , bactérias, corante de rodamina, óleo, DBO ou outras 
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substâncias químicas conservadoras ou em decomposição (seguindo a cinética de 

primeira ordem). Por esse motivo, o módulo D-Waq PART é geralmente chamado de 

módulo de qualidade da água no campo médio. 

No D-Waq PART, dois sub-módulos estão disponíveis: 

a) Módulo rastreador: simulação de substâncias conservativas ou decaimento de 

primeira ordem; 

b) Módulo de derramamento de óleo: simulação de derramamentos de óleo com 

frações de óleo flutuantes e dispersas, o qual foi utilizado nestas simulações. 

 Processo físico representado 

Transporte e dispersão do óleo derramado. Os processos que estão incluídos no 

módulo de óleo são: advecção de óleo flutuante pelo vento e correntes, dispersão 

(arrastamento na água) de óleo induzida pelo vento, evaporação de óleo flutuante, 

emulsificação, decaimento e, principalmente, aderência do óleo à linha de costa. 

Mudanças nas propriedades do óleo (densidade, viscosidade, teor de água) devido a 

esses processos estão incluídas no módulo de óleo. A advecção adicional devido ao 

vento é implementada em 3D (para 2D o perfil logarítmico da velocidade atual 

resulta em um transporte similar movido pelo vento), enquanto em 3D um ângulo de 

deflexão é incluído para representar o efeito Coriolis da advecção induzida pelo 

vento devido às ondas. 

O óleo considerado em todos os casos é o MGO, com densidade a 20ºC 860 kg/m³ 

e viscosidade entre 3,0 e 6,0 mm²/s a temperatura ambiente. 

d) Resultados 

Na sequência de Figura 11.1.10.5-1 a Figura 11.1.10.5-3 são apresentados os 

resultados obtidos para os 6 (seis) cenários modelados. 

Com base nos resultados de modelagem foi verificado que nos cenários 1 e 2, o 

óleo derramado ficaria restrito ao entorno do Terminal, ou seja, da FSRU, dentro da 

barreira de contenção, não sendo, portanto, resolvíveis na escala do modelo da AID. 

Para os cenários 3 a 6, a extensão de toque na costa varia de 1,5 a 13,5 km para o 

médio volume e de 6,0 a 35 km para grande volume (Quadro 11.1.9.10.5-6). 
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Figura 11.1.10.5-1 - Cenário 3 - Médio (vazamento tanque rebocador, V=200m³), verão, ventos 
NE/E v=7,1 a 8,2 m/s. 

 

t=3h 

 

t=6h (tempo 
máximo de 
resposta) 

 

T=15h (maior 
alcance da 
mancha) 

Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.5-2 - Cenário 4 - Médio (vazamento tanque rebocador, V=200m³), inverno, ventos 
SE/S v=11,6 m/s. 

 

t=3h 

 

t=6h (tempo máximo 
de resposta) 

 

T=15h (maior alcance 
da mancha) 

Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 371 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.1.10.5-3 - Cenário 6 - Grave (vazamento tanque navio), V=5000,0m³), inverno, ventos 
SE/s v=11,6 m/s (continua). 

 

t=3h 

 

T=36h (tempo 
máximo de 
resposta) 

 

T=60h 
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Figura 11.1.10.5-3 - Cenário 6 - Grave (vazamento tanque navio), V=5000,0m³), inverno, 
ventos SE/s v=11,6 m/s (continuaçãocontinua). 

 

t=3h 

 

T=36h (tempo 
máximo de 
resposta) 

 

T=60h 

Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 373 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

e) Análise dos resultados 

Quadro 11.1.9.10.5-6 - Análise dos resultados dos cenários acidentais por vazamento de óleo. 

CENÁRIO DESCRIÇÃO 

1. Pequeno (vazamento 
acidental)/verão 

Resultados restritos ao entrono do Terminal, dentro da barreira de contenção 

2. Pequeno (vazamento acidental) / 
inverno 

Resultados restritos ao entrono do Terminal, dentro da barreira de contenção 

3. Médio (vazamento tanque 
rebocador) / verão 

A simulação do derramamento foi feita com o vento contrário à direção da maré 
(vazante). Conclui-se que o agente predominante de transporte é o campo de 
correntes gerados pela maré. Não obstante, em situações de estofo (inversão de 
correntes maré) o óleo fica à mercê da ação dos ventos. 

T=3h: A mancha já tem um alcance de cerca de 2,0 km de extensão, atingindo 
parcialmente a costa nas proximidades da FSRU na ponta do Sumidouro e praia do 
Capri. A extensão de toque na é da ordem de 1,5km. 

T=6h. No tempo máximo de resposta, a mancha já atinge boa parte da praia do Capri 
e do Forte. A extensão de costa atingida é da ordem de 5,0km 

T=15h. No tempo de maior alcance da mancha, ante de ser absorvida pela costa, já 
atinge, além das praias do Capri e Forte, os banco de areia dos Pampas e Coroa 
Granda, na Enseada e a linha de costa até a praia de Paulas. A extensão de costa 
atingida é da ordem de 13,5km 

4. Médio (vazamento tanque 
rebocador) / inverno 

Como no cenário 3, o derramamento ocorreu na maré vazante. Observa-se a 
influência dos ventos do quadrante S pelo descolamento da mancha em direção ao 
centro do canal.  

T=3h: A mancha já tem um alcance de cerca de 2,0 km, localizada no meio da boca 
da baía. A costa nesta situação não é atingida. 

T=6h. No tempo máximo de resposta, a mancha coincide com um estofo de maré e 
é redefinida em uma forma circular. já atinge boa parte da praia do Capri e do Forte. 
A costa nesta situação não é atingida. 

T=15h. No tempo de maior alcance da mancha, a mancha é empurrada pelo vento 
em direção a Itapoá, atingindo desde parte da praia de Itapoá até o interior da Baía, 
após a praia da Figueira, já em região de mangue, passando pelo Porto de Itapoá. 
A extensão de costa atingida é da ordem de 7,0 km 

5. Grave (vazamento tanque navio) / 
verão 

A simulação do derramamento foi novamente feita com o vento contrário à direção 
da maré (vazante). Conclui-se que o agente predominante de transporte, mesmo 
para derramamentos deste porte, continua a ser o campo de de correntes gerados 
pela maré. Não obstante, em situações de estofo (inversão de correntes maré) o 
óleo fica à mercê da ação dos ventos. 

T=3h. A mancha já tem um alcance de cerca de 2,5 km de extensão, atingindo em 
cheio a costa nas proximidades da FSRU, na ponta do Sumidouro e praia do Capri 
e parcialmente a praia do Forte. A extensão de costa atingida é da ordem de 6,0 km. 

T=36h. No tempo máximo de resposta, A inversão das correntes durante o estofo 
transportou a mancha em direção à costa atlântica Sul. A mancha já atinge, em mar 
aberto, toda a extensão da praia de Ubatuba, incluindo a praia da Enseada, onde se 
situa o terminal da Petrobrás. Nota-se que a Ponta da Enseada funciona como uma 
barreira natural de contenção. 

Em direção ao interior da baía, a mancha atinge toda a extensão das praias do Forte, 
Ponta do Sumidouro, Capri, os bancos de areia dos pampas e coroa Grande, atinge 
severamente a praia das Paulas, e daí diminui progressivamente atingindo ainda o 
Porto de São Francisco até as imediações da Ponta de Itacolomi. A extensão de 
costa atingida é da ordem de 29km. 

T=60h. No tempo de maior alcance da mancha, As praias de Ubatuba, Forte e Capri 
já absorveram parcialmente a mancha de óleo. No interior da baía e antes de ser 
absorvida pela costa, já atinge, além das praias do Capri e Forte, os banco de areia 
dos Pampas e Coroa Grande, o Porto de São Francisco ultrapassando a estação de 
ferry Boat de S.F. do Sul, até as imediações do desague dos rios Paranaguá-mirim 
e Cachoeira, muito próximo da região onde há bancos de areia e vegetação de 
mangue. A extensão de costa atingida é agora da ordem de 35km. 

6. Grave (vazamento tanque navio) / 
inverno 

O derramamento ocorreu também na maré vazante. Observa-se, como no cenário 
4, a influência dos ventos do quadrante S pelo descolamento da mancha em direção 
ao centro do canal. 

T=3h: A mancha já tem um alcance de cerca de 2,0 km, localizada no meio da boca 
da baía. A costa nesta situação não é atingida. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 374 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

CENÁRIO DESCRIÇÃO 

T=36h. No tempo máximo de resposta, a mancha é empurrada pelo vento em 
direção a Itapoá, atingindo severamente a praia de Itapoá, até o interior da Baía, 
afetando a praia da Figueira, o porto de Itapoá e a região de mangue até as 
proximidades da Vila da Glória. A extensão de costa atingida é da ordem de 14,0 km 

T=60h. A manhcha avança ainda mais em direção ao interior da baía, ganhando 
mais uns 3 km de mangue. A extensão de costa atingida é agora da ordem de 17,0 
km. 

Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 

11.1.10.6 Ondas Marítimas 

a) Apresentação do Modelo 

O modelo de ondas utilizado pelo Deltares é o SWAN acoplado ao modelo 

hidrodinâmico (Delft 3D Flow). O SWAN Baseia-se na equação de equilíbrio da ação 

espectral discreta e é totalmente espectral (em todas as direções e freqüências). 

Este último implica que o campo de ondas aleatórias de crista curta que se 

propagam simultaneamente a partir de direções amplamente diferentes podem ser 

acomodados (por exemplo, um mar de vento com ondulação super-imposta). O 

SWAN calcula a evolução das ondas aleatórias de ondas curtas nas regiões 

costeiras com correntes de águas profundas, intermediárias e superficiais e 

correntes ambientes. O modelo SWAN é responsável pela propagação (refrativa) 

devido à corrente e profundidade e representa os processos de geração de ondas 

por vento, dissipação devido a congelamento parcial, atrito de fundo e quebra de 

onda induzida pela profundidade e interações onda não linear explicitamente com 

formulações que representam o estado da arte. O bloqueio de ondas por correntes 

também é explicitamente representado no modelo. 

Para evitar o tempo excessivo de computação e obter um modelo robusto em 

aplicações práticas, foram aplicados esquemas de propagação totalmente implícitos. 

O modelo SWAN foi validado e verificado com sucesso em vários casos de 

laboratório e de campo (ver RIS et al., 1999; WL | DELFT HYDRAULICS, 1999, 

2000). 

As condições de onda (isto é, forças de onda baseadas na taxa de dissipação de 

energia ou nas tensões de radiação, velocidade inferior orbital) calculadas no 

módulo Delft3D-WAVE são usadas como entrada para os outros módulos de 

Delft3D, que são: 

a) Correntes impulsionadas por onda Delft3D-FLOW, turbulência melhorada e 

tensão de cisalhamento do fundo do mar. 

b) Calibração 

Para analisar o regime de ondas foi introduzida a fronteira aberta uma serie datada 

referente ao mesmo período utilizado na calibração do modelo hidrodinâmico (v. 

Modelagem hidrodinâmica. A Figura 11.1.10.6-1 ilustra as alturas de onda obtida no 

ponto de extração de resultados, já a Figura 11.1.10.6-7 o ponto de altura de onda 

máxima na região referente ao período de análise. 
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Figura 11.1.10.6-1 - Alturas de ondas relativas (H/Hi) como resultado dos processos de 
refração e difração. 

 
Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 

c) Cenário de tempestade 

O critério de operação de um porto deve garantir a operação em 95% do tempo. 

Com base nesta premissa, foram escolhidas duas situações de tempestade tomando 

por base os dados de onda coletados entre Fevereiro de 1997 e dezembro de 2012 

(BUOYWEATHER, 2016) e ilustradas pela rosa de direções da Figura 11.1.10.6-2 à 

Figura 11.1.10.6-3: 

a) Tempestade 1: Ondas do Octante S-SSE, Hs=4,0m, Tp=14 s, excedida em 

energia em somente em 4,75% do tempo. Duração 2 dias, cujo resultado de 

simulação é mostrado na Figura 11.1.10.6-2; 

b) Tempestade 2: Ondas do octante N-NE, Hs=3,0m, Tp=12 s, excedida em 

energia em somente em 0,25% do tempo. Duração 1, dia, ,cujo resultado de 

simulação é mostrado na Figura 11.1.10.6-3. 
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Figura 11.1.10.6-1 - Rosa de alturas das 
ondas. 

Figura 11.1.10.6-2 - Rosa dos períodos de 
ondas. 

 

 
Fonte: Dados simulados por OAP (2018). Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 

Figura 11.1.10.6-3 - Rosa das Energias de ondas. 

 
Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 
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Os resultados são mostrados na Figura 11.1.10.6-4 e na Figura 11.1.10.6-5. 

Figura 11.1.10.6-4 - Alturas de onda resultante para Tempestade 1: Ondas do Octante S-SSE, 
Hs=3,0m, Tp=14 s. 

 
Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 
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Figura 11.1.10.6-5 - Alturas de onda resultante para Tempestade 2: Ondas do octante N-NE, 
Hs=4,0m, Tp=12 s. 

 
Fonte: Dados simulados por OAP (2018). 

Observa-se que a localização proposta para o terminal garante sua operação em 

pelo menos 95% do ano. O cenário mais desfavorável do ponto de vista do ataque 

das ondas poderá ter mais impacto na manobra de entrada ao canal de navegação, 

devido à agitação das ondas ao largo, que podem ultrapassar os 2,5m. 

Entretanto, a localização da FSRU no interior da Baía da Babitonga fornece abrigo 

natural contra ambas tempestades, garantindo ondas na faixa de Hs=0,5m na 

operação, tornando, portanto a operação segura e confortável do ponto de vista 

operacional (amarração, engate e desengate de mangueiras, subida e descida a 

bordo, etc.). 
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11.2 Meio Biótico 

Conforme descrito no Termo de Referência - TR nº 12/2017 - Terminal de GNL 

Santa Catarina e Gasoduto de Interligação ao Sistema GASBOL o diagnóstico do 

Meio Biótico (Fauna e Flora) irá caracterizar as áreas de influências deste EIA  

(AI, AID e AII) através de diferentes metodologias e análise de dados, a fim de obter 

os melhores resultados para cada grupo faunístico e formação vegetacional. Assim, 

as informações serão sempre explicitadas e devidamente referenciadas. 

Para o levantamento de dados da área de intervenção (AI) e Área de Influência 

Direta (AID), além dos dados secundários, a coleta de dados primários é uma 

importante ferramenta para a caracterização de cada ambiente interferido pela 

implantação e operação do proposto empreendimento. 

Deste modo, foi realizada a identificação dos diferentes ecossistemas bióticos 

presentes nas Áreas de Influência do projeto, se terrestres ou aquáticas, 

caracterizando e contextualizando sua funcionalidade e importância. Assim como, a 

avaliação ecológica, discutindo a relação entre as características ambientais da área 

de amostragem (solo, relevo, vegetação, clima, etc.) e as populações de flora e 

fauna levantadas. 

a) Ecossistemas Naturais presentes nas Áreas de Influência do TGS 

O ecossistema pode ser definido conceitualmente como um sistema que envolve o 

meio ambiente com suas características físicas e químicas próprias e os seres vivos 

que o habitam, com as respectivas interações entre ambos. 

Em outros termos, são as interações entre os fatores bióticos (plantas, animais e as 

bactérias) e abióticos (o sol, o ar, o solo, a água, entre outros, bem como os 

respectivos componentes químicos de cada um), que interferem e interagem em 

uma determinada comunidade específica. 

Podemos destacar, em igual sentido, que cada ecossistema é formado de um modo 

próprio, com condições tão diferentes entre si, que a caracterização de cada 

ecossistema, se em suas condições naturais, é quase impossível de ser reproduzida 

ou reestabelecida. 

A composição dos ecossistemas naturais, originalmente, é formada em decorrência 

de um longo processo de interação entre o meio ambiente e os seres vivos que 

foram se adaptando, se auto regulando, até atingirem um equilíbrio que dá 

sustentabilidade ao ecossistema e os tornam capazes de resistir a pequenas 

variações. 

Para as Áreas de Influência (AII, AID e AI) do empreendimento os ecossistemas 

identificados são apresentados a seguir: 

a) Terrestre 
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 Sistema Florestal 

 Manguezais 

 Restingas 

 Floresta Ombrófila Densa e suas subdivisões regionais 

 Sistemas Antrópicos 

b) Aquático 

 Rios / Córregos 

 Baía da Babitonga 

b) Caracterização dos Ecossistemas e Habitats presentes na AII, AID e AI 

A vegetação ocorrente nos municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva 

pode ser classificada como um mosaico vegetal, formado por Floresta Ombrófila 

Densa de Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta de 

Restinga e Manguezais, sendo estas formações florestais integrantes do Bioma 

Mata Atlântica. 

O domínio Mata Atlântica constitui um dos biomas mais ameaçados do mundo, 

atualmente, existem cerca de 7% da área original do bioma, que se estende do sul 

da Bahia até o Rio Grande do Sul (RODRIGUES, BRANCALION, ISERNHAGEN; 

2009). A vasta maioria dos animais e plantas ameaçadas de extinção do Brasil são 

formas representadas nesse bioma, e das oito espécies brasileiras consideradas 

extintas ou extintas na natureza, seis encontravam-se distribuídas na Mata Atlântica 

(PAGLIA et al., 2008), além de várias outras espécies exterminadas localmente ou 

regionalmente. As obras para implantação do Terminal Flutuante e gasoduto de 

interligação não preveem corte de vegetação nativa. 

Apesar da devastação acentuada, a Mata Atlântica ainda abriga uma parcela 

significativa de diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo 

(MITTERMEIER et al., 2004). A riqueza pontual é tão significativa que um dos 

maiores recordes mundiais de diversidade botânica para plantas lenhosas foram 

registrados nesse bioma (MARTINI et al., 2007). Estudos indicam que a Mata 

Atlântica possua, aproximadamente, 20.000 espécies de plantas vasculares, das 

quais mais da metade restritas ao bioma (MITTERMEIER et al., 2004). Para os 

primatas, mais de 2/3 são endêmicos (FONSECA et al., 2004), além da expressiva e 

ainda pouco conhecida diversidade de microrganismos (LAMBAIS et al., 2006). 

A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas é uma das cinco formações distintas 

da Floresta Ombrófila Densa reconhecidas por Veloso et al. (1991) e pelo Manual 

Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992). Essa formação geralmente está 

situada pouco acima do nível do mar nas planícies formadas pelo assoreamento, 

devido à erosão existente nas serras costeiras e nas enseadas marítimas (IBGE, 
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1992; ALVES; BOURSCHEID, 2009), sendo a principal Formação Florestal da AII e 

AID. 

A AII possui diferentes fisionomias vegetais, graus de antropização e é caracterizada 

por diversos usos e ocupação, dentre as quais destacam-se: uso agrícola 

(orizicultura), piscicultura, reflorestamentos (pinus e eucalipto) e pequenas 

ocupações urbanas. 

O trecho marítimo, deste projeto, é composto pela baía da Babitonga, uma das 

principais formações estuarinas do sul do Brasil, formada entre o continente e a ilha 

de São Francisco do Sul, possui uma lâmina de água com área total de 160 km², 

liga-se ao Oceano Atlântico através de uma barra principal ao norte, com uma 

abertura de 1.850 m, situada entre a praia Figueira do Pontal (município de Itapoá) e 

a praia de Capri (em São Francisco do Sul) (VIEIRA et al, 2008). 

Os ambientes naturais ocorrentes na baía da Babitonga e seu entorno são: 

manguezais, praias arenosas e margens rochosas, lajes, planícies de maré e um 

conjunto de 24 ilhas (MMA/IBAMA, 2007). As margens da baia da Babitonga são 

colonizadas por manguezais que correspondem 75% do total deste ecossistema no 

estado de Santa Catarina (IBAMA, 1998). 

A Babitonga é um dos ambientes estuarinos que comporta as maiores extensões de 

manguezais no sul do Brasil (LACERDA, 1999). Além disso, seu entorno abriga uma 

riqueza grande de espécies da fauna e flora e, por isso, são considerados “Áreas 

Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Costeira Brasileira”. 

Neste contexto, o diagnóstico do trecho terrestre abrange a caracterização da flora e 

fauna (avifauna, herpetofauna e mastofauna) ocorrentes na Área de Intervenção 

(AI), na Área de Influência Direta (AID) e na Área de Influência Indireta (AII) do 

Terminal Gás Sul - TGS e Gasoduto de Interligação. No trecho marítimo, o 

diagnóstico contempla a caracterização da fauna (plâncton, macrofauna bentônica, 

carcinofauna, ictiofauna, quelônios, cetáceos para o trecho marítimo; e 

herpetofauna, avifauna e mastofauna no trecho terrestre) ocorrentes na Área de 

Intervenção (AI), na Área de Influência Direta (AID) e na Área de Influência Indireta 

(AII) definidas no Cap. 10 deste Estudo. 

c) Avaliação Ecológica Rápida - AER 

O Bioma Mata Atlântica, abrange os três Estados do Sul do Brasil, sendo que 

apenas SC tem sua totalidade territorial inserida neste Bioma. Conforme o SOS 

Mata Atlântica, consultado em fevereiro de 2018, vivem no Bioma Mata Atlântica: 

a) Mais de 20 mil espécies de plantas, sendo 08 mil endêmicas; 

b) 298 espécies conhecidas de mamíferos; 

c) 992 espécies de aves; 

d) 200 répteis; 
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e) 370 anfíbios; 

f) 350 peixes. 

Isso significa que na Mata Atlântica, que representa apenas 0,8% da superfície 

terrestre do planeta, estão presentes mais de 5% das espécies de vertebrados do 

mundo. Sua flora também é exuberante, tendo sido estimadas mais de 15.700 

espécies (Figuras 11.2-1 a 11.2-3), ou seja, cerca de 5% da flora mundial. 

Figura 11.2-1 - Exemplar de gralha azul 
(Cyanocorax caeruleus) 
observado em região de Mata 
Atlântica. 

Figura 11.2-2 - Exemplares de bico de lacre 
(Estrilda astrild) observados 
em região de Mata Atlântica. 

  

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2-3 - Em primeiro plano área utilizada para cultivo de arroz irrigado, subindo as 
encostas reflorestamento de eucalipto e ao fundo cadeia de morros e 
montanhas recobertas por remanescentes florestais da Mata Atlântica - 
Floresta Ombrófila. 

 

Fonte: OAP (2018). 
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Hoje, neste Bioma restam apenas 8,5 % de remanescentes florestais acima de  

100 hectares. Somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 03 

hectares, temos atualmente 12,5%. Essa floresta é um Hotspot mundial, ou seja, 

uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta, sendo 

assim é decretada Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal de 1988.0F1 

O bioma Mata Atlântica compreende um conjunto de formações florestais e 

ecossistemas associados que incluem a Floresta Ombrófila Densa, Floresta 

Ombrófila Mista, a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta Estacional Semidecidual, a 

Floresta Estacional Decidual, os Manguezais, as Restingas, os Campos de Altitude e 

os Brejos Interioranos e Encraves Florestais do Nordeste.2 

Vive na Mata Atlântica atualmente quase 72% da população brasileira, com base 

nas estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2014. São mais 

de 145 milhões de habitantes em 3.429 municípios, que correspondem a 61% dos 

existentes no Brasil. Destes, 2.481 municípios possuem a totalidade dos seus 

territórios no bioma. 

d) Unidades de Conservação 

Este item vai caracterizar as Unidades de Conservação (UCs) com alguma interface 

nas Áreas de Influência pré-determinadas para os meios físico e biótico do Terminal 

Gás Sul - TGS e gasoduto de interligação ao GASBOL. 

Portanto, foram avaliadas as UCs federais, estaduais e municipais, presentes nos 

municípios de São Francisco do Sul, Itapoá, Garuva e Guaratuba interceptados pelo 

empreendimento e suas Áreas de Influência (AI, AID e AII). 

O levantamento das UCs teve como base o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC (Lei nº 9.985/2000), as Resoluções CONAMA  

n° 01/1986, nº 237/2007, e nº 428/2010 e outros instrumentos legais pertinentes. 

A análise de sobreposição das UCs com as Áreas de Influência Direta e Indireta do 

empreendimento foi realizada através de geoprocessamento dos dados obtidos dos 

levantamentos. Neste diagnóstico, foram identificadas duas (2) Unidades de 

Conservação Federais de categoria Uso Sustentável (Mapa 11.2-1 - Unidades de 

Conservação e Quadro 11.2-1). Sendo elas: 

a) RPPN Fazenda Palmital - no município de Itapoá/SC; e 

b) APA Guaratuba - no município de Guaratuba e região/PR. 

Destaca-se que segundo o SNUC, art. 25º, a Área de Proteção Ambiental (APA) e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) não apresentam Zonas de 

Amortecimento (ZA).   

                                                                 
1 https://www.sosma.org.br/nossa-causa/a-mata-atlantica/ 
2 Lei da Mata Atlântica - Lei Federal nº 11.428/2006. 
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11.2-1 Eloy

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Imagem de Satélite de Outubro de 2016, extraída do Programa Licenciado Google Earth Pro.
Dados fornecidos pelo cliente.

TERMINAL GÁS SUL LTDA. - TGS

Maio/2018

SIRGAS 2000 1:175.000

Unidade de Conservação Distância (m.)
RPPN Volta Velha 3.345,81  
APA de Guaratuba 4.613,63  
Parque do Acaraí 6.792,28  
Parque de Carijós 7.158,96  
APA Quiriri 11.068,37  
Parque Estadual do Boguaçu 11.909,16  
RPPN Vega do Sul 13.790,50  
RPPN Morro da Palha 14.764,87  
APA Serra Dona Francisca 16.714,48  
ARIE Iririú 17.839,02  
Parque Morro do Finder 20.323,54  
Reserva de Des. Sustentável da Ilha do Amaral 20.938,43  
ARIE Boa Vista 21.526,68  
RPPN Caetezal 21.871,84  
Parque Caieira 22.970,08  
Parque Zoobotânico 24.193,62  
Parque Rolf Colin 24.269,84  
Estação Ecológica do Bracinho 33.093,75  

001
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Quadro 11.2-1 - Unidades de Conservação Federais da Área de Influência Indireta do Terminal Gás Sul - TGS e gasoduto de interligação. 

UF UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO ÁREA (HA) AMBIENTE DECRETO DE 
CRIAÇÃO 

CONSELHO DE 
GESTÃO 

PLANO DE MANEJO 

SC RPPN Fazenda Palmital 
(Reserva Volta Velha) 

Itapoá 590,62 Floresta Ombrófila Densa Portaria nº 70 de 
25/06/1992 

Existente Existente 

PR APA Guaratuba Guaratuba, São José dos 
Pinhais, Tijucas do Sul, 
Morretes, Paranaguá e 
Matinhos 

199,569 Floresta Ombrófila Mista 
(Aluvial e Montana); Floresta 
Ombrófila Densa (Aluvial, 
Terras Baixas, Sub-Montana, 
Montana e AltoMontana); 
Formações Pioneiras 
(Vegetação com 
InfluênciaFluvial, Vegetação 
com Influência Fluvio-marinha 
e Vegetação com Influência 
Marinha); Refúgios Montanos e 
Altomontanos. 

Decreto nº 1.234, 
de 27/03/1992 

Existente Existente 
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 Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Palmital - Reserva Volta Velha 

A RPPN Fazenda Palmital foi instituída em caráter de perpetuidade de proteção 

ambiental de acordo com a Portaria nº 070 em 25 de junho de 1992 pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA - 

Superintendência de Santa Catarina. 

A RPPN Fazenda Palmital apresenta área de 590,62 hectares e está registrada na 

Comarca de Joinville sob a matricula/registro nº 37.753. Sua área preserva uma 

parcela dos recursos naturais de ecossistemas de Planície Litorânea Quaternária do 

sul do Brasil, onde ocorre a subformação Floresta Ombrófila Densa de Terras 

Baixas. 

A importância que representa para a manutenção de várias espécies da flora e da 

fauna regional, algumas das quais, de alto interesse à conservação fez com que a 

área da propriedade (Reserva Volta Velha) fosse reconhecida juntamente com a 

RPPN Salto Morato (Paraná) pertencente à Fundação O Boticário de Preservação 

da Natureza, como uma das áreas piloto para conservação de ecossistemas 

costeiros do sul do Brasil dentro da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A reserva 

recebeu essa titulação pelo fato de ser um dos poucos núcleos protegidos de 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas em bom estado de conservação em 

Planície Costeira Quaternária de Santa Catarina. 

Além da proteção de ecossistemas e da biodiversidade regional, outra importante 

função da RPPN é a proteção de rios que fazem parte da Bacia Hidrográfica do rio 

Saí-Mirim, manancial de captação de água para abastecimento da cidade de Itapoá. 

Na RPPN, existem várias nascentes que abastecem o rio Volta Velha e o rio Braço-

do-Norte, afluentes do rio Saí-Mirim. 

No contexto histórico-cultural, a RPPN mantém sítios arqueológicos, sendo o 

principal deles um Sambaqui datado de mais de 3.500 a.a. 

Os usos permitidos nesta RPPN compreendem a pesquisa científica e visitação 

pública com finalidade turística, recreativa e educacional. 

Um aspecto importante a ser considerado para a RPPN Fazenda Palmital é o seu 

papel na formação de um corredor ecológico. A área desta UC se insere num grande 

maciço florestal que se estende entre as baías da Babitonga em Santa Catarina e a 

de Guaratuba no Paraná. Devido a sua localização e estado de conservação, a área 

da reserva contribui para a manutenção de extenso corredor biológico que serve 

para dispersão vegetal e deslocamento de espécies de fauna especialistas de 

florestas, permitindo o fluxo gênico e a manutenção da variabilidade genética de 

várias espécies. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é a proximidade da reserva a outras UCs. 

A unidade de conservação mais próxima da Reserva é o Parque Natural Municipal 

Carijós situado anexo a Fazenda Palmital, em Itapoá e que conserva uma área de 
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aproximadamente 45 hectares de Floresta Atlântica. Outra UC localizada na região é 

o Parque Estadual do Acaraí, situado no Município de São Francisco do Sul (Santa 

Catarina) a uma distância de aproximadamente 22 km em linha reta da área da 

RPPN. 

 Área de Proteção Ambiental Guaratuba - APA Guaratuba 

A Área de Proteção Ambiental de Guaratuba, criada pelo Decreto Estadual  

nº 1.234, de 27 de março de 1992, abrange parte dos Municípios de Guaratuba, 

Matinhos, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais, Morretes e uma pequena porção de 

Paranaguá. 

Foi criada com o objetivo de compatibilizar o uso racional dos recursos ambientais 

da região, e a ocupação ordenada do solo, proteger a rede hídrica, os 

remanescentes da floresta atlântica e de manguezais, os sítios arqueológicos e a 

diversidade faunística, bem como disciplinar o uso turístico e garantir a qualidade de 

vida das comunidades caiçaras e da população local. 

A APA é composta por ampla diversidade de compartimentos paisagísticos com 

peculiares características naturais. Este mosaico de ambientes pressupõe a 

ocorrência de variados tipos de registros socioambientais, relacionados à exploração 

diferencial da paisagem. 

O território da APA de Guaratuba abrange outras duas unidades de conservação: o 

Parque Estadual do Boguaçu (Decreto Estadual nº 4.056, de 26 de fevereiro de 

1998) com cerca de 6.052 hectares localizados no entorno dos rios Boguaçu e 

Boguaçu Mirim, e o Parque Nacional de SaintHilaire/Lange (Lei Federal n° 

10.227/2001) com cerca de 24.267,914 hectares, localizado no lado leste da APA. 

As Áreas de Influência do empreendimento não interceptam estas UC’s. 

A Serra do Mar é objeto de tombamento (desde 25 de julho de 1986). A área 

tombada abrange 376 mil hectares, iniciando-se no cruzamento da Rodovia Garuva - 

Cubatão, na divisa dos Estados do Paraná e de Santa Catarina, incluindo áreas dos 

municípios de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Morretes, Antonina e 

Guaraqueçaba. 

A utilização da APA por propriedades públicas e particulares é permitida desde que 

coerente com o ordenamento territorial sustentável. 
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 Considerações Finais 

O presente levantamento permitiu identificar a ocorrência de 02 (duas) UC’s de Uso 

Sustentável na Área de Influência Indireta do empreendimento.  

Para a região onde o empreendimento está inserido identificou-se áreas da Mata 

Atlântica e da Zona Costeira de importância muito alta a extremamente alta para a 

conservação (Quadro 11.2- e Mapa 11.2-2 - Áreas Prioritárias para Conservação), 

em acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2004). 

Quadro 11.2-2 - Importância biológica e prioridade de conservação da Mata Atlântica, Campos 
Sulinos e das Zonas Costeiras e Marinhas abrangidas pelas Áreas de 
Influência dos meios físico e biótico do empreendimento. 

LOCALIDADE ZONA COSTEIRA E 
MARINHA 

CÓDIGO ÁREA (KM2) IMPORTÂNCIA 

Munícipio interceptado pela 
implantado do gasoduto de 
interligação 

Mata Atlântica e Campos 
Sulinos 

MA-712 1.104.050,47 Extremamente alta 

Munícipio interceptado pela 
implantado do gasoduto de 
interligação 

Planície Costeira Sul de 
Guaratuba 

MC-829 1.852,51 Muito alta 

Munícipio interceptado pela 
implantado do gasoduto de 
interligação 

Ilhas do Litoral de Santa 
Catarina 

MC-830 4.527,94 Extremamente alta 

Munícipio interceptado pela 
implantado do gasoduto de 
interligação 

Plataforma de São Francisco 
do Sul 

MC-894 1.060.597,20 Muito alta 

Fonte: MMA <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/> (2004). 

O Quadro 11.2-3 apresenta as recomendações do Ministério do Meio Ambiente para 

as áreas prioritárias de conservação da Mata Atlântica, Campos Sulinos e Zonas 

Costeiras e Marinhas. Em destaque no Quadro 11.2-3 os municípios abrangidos 

pelas Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento. 

Quadro 11.2-3 - Recomendações do Ministério do Meio Ambiente para as áreas prioritárias de 
conservação da Mata Atlântica, Campos Sulinos e Zonas Costeiras e Marinhas 
abrangidas pelas Áreas de Influência dos meios físico e biótico do 
empreendimento. 

RECOMENDAÇÃO DO MMA LOCALIDADES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Criação de Unidade de Conservação Araquari-SC, Balneário Camboriú-SC, Benedito Novo-SC, 
Blumenau-SC, Bombinhas-SC, Brusque-SC, Camboriú-SC, 
Campo Alegre-SC, Canelinha-SC, Corupá-SC, Doutor 
Pedrinho-SC, Garuva-SC, Gaspar-SC, Guabiruba-SC, 
Guaramirim-SC, Guaratuba-PR, Ilhota-SC, Indaial-SC, 
Itajaí-SC, Itapema-SC, Jaraguá do Sul-SC, Joinville-SC, 
José Boiteux-SC, Luiz Alves-SC, Massaranduba-SC, 
Matinhos-PR Morretes-PR, Navegantes-SC, Paranaguá-
PR, Piraquara-PR, Pomerode-SC, Pontal do Paraná-PR, 
Porto Belo-SC, Rio dos Cedros-SC, Rodeio-SC, São Bento 
do Sul-SC, São Francisco do Sul-SC, São João do 
Itaperiú-SC, São José dos Pinhais-PR, Schroeder-SC, 
Tijucas-SC, Tijucas do Sul-PR, Timbó-SC 

Recuperação Guaratuba-PR, Itapoá-SC 

Manejo / Inventário / Criação de Unidade de Conservação Florianópolis-SC, Itapoá-SC 

Manejo / Criação de Unidade de Conservação Araquari-SC, Balneário Barra do Sul-SC, Garuva-SC, 
Itapoá-SC, Joinville-SC, São Francisco do Sul-SC 

Manejo Itapoá-SC 

Fonte: MMA <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/> (2004).   
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A baía da Babitonga possui grande importância por sua biodiversidade e representa 

o mais austral remanescente de manguezal do país. O seu entorno foi classificado 

como área de importância biológica extrema na Avaliação das Áreas Prioritárias para 

a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha realizada pelo 

Ministério de Meio Ambiente em 2003. Assim, na área de intervenção do TGS há 

uma proposta para criação de uma Unidade de Conservação Costeiro-Marinha, 

Reserva de Fauna Baía da Babitonga, em Santa Catarina (Figura 11.2-4). Esta 

proposta de unidade de conservação de uso sustentável visa promover a integração 

harmoniosa entre as atividades produtivas da região com a conservação da 

natureza, especialmente das seguintes espécies: caranguejo-uçá, mero, robalo, boto 

cinza e toninha. 

As áreas de entorno da baía da Babitonga estão classificadas no Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO, 

que identifica as Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira, estando classificadas com prioridade 

Extremamente Alta e para as quais recomenda-se o manejo e a criação de Unidades 

de Conservação (PROBIO, 2003). 

A baía da Babitonga também se encontra na lista de Áreas Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade dos Mamíferos Marinhos do relatório de “Avaliação 

e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e 

Marinha”, estando classificada com importância biológica Extremamente Alta, sendo 

recomendada a pesquisa sobre as intensidades das pressões antrópicas, em 

especial a interação com atividades pesqueiras e os efeitos da degradação do 

“habitat”, sobre as populações de S. guianensis para possibilitar a implantação de 

medidas que permitam minorá-las (MMA, 2002). 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 394 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2-4 - Limites propostos para criação da UC Costeiro-Marinha Reserva de Fauna Baía 
da Babitonga (em destaque vermelho). 

 
Fonte: MMA <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/> (2004). 

e) Corredores Ecológicos 

Corredores Ecológicos são áreas que possuem ecossistemas florestais 

biologicamente prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade na Mata 

Atlântica, compostos por conjuntos de unidades de conservação, terras indígenas e 

áreas de interstício. Sua função é a efetiva proteção da natureza, reduzindo ou 

prevenindo a fragmentação de florestas existentes, por meio da conexão entre 

diferentes modalidades de áreas protegidas e outros espaços com diferentes usos 

do solo.3 

A implementação de reservas e parques não tem garantido a sustentabilidade dos 

sistemas naturais, seja pela descontinuidade na manutenção de sua infraestrutura e 

                                                                 
3 http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-corredores-ecologicos>> 

Acessado em 05/05/2018. 
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de seu pessoal, seja por sua concepção em ilhas, ou ainda pelo pequeno 

envolvimento dos atores residentes no seu interior ou no seu entorno. 

A fragmentação de paisagens naturais é um dos problemas para a conservação da 

biodiversidade. A redução da área original, por diferentes razões (desmatamento, 

áreas de cultivo, entre outros fatores) pode isolar ecossistemas e afetar diretamente 

a vida de diferentes espécies animais e vegetais.  

No Bioma Mata Atlântica o Ministério do Meio Ambiente - MMA encabeça o projeto 

denominado Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA). A participação das 

populações locais, comprometimento e conectividade são elementos importantes 

para a formação e manutenção do corredor na Mata Atlântica. 

O projeto CCMA tem por objetivos os aspectos listados a seguir: 

a) Reduzir a fragmentação mantendo ou restaurando a conectividade da 

paisagem e facilitando o fluxo genético entre as populações. 

b) Planejar a paisagem, integrando unidades de conservação, buscando conectá-

las e, assim, promovendo a construção de corredores ecológicos na Mata 

Atlântica. 

c) Demonstrar a efetiva viabilidade dos corredores ecológicos como uma 

ferramenta para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica. 

d) Promover a mudança de comportamento dos atores envolvidos, criar 

oportunidades de negócios e incentivos a atividades que promovam a 

conservação ambiental e o uso sustentável, agregando o viés ambiental aos 

projetos de desenvolvimento. 

Em relação à necessidade da conectividade das áreas vegetadas a fauna e a 

vegetação estão intimamente relacionadas, ao passo que a maioria das espécies 

arbóreas tropicais é polinizada e suas sementes dispersadas por muitas espécies de 

animais. Desta forma, a fragmentação de uma área com vegetação natural, cria 

barreiras para a dispersão dos organismos, fazendo assim com que haja prejuízo 

para a biodiversidade. Com isto, há a necessidade de integrar as áreas cuja 

vegetação foi modificada, possibilitando a sustentabilidade das populações animais 

e vegetais existentes (KORMAN, 2003). 

A Lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da 

Natureza - SNUC define corredores ecológicos como ecossistemas naturais ou 

seminaturais que ligam unidades de conservação, possibilitando entre essas 

unidades o fluxo gênico e o movimento da biota, facilitando assim a dispersão de 

espécies, a recolonização de áreas que foram degradadas e também a manutenção 

de populações que necessitam áreas de maiores extensões para sua sobrevivência. 

Desta forma, estes corredores são necessários para conectar áreas fragmentadas, 

fazendo com que as populações não sejam isoladas, ocorrendo então à manutenção 

da biodiversidade. 
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Os corredores ecológicos podem ter várias funções, dentre elas, fornecer hábitat, 

servir de condutor de animais de uma área para outra, filtro ou barreira (que efetuam 

a proteção de áreas) ou também fonte e sumidouro, que são aqueles corredores que 

exercem a função de filtragem de poluentes e sedimentos e protegem os 

ecossistemas aquáticos (KORMAN, 2003). 

11.2.1 Caracterização da Vegetação 

Atendendo ao Termo de Referência - TR nº 12/2017, que norteia os estudos para 

implantação do Terminal Gás Sul - TGS, especificamente o item 11.2.1. 

Caracterização da Vegetação, são apresentadas na sequência as tipologias 

vegetacionais observadas nas Áreas de Influência do empreendimento, bem como o 

status de conservação da vegetação e a presença de espécies bioindicadoras, 

endêmicas, raras ou exemplares exóticos. 

Com base no Mapa da Área de Aplicação da Lei n° 11.428/2006 - Lei da Mata 

Atlântica, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE / 

Diretoria de Geociências, as Áreas de Influência do presente estudo pertencem ao 

domínio do Bioma Mata Atlântica, abrangendo principalmente a Floresta Ombrófila 

Densa (Figura 11.2.1-1 a Figura 11.2.1-3). 

Figura 11.2.1-1 - Bioma Mata Atlântica apresentando seus diferentes nuances na AII - trecho no 
município de Itapoá. 
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Figura 11.2.1-2 - Aspecto da Floresta Ombrófila Densa predominante na AID, em trecho 
inserido no município de Garuva. 

 

Figura 11.2.1-3 - Faixa do ramal onshore do GASBOL (AI) no município de Itapoá. 

 

Por não ocorrer intervenção direta em vegetação nativa o levantamento de 

informações para caracterização das tipologias vegetacionais nas Áreas de 

Influência foi fundamentado em diferentes dados secundários, além de imagens de 

satélite e mapas temáticos apresentados no presente Estudo. Também foram 

realizadas incursões a campo realizadas no período de dezembro/2017 a 

fevereiro/2018. Os esforços de levantamento em campo foram concentrados na AI e 

na AID contando com observações, caminhamento e vistorias in loco e registro 

fotográfico dos locais visitados. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 398 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

A seguir está a lista de bibliografia consultada para a caracterização vegetacional 

das Áreas de Influência do empreendimento: 

a) Classificação fisionômico-ecológica proposta por ELLENBERG; MUELLER-

DOMBOIS; 

b) Projeto RADAMBRASIL – Mapa da Vegetação Brasileira; 

c) Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012); 

d) Mapa Fitogeográfico do Estado de Santa Catarina; 

e) Aspectos Dinâmicos da Vegetação do Sul do Brasil; 

f) Associações das planícies costeiras do quaternário situadas entre o rio 

Itapocu, estado de Santa Catarina e a bacia de Paranaguá - Paraná; 

g) Estudos realizados por essa empresa de Consultoria Ambiental (dados 

publicados em Estudos já validados por diferentes Instituições, como por 

exemplo, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA); 

h) Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Diversidade e Conservação 

dos Remanescentes Florestais. Volume 1. Editores Alexander Christian 

Vibrans... [et al]. - Blumenau/SC. 2012; 

i) Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Floresta Ombrófila Densa. 

Volume 4. Editores Alexander Christian Vibrans... [et al]. – Blumenau/SC. 

2013; 

j) Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Epífitos Vasculares da 

Floresta Ombrófila Densa. Volume 5. Editores Alexander Christian Vibrans... 

[et al]. – Blumenau/SC. 2013. 

Deste modo, tendo por base a localização do empreendimento e a definição das 

suas Áreas de Influência, os estudos da flora foram condicionados tão somente as 

porções terrestres do empreendimento. As dimensões, conforme já descrito na 

Seção 10. Áreas de Influência que são de: 20 metros para a AI correspondendo a 

faixa do Gasoduto OSPAR trecho Itapoá e Garuva; para a AID são considerados 

500 metros de largura para cada lado do eixo central do Gasoduto; e para a AII 5 km 

de cada lado. 

Para a elaboração desta caracterização da flora, foram consultadas as seguintes 

normas e documentos: 

a) Lei Federal n° 11.428/2006 - Lei da Mata Atlântica; 

b) Lei Federal nº 12.651/2012 - Código Florestal Brasileiro; 

c) Lei Estadual nº 14.675/2009 - Código Estadual do Meio Ambiente; 

d) Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza - IUCN; 

e) Portaria nº 443/14 do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Lista Oficial de 

Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção; 
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f) Resolução CONSEMA nº 051/14. Lista oficial das espécies da Flora Ameaçada 

de Extinção no Estado de Santa Catarina. 

g) Resolução CONSEMA 261/99 que dispõe estágios sucessivos de vegetação de 

restinga para o Estado de Santa Catarina. 

h) Resolução CONAMA nº 004/94 que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de 

orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no estado de 

Santa Catarina; 

Resolução CONAMA nº 388/07 que dispõe sobre a convalidação das Resoluções 

que definem a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 

avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto no art. 4º § 1º da 

Lei nº 11.428/ 2006. 

11.2.1.1 Caracterização da Vegetação na AII e AID do Empreendimento 

A análise das áreas de influência, em relação à cobertura vegetal, foi norteada com 

base em dois objetivos gerais: (1). Diagnosticar os aspectos florísticos, 

vegetacionais e de uso do solo nas Áreas de Influência do gasoduto de interligação 

do GNL ao GASBOL; (2) Identificar as tipologias florestais atualmente existentes na 

área diretamente afetada pelo empreendimento. 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente - MMA, a Mata Atlântica é formada por um 

conjunto de formações florestais e ecossistemas associados que se estendiam 

originalmente por aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados do território 

brasileiro. 

Hoje os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% de sua 

cobertura original e encontram-se em diferentes estágios de regeneração (SOS Mata 

Atlântica, 2005). 

Conforme definição legal o bioma Mata Atlântica compreende um conjunto de 

formações florestais e ecossistemas associados que incluem a Floresta Ombrófila 

Densa, Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta Estacional 

Semidecidual, a Floresta Estacional Decidual, os Manguezais, as Restingas, os 

Campos de Altitude e os Brejos Interioranos e Encraves Florestais do Nordeste. 

O Estado de Santa Catarina está totalmente encravado no Bioma da Mata Atlântica. 

Os municípios de Itapoá, Garuva e São Francisco do Sul, inseridos na região Norte 

do Estado, onde o empreendimento projeta a suas Áreas de Influência, apresentam 

as formações florestais e ecossistemas associados conforme a seguir descrito. 

Ademais, uma pequena parcela da Área de Influência Indireta do empreendimento 

abrange o município de Guaratuba localizado no Estado do Paraná. Esta área está 

inserida dentro do polígono definido para a APA de Guaratuba. 
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a) Itapoá 

O município de Itapoá está localizado na Baía da Babitonga, litoral extremo-norte do 

estado de Santa Catarina (SC), próximo ao limite com o estado do Paraná. Possui 

uma extensa linha de costa, com aproximadamente 31 km, a qual é acompanhada 

por uma grande planície costeira e por alguns morros de embasamento cristalino, 

formados por granitos e gnaisses, que fazem parte da Serra do Mar catarinense, os 

quais influenciam na constituição das associações vegetais que as ocupam. 

A área do município de Itapoá ainda é recoberta por mais de 80% de vegetação 

nativa, sendo considerado um dos maiores remanescentes florestais do Estado. 

Segundo Enunciado SEMAI (2017) em Itapoá são encontrados os seguintes tipos de 

vegetação, conforme sistema de Classificação de Vegetação Brasileira, utilizado 

pelo IBGE: 

a) Vegetação com Influência Marinha (Restinga); 

b) Vegetação com Influência Fluviomarinha (Manguezal); 

c) Vegetação com Influência Fluvial e/ou Lacustre; 

d) Floresta Ombrófila Densa (Floresta Tropical): 

 Submontana; 

 Terras Baixas; 

 Aluvial. 

As florestas observadas no município e consequentemente nas Áreas de Influência 

Direta e Indireta possuem porte médio a grande, com estrutura bem definida em 

quatro estratos principais. O estrato arbóreo superior forma um dossel variando de 

fechado a aberto, com algumas espécies emergentes como: cupiúva (Tapirira 

guianensis), o olandi ou guanandi (Calophyllum brasiliense), o ipê-da-várzea 

(Handroanthus umbellatus), Canelas (Ocotea acyphylla, O. pulchella, Nectandra 

oppositifolia), tanheiro (Alchornea triplinervia). 

Logo abaixo, encontramos o estrato arbóreo médio, caracterizado por espécies 

arbóreas de menor porte, como o carvoeiro (Amaioua intermedia), o angelim-

amargoso (Andira fraxinifolia), a cortiça (Guatteria australis), a caúna (Ilex theezans), 

o coqueiro jerivá (Syagrus romanzoffiana), o seca-ligeiro (Pera glabrata), as 

capororocas (Myrsine coriacea, M. hermogenesii, M. venosa) e as mirtáceas Marliera 

tomentosa, Myrcia racemosa, M. palustres, M. brasiliensis. 

No estrato arbustivo os principais arbustos encontrados são as ervas d´anta 

(Psychotria nuda P. carthagenensis, P. hastissepala, P. leiocarpa), as pixiricas 

(Ossaea sanguinea, Clidemia hirta, C. urceollata) as pariparobas (Piper arboreum, P. 

aduncum) a taquarinha (Merostachys ternata) além das palmerinhas (Bactris setosa, 

Geonoma schottiana, G. gamiova, G. elegans) (Figura 11.2.1.1-1). 
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Figura 11.2.1.1-1 - Tomada do interior da formação florestal observada no município de 
Itapoá onde é possível verificar a presença de lianas, epífitas e 
outras espécies nativas das Florestas Ombrófilas. 

 

Fonte: OAP (2018). 

O estrato herbáceo varia desde o nível do solo até os dois metros de altura 

aproximadamente, são comuns as ervas-de-rato (Coccocypselum spp.), os caetés 

(Heliconia velloziana, Ctenanthe sp., Costus arabicus, C. spiralis). Entretanto, a 

predominância nesse estrato é da família Bromeliaceae  

(Figura 11.2.1.1-2), que formam densas comunidades diversificadas sobre o chão da 

floresta (Nidularium inocentii, Aechmea ornata, Aechmea gamosepala, Aechmea 

caudata e Nidularium billbergioides). O estrato herbáceo possui ainda outra 

comunidade marcante e densa, composta de espécies das famílias Araceae e 

Marantaceae. 
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Figura 11.2.1.1-2 - Exemplares de bromélias epífitas e terrícolas encontradas nas Florestas 
Ombrófila Densa, no município de Itapoá, na Área de Influência do 
empreendimento. 

  

Fonte: OAP (2018). 

A presença de manguezais, na Área de Influência Indireta é verificada nas porções 

estuarinas, principalmente na região do Córrego Jaguaruna sobre solos lodosos, 

salgados, de baixa declividade e que sofrem influência das marés. Nesse 

ecossistema a cobertura vegetal é homogênea, apresentando baixíssima 

diversidade de espécies arbóreas, ocorrendo, normalmente, apenas três: Avicennia 

schaueriana (siríuba), Laguncularia racemosa (mangue-branco) e Rizophora mangle 

(mangue-vermelho). 

Além das espécies arbóreas típicas, ocorrem nos manguezais duas espécies de 

gramíneas: Spartina alterniflora e S. densiflora. Estas herbáceas se desenvolvem 

preferencialmente na parte frontal dos manguezais, e nas margens estuarinas dos 

rios e canais presentes na AII. 

A Restinga é um conjunto de ecossistemas que compreende comunidades vegetais 

florísticas e fisionomicamente distintas, situadas em terrenos predominantemente 

arenosos, de origens marinha, fluvial, lagunar, eólica ou combinações destas, de 

idade quaternária, em geral com solos pouco desenvolvidos. Estas comunidades 

vegetais formam um complexo vegetacional edáfico e pioneiro, que depende mais 

da natureza do solo que do clima, encontrando-se em praias, cordões arenosos, 

dunas e depressões associadas, planícies e terraços. 

A vegetação de restinga compreende formações originalmente herbáceas, 

subarbustivas, arbustivas ou arbóreas, que podem ocorrer em mosaicos e também 

possuir áreas ainda naturalmente desprovidas de vegetação; tais formações podem 

ter-se mantido primárias ou passado a secundárias, como resultado de processos 

naturais ou de intervenções humanas (Resolução CONAMA nº 261/1999). 

Em Itapoá, as Áreas de Influência Direta e Indireta atingem a planície quaternária, 

região com potencial para ocorrência de formação de Restinga, faixa que se inicia 
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junto a costa do município no ponto onde o gasoduto aflora na porção terrestre 

(Figura 11.2.1.1-3). 

Figura 11.2.1.1-3 - Vista parcial da Área de Influência Direta evidenciando a Planície 
Quaternária junto a costa do município de Itapoá. 

  

Fonte: OAP (2018). 

b) Garuva 

Atualmente, o município de Garuva encontra-se configurado por um mosaico de 

diversos tipos de cobertura vegetal. Nos mosaicos, observa-se coberturas 

vegetacionais de origem natural, em diferentes estágios sucessionais da Floresta 

Ombrófila, e, também de origem antropogênica oriundas dos usos humanos do solo 

para urbanização, cultivos agrícolas diversos, silvicultura, criação de gado e 

mineração. 
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Figura 11.2.1.1-4 - Tomada do interior da formação florestal observada no município de 
Garuva onde é possível verificar a presença de lianas, epífitas e outras 
espécies nativas das Florestas Ombrófilas. 

 

Fonte: OAP (2018). 

Quanto as porções abrangidas pelas Áreas de Influência Direta e Indireta incidentes 

sobre o município, destaca-se uma vegetação arbórea que em geral é caracterizada 

por apresentar muitas espécies de pequeno porte, coberta por bromélias  

(Figura 11.2.1.1-5), orquídeas, piperáceas e aráceas. 

Figura 11.2.1.1-5 - Exemplares de bromélias epífitas encontradas nas Florestas Ombrófila 
Densa, no município de Garuva, nas Áreas de Influência do 
empreendimento. 

 

 

Fonte: OAP (2018). 
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Nas áreas mais planas ou pouco inclinadas e com solo mais profundo, se 

desenvolve um remanescente florestal típico de Floresta Ombrófila Densa. Com 

diversas árvores de grande porte cobertas por epífitas das mais variadas famílias 

botânicas. Nestes locais ocorre uma comunidade vegetal complexa e com elevada 

riqueza biológica. 

O sub-bosque da floresta possui grande quantidade de indivíduos. Muitos destes 

são de espécies pioneiras ou secundárias iniciais que fazem parte dos processos 

naturais de sucessão ecológica. Entretanto, também podem ser observadas 

espécies importantes de estágio sucessional avançado, típicas de locais 

sombreados. 

Em relação ao domínio vegetal dos manguezais este se estabelece sobre a zona 

das marés, marcado pelo limite de variação do nível das águas entre extremos de 

maré alta e baixa. São associações de espécies dependentes das periódicas 

inundações, com misturas de águas marinhas e continentais. 

O ambiente de manguezal incluso na Área de Influência Indireta no município de 

Garuva se encontra junto ao canal do Rio Palmital e Rio Furado. 

c) São Francisco do Sul 

O município de São Francisco do Sul não terá interferência direta do 

empreendimento, entretanto a projeção da Área de Influência Direta (da porção 

marítima) e Indireta (das porções marítima e terrestre) atinge o Bairro Capri, a Praia 

do Forte - Morro do Forte e a Praia de Ubatuba, conforme mostram os Mapas 10.2-1 

- 10.2-3. (Seção 10). 

A vegetação de São Francisco do Sul, conforme classificação do IBGE (1992) 

pertence ao domínio da Floresta Ombrófila Densa, compreendendo suas 

subdivisões regionais denominadas Floresta Ombrófila Densa Submontana e 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, incluindo ainda uma faixa de Manguezal 

e Restinga. 

Regionalmente a Formação Submontana, compreende as encostas dos planaltos 

e/ou serras situadas entre 24° de latitude S a 32° de latitude S numa faixa altimétrica 

de 30 até 400 m. O dessecamento do relevo montanhoso e dos planaltos com solos 

medianamente profundos é ocupado por uma formação florestal que apresenta 

fanerófitos com altura aproximadamente uniforme. A submata é integrada por 

plântulas de regeneração natural, poucos nanofanerófitos e caméfitos, além da 

presença de palmeiras de pequeno porte e lianas herbáceas em maior quantidade. 

Suas principais características são os fanerófitos de alto porte, alguns ultrapassando 

os 50m na Amazônia e raramente os 30 m nas outras partes do País (IBGE, 1992). 

No município de São Francisco do Sul, na porção continental, esse ecossistema 

será atingido pela Área de Influência Indireta, nas proximidades da localidade do 

Saí, e insular, no Morro do Forte e Ubatuba. 
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A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas é definida pelo IBGE como sendo a 

formação que ocupa, em geral, as planícies costeiras, capeadas por tabuleiros 

pliopleistocênicos. Estes tabuleiros apresentam florística típica caracterizada por 

ecotipos dos gêneros Ficus, Alchornea, Tabebuia e pela ochlospécie Tapirira 

guianensis. 

Essa formação ocorre nos terrenos quaternários, em geral situados pouco acima do 

nível do mar nas planícies formadas pelo assoreamento, devido a erosão existente 

nas serras costeiras e nas enseadas marítimas. Nesta formação dominam duas 

ochospécies: Calophylum brasiliensis, a partir do Estado de São Paulo para o sul até 

a costa Centro-sul de Santa Catarina, e Ficus organensis, acabando sua ocorrência 

às margens da lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. 

Essa formação compreende todas as florestas situadas entre as isoípsas 05 e 30 

metros, no município de São Francisco do Sul abrange entre outras formações as 

localizadas na Praia do Forte e Ubatuba, na porção insular, e a Vila da Glória e Saí 

Mirim, na porção continental (Figura 11.2.1.1-6). 

Figura 11.2.1.1-6 - Aspecto da Floresta Ombrófila Densa no município de São Francisco do 
Sul. 

  

Fonte: OAP (2018). 

O manguezal é composto por plantas lenhosas, as quais se associam a outros 

componentes vegetais e a fauna altamente adaptada a suas condições especiais, os 

bosques de mangue apresentam grande variabilidade quanto ao seu 

desenvolvimento estrutural, controlado principalmente por concentrações de 

nutrientes, amplitude e frequência das inundações das marés, índice pluviométrico e 

intensidade de evaporação. Esses fatores atuam como subsídios energéticos ou 

fontes de energia influenciando na fisionomia da vegetação. 

As porções de manguezal sobre o domínio das Áreas de Influência Direta e Indireta 

no São Francisco do Sul estão localizadas junto a foz do Rio Monte de Trigo, Praia 

do Forte e o Bairro Capri e Iperoba na porção insular do município, ocorrendo 

também na porção continental junto a foz do Rio Jaguaruna e Córrego Barbosa. 
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A vegetação de Restinga é considerada um conjunto de ecossistemas que 

compreende comunidades vegetais florística e fisionomicamente distintas apresenta-

se como uma formação vegetal pioneira, normalmente situada em locais de solos 

pouco desenvolvidos, predominantemente arenosos e de idade quaternária. 

No município de São Francisco do Sul, as Áreas de Influência Direta e Indireta do 

empreendimento atingem a formação de Restinga correspondente as porções 

situadas na região da Praia do Forte e Iperoba. 

d) Guaratuba 

O município de Guaratuba não terá interferência direta do empreendimento, 

entretanto a projeção da sua Área de Influência Indireta atinge uma pequena porção 

da APA de Guaratuba, conforme elucida o Mapa 10.2-3. 

A região de projeção da AII em Guaratuba é sobre uma área de ocupação agrícola 

conforme ilustra a Erro! Fonte de referência não encontrada.a seguir. 

Figura 11.2.1.1-7 - Localização aproximada da porção da AII que atinge o município de 
Guaratuba/PR. Observa-se a utilização da área por diversas culturas 
agrícolas. 

 

Fonte: OAP (2018). 

  

Guaratuba/PR 

Garuva/SC 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 408 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Por fim, o Quadro 11.2.1.1-1 apresenta as espécies com registro de ocorrência nas 

Áreas de Influência Indireta e Direta do Terminal Gás Sul - TGS, inseridas nos 

munícipios de São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva, bem como apresenta o status 

de ameaça conforme Lista Internacional de Espécies Ameaçadas - IUCN, Portaria 

IBAMA nº 443/14 e a Resolução CONSEMA nº 051/14. 
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Quadro 11.2.1.1-1 - Espécies com registro de ocorrência nas Áreas de Influência Indireta e Direta do empreendimento, inseridos nos munícipios de 
São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva, região norte de Santa Catarina e status de ameaça de extinção conforme Lista 
Internacional de Espécies Ameaçadas - IUCN, Portaria IBAMA nº 443/14 (Federal) e Resolução CONSEMA nº 051/14 (Estadual). 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 
DESCRIÇÃO 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

Acanthaceae Jacobina carnea (Linddley) 
Nicholson 

Flor-da-mata 
   

Planta muito semelhante a Espécie A. chamissoniana, porem 
com folhas pouco maiores e de flores rosa para vermelho. 
Espécie mais comum que a anterior. 

Alismataceae Sagittaria montevidensis Chapéu-de-couro 
   

Planta aquática com folhas parecidas com fitas crescem 
submersas, enquanto as folhas das plantas mais antigas 
emergem acima da superfície da água. As folhas são 
sagitadas e glabras, com 28 cm de comprimento e 23 cm de 
largura. Seus pecíolos são cilíndricos, esponjosos podem 
atingir um comprimento superior a 0,75 m e têm até 3 
polegadas de espessura. As inflorescências são tipicamente 
mais curtas do que as folhas e decadentes. As flores estão em 
espículas ou pares em nós e têm um diâmetro de dois a três 
centímetros. Eles têm três pétalas, cada uma das quais é 
branca com uma marcante mancha de cor de vinho e três 
sépalas verdes.  

Alismataceae Echinodorus grandiflorus Chapéu-de-couro 
   

Aquática, enraizada, perene, nativa de terrenos brejosos. 
Propaga-se por sementes. Infestante de canais de drenagem, 
margens de rios e lagoas. 

Alismataceae Echinodorus tenellus Chapéu-de-couro-largo 
   

Erva diminuta e delicada, 4-10 cm de altura, submersa durante 
muito tempo, mas florescendo apenas fora d'água. Folhas 
lineares ou elípticas, com ápice agudo. Flores pequenas, 
hermafroditas longo-pediceladas. 

Amaranthaceae Alternanthera brasiliana Perpétua-do-brasil 
   

Subarbusto prostrado ou com ramos eretos, 0,2-0,7 m de 
altura, verde-claro a vináceo. Folhas simples, opostas, 
geralmente com pilosidade e em número reduzido. 
Inflorescência apical. 

Amaranthaceae Alternanthera littoralis var. 
maritima (Mart.) Pedersen 

Perpétua-da-praia 
   

Erva a subarbusto prostrado, às vezes alguns ramos eretos, 
0,1-0,4 m de altura. Folhas simples, opostas, suculentas e 
glabras, que podem apresentar um pequeno dente no ápice. 
Inflorescências axilares. 

Amaranthaceae Amaranthus lividus Caruru 
   

Erva a subarbusto, 0,2-0,7 m de altura. Folhas simples, 
alternas, com ápice por vezes emarginado. Inflorescências 
terminais (espigas) ou axilares (glomérulos). 

Amaranthaceae Blutaparon portulacoides Bredo-da-praia 
   

Erva prostrada, com estolão avermelhado, glabro. Folhas 
simples, opostas, lineares, lanceoladas ou ovadas, suculentas. 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 
DESCRIÇÃO 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

Inflorescência apical. Ou ovadas, suculentas. Inflorescência 
apical. 

Amaryllidaceae Crinum americanum Cebolama 
   

Planta bulbosa, 0,8-1,5 m, tolerante à salinidade. Folhas 
grandes espiraladas, linear-lanceoladas, invaginadas na base. 
Flores predominantemente brancas. Frutos e sementes 
grandes. 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira 
   

Arvoreta de 5 a 10 metros de altura, com tronco revestido de 
casca grossa. Planta amplamente disseminada por pássaros, 
o que explica a sua boa regeneração natural. 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Copiúva 
   

Planta decídua heliófita, característica de formações 
secundárias Arvores característica das planícies quaternárias 
arenosas, onde é muito abundante. Igualmente muito 
abundante nas encostas íngremes e rochosas do litoral, onde 
o escoamento das águas é rápido. Produz quase todos os 
anos abundantes frutos. 

Anacardiaceae Lithrea brasiliensis Bugreiro/aroeira-brava 
   

Arbusto, arvoreta ou árvore, 1-10 m de altura. Folhas simples, 
alternas, com ápice arredondado ou levemente emarginado. 
Nervuras secundárias atingem a margem do limbo. Flores 
unissexuais pequenas. Fruto maduro esbranquiçado. 

Annonaceae Annona cacans Cortição (anona) 
   

 Arvore de até 16 m de altura, com topo achatado, copa 
cilíndrica, com diâmetro de tronco de 50 a 70 cm. Tronco: liso. 
Folhas: glabras, medindo de 8 a 17 cm de comprimento e 2,5 a 
6 cm de largura. Flores: é típica da Annona, pequena, de cor 
amarelo-esverdeada, completa, com 3 pétalas e inflorescência 
com 3 a 4 flores. São hermafroditas, curto-pedunculadas, com 
3 brácteas, hemicíclicas, diclamídeas e com simetria radial. O 
cálice tem 3 sépalas livres e corola dialipétala, com 3 pétalas. 

Annonaceae Annona glabra Cortiça do mangue 
   

Árvore geralmente de 4 a 6 m de altura, casca grossa 
avermelhada, muito aromática, revestida de epiderme 
espessa. Folhas alternas, muito variáveis, ovadas ou 
oblongas, agudas, geralmente glabras, nervação avermelhada 
nas suas páginas. Flores carnosas, verde amareladas 
externamente, com mácula púrpura e uma zona amarelada na 
base das pétalas. Fornece madeira para carpintaria e outras 
obras. 

Annonaceae Duguetia lanceolata Pindabuna 
   

Árvore comumente de 15 a 20 metros de altura, com 40 a 60 
cm de diâmetro; característica e exclusiva da mata pluvial de 
encosta atlântica, onde apresenta vasta, porém inexpressiva 
dispersão. Possui madeira pesada com cerne pardo-havana 
ou pardo-escuro-esverdeado, quase preto, de cheiro 
desagradável; alburno abundante. Madeira muito resistente ao 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 
DESCRIÇÃO 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

peso e que apresenta grande durabilidade quando exposta ao 
tempo. 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. Cortiça/araticum 
   

Árvore de pequeno porte, geralmente atingindo de 4 a 8 
metros. Prefere solos úmidos e permeáveis, férteis e 
profundos, podendo, entretanto suportar outros, em virtude da 
sua grande rusticidade. É encontrada nos solos arenosos ou 
argilosos com afloramento de matacões. É frequente nas 
margens de cursos d'água e em capoeiras. Comumente é 
encontrada nas encostas de morro, onde em geral demonstra 
boa regeneração natural. 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Pindaíba 
   

Altura de 10-30 m, com tronco reto de 30-60 cm de diâmetro. 
Ramos novos cobertos por escama fina de cor vermelha que 
se solta com facilidade. Folhas glabras, aromáticas, de 6-8 cm 
de comprimento. Planta perenifólia, heliófita, característica e 
exclusiva da floresta pluvial da encosta atlântica. 

Annonaceae Guatteria australis A. St.-
Hil. 

Corticeira-baga-rocha 
    

Apiaceae Hidrocotyle bonariensis Erva-capitão 
   

Planta herbácea prostrada rastejante, raízes que formam nós, 
folhas redondas. Inflorescência de inicio simples, mais tarde 
transformando-se em umbela ramificada de 3-10cm largura. 
Flores com 5 porções, pétalas brancas ao amarelo. Ocorre na 
planície litorâneas da América do Sul habitando em dunas, 
áreas arenosas úmidas, valas molhadas e bordas das lagoas. 

Apiaceae Apium leptophyllum Aipo-chimarrão 
   

Erva delicada, 0,2-0,5 m de altura. Folhas simples, alternas, 
muito segmentadas, com bainha. 

Apiaceae Centella asiatica Centelha 
   

Erva estolonífera prostrada. Folhas fasciculadas, às vezes com 
longos pecíolos, margem denteada e base do limbo cordada. 
Inflorescência axilar pequena. Pode ser confundida com 
Hydrocotyle bonariensis, porém esse possui folha peltada. 

Apocynaceae Aspidosperma olivaceum Peroba 
   

Altura de 10 a 15 metros, com tronco de 40 a 60 cm de 
diâmetro. Folhas glabras de coloração prateada na página 
inferior, de 5 a 10 cm de comprimento por 1 a 3 de diâmetro. 
Ocorre desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, principalmente nas 
florestas pluvial atlântica e semidecídua de altitude. 

Apocynaceae Tabernaemontana 
catharinensis 

Leiteira 
   

Planta perene, ereta, muito lactescente, arbustiva ou arbórea, 
de 2-4 m de altura, suas flores são de cor branca, nativa do 
Brasil. Vegeta em pastagens na maioria das regiões do Brasil. 
Possui grande habilidade reprodutiva e alta rusticidade. 
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Apocynaceae Asclepias curassavica Oficial-de-sala 
   

Subarbusto, 0,4-1,3 m de altura, glabro, com látex branco. 
Folhas simples, opostas. Fruto folículo, com muitas sementes, 
cada uma com um tufo de pelos. 

Apocynaceae Forsteronia leptocarpa Cipo-de-leite 
   

Trepadeira ou subarbusto, com látex branco. Folhas simples, 
opostas e glabras, por vezes com domácias na inserção das 
nervuras secundárias com a principal. Folículos compridos, 
pendentes e glabros. Sementes com um tufo apical de pelos. 

Apocynaceae Mandevilla funiformis Cipo-leiteiro-de-cachorro 
   

Trepadeira volúvel com látex branco. Folhas simples, opostas, 
cordiformes, geralmente com pontuação junto à base do limbo. 
Folículos cilíndricos compridos, avermelhados. Sementes com 
um tufo apical de pelos. 

Apocynaceae Mandevilla pentlandiana Cipo-leiteiro 
   

Trepadeira volúvel com látex. Folhas simples, opostas, com 
ápice arredondado ou acuminado, geralmente pilosas, 
discolores, mais claras na face inferior, com pontuação junto à 
base do limbo. Folículos cilíndricos compridos, verdes. 
Sementes com um tufo apical de pelos. 

Apocynaceae Oxypetalum tomentosum Cipó-leiteire 
   

Trepadeira rastejante ou volúvel, pilosa ou não, com látex 
branco. Folhas simples, opostas, ovadas, oblongas ou 
elípticas, ápice geralmente mucronado e base cordada, por 
vezes com pilosidade na margem foliar e face inferior. Pétalas 
com 6-10 mm de comprimento. Sementes com tufo apical de 
pelos. 

Apocynaceae Rhabdadenia madida Cipo-de-leite 
   

Trepadeira, 1-5 m de altura, com látex branco. Folhas simples, 
opostas, com ápice geralmente agudo, avermelhadas quando 
velhas. Cálice verde evidente e corola arroxeada. Sementes 
com tufo apical de pelos. Geralmente encontrada em áreas 
úmidas. 

Apocynaceae Tabernaemontana 
catharinensis 

Jasmim-
catavento/leiteira 

   
Arbusto, arvoreta ou árvore, 1-10 m de altura, com látex 
branco. Folhas simples, opostas, lanceoladas, variáveis em 
tamanho. Flores com corola similar a um catavento. Frutos por 
vezes abortados, com rachaduras (foto com maior número de 
frutos), menores que os viáveis (folículos). 

Aquifoliaceae Ilex dumosa Caúna 
   

Altura de 4-9 m, tronco quase liso de 25-45 cm de diâmetro. 
Arvoreta ou arbusto de vasta dispersão por quase todo o 
Estado de Santa Catarina. Espécie heliófita e indiferente é 
muito abundante e expressiva no interior de capões e orla de 
matas de galeria. Igualmente muito abundante na vegetação 
litorânea da restinga, onde pode contribuir muito no aspecto 
fitofisionômico da vegetação arbustiva. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 413 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 
DESCRIÇÃO 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

Aquifoliaceae Ilex pseudobuxus Caúna-da-praia 
   

Árvore muito ramosa, ramos brancacentos acinzentados; 
folhas alternas, pecioladas onedos inteiros ou fino-senadas, 6-
8 nervuras, luzidas na página superior e opacas das inferiores; 
flores pálidas; fruto carnoso-suculenta, muito pequeno. 
Fornece madeira para pequenas obras de construção civil, 
taboada de forro, carpintaria e caixotaria, as folhas são 
sucedôneas das da Erva Mate. Ocorre de São Paulo ao Rio 
Grande do Sul. 

Aquifoliaceae Ilex theezans Congonha 
   

12-18 m de altura, raramente na forma de arvoreta ou arbusto, 
dotada de copa globosa com folhagem verde azulada quando 
vista de longe. Ramos novos glabros e tronco liso de 30-50 cm 
de diâmetro. Folhas coriáceas, glabras, de ápice arredondado, 
de 5-10 cm de comprimento por 2-5 cm de largura. 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Cipó-imbé/costela-de-
adão 

   
Planta ornamental de caule grosso e folhoso no ápice, 
conservando as cicatrizes das folhas antigas, vegeta 
indiferentemente no solo ou sobre arvores. Sua principal 
característica é a emissão de longas raízes adventícias 
consideradas “cipó” ás vezes atingindo algumas dezenas de 
metros, largamente empregada no artesanato brasileiro, 
possui folhas coriaceas, opostas ás bainhas, inflorescência 
compacta e frutos tipo baga. Espécie típica da Floresta 
Atlântica. Nome científico: Philodendron sp, Família: Araceae. 
Descrição da espécie: Planta ornamental de caule grosso e 
folhoso no ápice, conservando as cicatrizes das folhas antigas, 
vegeta indiferentemente no solo ou sobre arvores. Sua 
principal característica é a emissão de longas raízes 
adventícias consideradas “cipó” ás vezes atingindo algumas 
dezenas de metros, largamente empregada no artesanato 
brasileiro, possui folhas coriaceas, opostas ás bainhas, 
inflorescência compacta e frutos tipo baga. Espécie típica da 
Floresta Atlântica. 

Araceae Anthurium 
gaudichaudianum 

Anturium 
   

Epífita ou terrícola, 0,5-1 m de altura. Limbo com 30-60 cm de 
comprimento, com nervura marginal reunindo os ápices das 
secundárias. Espata com aproximadamente 5-10 cm de 
comprimento e estípite entre essa e as flores. 

Araceae Anthurium scandens Anturium-cipó 
   

Epífita, ramos frequentemente pendentes. Folhas simples, 
alternas, limbo com 5-15 cm de comprimento, nervura marginal 
reunindo os ápices das secundárias. Espata com 
aproximadamente 1-3 cm de comprimento. Bagas brancas. 

Araceae Landoltia punctata Lentilha-d´água 
   

Minúscula erva aquática flutuante, em geral formando grande 
população e cobrindo área considerável da superfície do corpo 
d’água. Não consta expressamente na Res. CONAMA n. 
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261/1999, sendo apenas citada a família Lemnaceae 
(atualmente parte de Araceae). 

Araceae Pistia stratiotes Alface-d´agua 
   

Erva aquática flutuante livre, com longas raízes não 
ramificadas a partir da região central da roseta. Folhas 
rosuladas, espatuladas, verde-claras e pilosas. Inflorescências 
pequenas, escondidas entre as folhas. Pode formar densas 
populações, principalmente em corpos d'água alterados 
(acima, com Salvinia). 

Araliaceae Schefflera morototoni Mandioqueiro-vermelho 
   

Árvore de 20-25 m de altura e 50-60 cm de diâmetro. Planta 
perenifólia, heliófita ou de luz difusa, indiferente às condições 
físicas de solo, apresentando larga dispersão em quase todas 
as formações florestais. Sua ocorrência é bastante esparsa, 
porém contínua. Desenvolve-se preferencialmente em matas 
pouco densas e em formações secundárias, como capoeiras e 
capoeirões. 

Araliaceae Schefflera angustissima Mandioqueiro-branco 
    

Araliaceae Hydrocotyle bonariensis Erva-capitão 
   

Erva-capitão. Erva rizomatosa, às vezes aquática, 0,1-0,5 m 
de altura. Folhas peltadas com grande variação de tamanho do 
limbo e do pecíolo, levemente brilhosas na face superior. 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana Coqueiro-jerivá 
   

Planta perenifólia, heliófita e seletiva higrófita, muito abundante 
na região, onde ocorre tanto no interior da floresta como 
isoladamente na pastagem, ou formando agrupamentos. 
Coqueiro de 10 a 20 metros de altura. 

Arecaceae Attalea dubia Coqueiro indaial 
   

Ocorre naturalmente de RJ à SC, na floresta pluvial da encosta 
atlântica. Características: perenifólia, heliófila e seletiva 
higrófila, de 10-20 m de h, com 25 - 30 cm de DAP, 20 - 30 
folhas, de 2 - 3 m de comprimento, cacho de 1,0 -- 1,5 m de 
comprimento. Frequente em associações secundárias de 
terrenos altos e bem drenados e até rochosos. Pode formar 
densos agrupamentos em ambiente favorável, mas é rara no 
interior da floresta primária. Produz anualmente grande 
quantidade de frutos, que como suas amêndoas, são 
comestíveis, e também consumidos por várias espécies de 
animais. 

Arecaceae Bactris setosa Mart. Tucum 
   

Palmeira pequena, estipe até 5 metros de altura e 3 a 4 cm de 
diâmetro cespitosa, formando densas touceiras, estipe e folhas 
revestidas de espinhos longos, rijos e agudos, folhas grandes, 
de limbo laciniado; espata floral densamente armada de 
espinhos. 

Arecaceae Euterpe edulis Palmiteiro 
 

VU 
 

Palmeira esbelta, não estolonífera, estípete reto e cilíndrico. 
Apresenta vasta e expressiva dispersão em toda a mata pluvial 
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atlântica. Pelos estudos e levantamentos feitos nas matas da 
costa catarinense, verifica-se facilmente que o palmiteiro 
desempenha um papel muito importante no extrato médio da 
floresta. 

Arecaceae Geonoma schottiana Palha 
   

Caule ereto, de 1 a 4 metros de comprimento e 7 mm de 
diâmetro, com nove a dez folhas curvadas irregularmente 
pinatífidas; pecíolo canaliculado na face anterior e sub-
arredondado na posterior, de 30 cm de comprimento, 
tomentoso; raque de 17 cm de comprimento, bifaciada na face 
anterior e convexa na posterior, tomentosa; folíolos 
irregularmente dispostos. 

Arecaceae Geonoma gamiova Palha-verdadeira-fl. 
Larga 

   
Palmeira de 3-4 m de altura, 3 cm de diâmetro, grácil, 
estolonífera, espique mais ou menos remotamente anelado. 
Folhas desiqualmente pinatífidas, 1,10 de comprimento, com 5 
folíolos de posição alternada de ambos os lados. Flores 
femininas e masculinas abundantes. Fruto drupa preta de 6 
mm. Floresce por um longo período, de abril a novembro. Os 
frutos amadurecem no verão: janeiro a fevereiro. Espécie 
seletiva ciófita e mesófita, não apresentando afinidades 
pronunciadas por tipos especiais de solos; muito frequentes 
nas florestas aluviais. 

Arecaceae Geonoma elegans Guaricana-de-bengala 
   

Arbusto de 1 a 2 metros de altura, crescendo em densas 
touceiras de 10 ou mais estipes. Fruto drupa roxo-escuro, 
oblonga, de 9 mm de comprimento e 7 mm de diâmetro. 
Espécie seletiva ciófita e higrófita é muito abundante nas 
matas altas e sombrias. Floresce nos meses de janeiro a 
março e frutifica de setembro a fevereiro. São utilizadas para 
cobertura de casas rústicas e ranchos e o estipe fornece 
bengalas. As folhas são usadas em decorações, tanto verdes 
como secas quando muitas vezes são tingidas em muitas 
cores. 

Arecaceae Butia capitata Butiá-da-praia 
 

VU 
 

Palmeira média de 3 a 5 m de altura. Características de solos 
arenosos, rochosos, de restinga e dunas fixas. Muito utilizada 
como palmeira ornamental. Seu fruto, da polpa aproveita-se na 
elaboração de licores, vinhos e geleias. Da amêndoa do fruto é 
extraído azeite alimentar. Das folhas, devidamente 
manipuladas, faz-se artesanato e coberturas rústicas. 

Asclepiadaceae Oxypetalum banksii Cipo-leiteiro 
    

Aspidiaceae Rumohra adiantiformis Samabaia de aranjo 
   

Planta herbácea de folhas ornamentais, as quais são 
coletadas para comércio em floriculturas da região de Joinville. 
Espécie comum ocupando o interior das moitas das restingas 
litorâneas, onde cresce por volta de 50 cm de altura. 
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Asteraceae Sphagneticola trilobata Vedelia 
   

A vedélia é uma margaridinha nativa do litoral brasileiro, muito 
vistosa e rústica. A ramagem rasteira e ramificada apresenta 
folhas trilobadas de coloração verde-escura, que acentuam o 
contraste com as pequenas inflorescências completamente 
amarelas. Como outras flores da família Asteraceae, as flores 
verdadeiras são muito numerosas e se apresentam em 
capítulos solitários. A floração ocorre durante todo o ano. 
Devido ao seu comportamento estolonífero e rasteiro, é muito 
utilizada como forração, para proteger taludes e barrancos. 
Mas também pode embelezar canteiros e bordaduras, assim 
como vasos e jardineiras. Devem ser cultivados a pleno sol ou 
meia sombra, em solo fértil, regada a intervalos regulares. 
Muito rústica, tolera umidade excessiva, alagamentos ou seca, 
sendo bastante apropriada para jardins praianos. Multiplica-se 
por divisão da planta, preservando a estrutura das mudas. 
Fonte:www.jardineiro.net 

Asteraceae Vernonia scorpioide Erva-de-são-simão 
    

Asteraceae Achyrocline alata Macela 
   

Subarbusto, 0,5-1,5 m de altura, com caule um pouco alado 
(único entre as espécies do gênero apresentadas). Folhas 
simples, alternas, lanceoladas, por vezes com a lâmina 
dobrada. 

Asteraceae Achyrocline flaccida Macela-branca 
   

Subarbusto, 0,5-1 m de altura, com pilosidade esbranquiçada. 
Folhas simples, alternas, elíptico-lanceoladas, 0,5-1 cm de 
largura. 

Asteraceae Achyrocline satureioides Macela-de-folha-fina 
   

Subarbusto, 0,3-1 m de altura, com pilosidade cinza-
esbranquiçada. Folhas simples, alternas, lineares, 0,2-0,5 cm 
de largura (mais finas do que A. alata e A.flaccida ). 

Asteraceae Ambrosia elatior Artemisia/losna-do-
campo 

   
Subarbusto, 0,1-0,5 m de altura. Folhas simples, alternas, 
pinatissectas. Capítulos pequenos unissexuais. 

Asteraceae Anagallis arvensis Morrião-dos-campos 
   

Subarbusto, 0,1-0,5 m de altura. Folhas simples, alternas, 
pinatissectas. Capítulos pequenos unissexuais. 

Asteraceae Aster squamatus Estrela-comum 
   

Subarbusto, 0,3-1 m de altura. Folhas simples e alternas. 
Capítulos pequenos, com flores liguladas brancas ou claras e 
tubulosas amarelas. 

Asteraceae Baccharis aff. trimera Carqueja 
   

Subarbusto áfilo, com ramos trialados, 0,3-1 m de altura. 
Capítulos masculinos com anteras amarelas, os femininos 
totalmente esbranquiçados. Espécie dioica. 

Asteraceae Bidens pilosa Picão-preto 
   

Subarbusto, 0,3-1,5 m de altura. Folhas compostas ou simples 
na mesma planta, opostas, com margem denteada. Capítulos 
com flores liguladas creme, tubulosas alaranjadas. Aquênio 
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com aristas que auxiliam a dispersão, facilmente aderido a 
roupas e aos pelos de animais. 

Asteraceae Centratherum punctatum Perpétua-roxa 
   

Subarbusto, 0,2-0,5 m de altura, geralmente ereto, com caule 
piloso. Folhas simples, alternas, nitidamente denteadas, com 
pecíolo curto. Capítulo terminal sobre brácteas foliáceas. 

Asteraceae Conyza bonariensis Buva 
   

Subarbusto piloso, 0,5-1,2 m de altura. Folhas simples, 
alternas. Também ocorre em áreas alteradas da restinga. 
Capítulos com base em geral alargada. 

Asteraceae Elephantopus mollis Erva-de-colégio 
   

Subarbusto, 0,3-1 m de altura, piloso. Folhas rosuladas e 
outras concentradas na metade basal, as superiores 
gradativamente menores. Capítulos assentados sobre 
brácteas foliáceas (geralmente um par). 

Asteraceae Emilia fosbergii Serralha-roxa 
   

Subarbusto, 0,3-0,8 m de altura. Folhas simples, alternas, com 
grande variação de forma e tamanho (da base até o ápice da 
planta), as superiores sésseis. Capítulo rodeado por um 
conjunto único de brácteas. 

Asteraceae Erechtites hieraciifolius Buva-peluda 
   

Subarbusto, 0,3-1,5 m de altura, piloso. Folhas simples, 
alternas e denteadas. Capítulo rodeado por um conjunto único 
de brácteas e pequenas bractéolas. Flores creme. 

Asteraceae Erechtites valerianifolius Buva-mole 
   

Subarbusto a arbusto, 0,3-2 m de altura. Folhas simples, 
alternas e pinatissectas. Capítulo rodeado por um conjunto 
único de brácteas. Flores róseas. 

Asteraceae Eupatorium casarettoi Vassourinha-de-moita 
   

Vassourinha é um subarbusto a arbusto, 0,5-2,5 m de altura. 
Folhas simples, opostas, geralmente espatuladas, denteadas 
principalmente na sua metade superior. Capítulos numerosos 
na época de floração, com flores lilases. 

Asteraceae Eupatorium inulifolium Cambará-de-mel 
   

Subarbusto a arbusto, 0,5-3 m de altura. Folhas simples, 
opostas, pilosas, discolores, com face inferior esbranquiçada, 
irregularmente denteadas. Flores atraem muitos insetos. 

Asteraceae Eupatorium laevigatum Cambará-falso-caule-
vermelho 

   
Subarbusto a arbusto, 1-3 m de altura. Folhas simples, 
opostas, trinervadas, glabras e com margem denteada. Flores 
lilases. 

Asteraceae Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga/guasca 
   

Erva a subarbusto, 0,2-0,5 m de altura, pilosa. Folhas simples, 
opostas e denteadas. Capítulos pedunculados, com flores 
liguladas brancas e tubulosas amarelas. 

Asteraceae Gamochaeta americana Macelinha-cinza 
   

Erva a subarbusto esbranquiçado, 0,1-0,4 m de altura, com um 
único caule ou alguns ramos partindo da base. Folhas 
rosuladas maiores e outras mais acima menores, opacas 
esbranquiçadas. Brácteas internas acuminadas. 
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Asteraceae Mikania cordifolia Guaco 
   

Trepadeira volúvel, com caule hexagonal piloso. Folhas 
simples, opostas, geralmente cordiformes, estipuladas, pilosas, 
ásperas quando velhas, com margem inteira ou pouco 
denteada. Capítulos com 4 flores com brácteas involucrais de 
5-8 mm de comprimento. 

Asteraceae Mikania involucrata Cipo-tipo-guaco 
   

Trepadeira volúvel. Folhas simples, opostas, ovadas a 
triangulares. Flores em capítulos com brácteas involucrais 
evidentes. 

Asteraceae Mutisia speciosa Mutisia 
   

Trepadeira com gavinhas foliares (folíolos apicais 
transformados), 1-5 m de altura, com caule vináceo e por 
vezes angular. Folhas compostas, alternas, com número 
variável de folíolos, geralmente 5-6, com margens por vezes 
curvadas para baixo. Capítulo opositifólio com 5-7 séries de 
brácteas. 

Asteraceae Porophyllum ruderale Vassourinha-lisa 
   

Subarbusto, 0,4-0,8 m de altura. Folhas simples, alternas, 
elípticas, geralmente verde-claras, com glândulas translúcidas 
na margem do limbo e forte odor. 

Asteraceae Pterocaulon angustifolium Branqueja-prateada 
   

Subarbusto com partes esbranquiçadas, 0,3-1 m de altura, 
com alas estreitas nos ramos. Folhas simples, alternas, com 
menos de 1 cm de largura, verde-escuras na face superior 
(ligeiramente rugosa) e claras na inferior. Capítulos em 
glomérulos apicais. 

Asteraceae Pterocaulon lorentzii Branqueja-estreita 
   

Subarbusto, 0,3-0,8 m de altura, com caule alado. Cada ala 
com 2-3 mm de largura, rugosa Folhas simples, alternas, 
geralmente linear-lanceoladas, discolores, esbranquiçadas na 
face inferior, com 0,5-2 cm de largura. Capítulos numa densa 
espiga apical. 

Asteraceae Senecio brasiliensis Catium 
   

Subarbusto a arbusto, 1-2 m de altura. Folhas simples, 
alternas, discolores, esbranquiçadas por baixo, muito divididas, 
com segmentos estreitos. Capítulo rodeado por um conjunto 
único de brácteas. 

Asteraceae Senecio platensis Buva 
   

Subarbusto, 0,3-0,7 m de altura, com ramos prostrados e 
eretos. Folhas simples, alternas, pinatissectas, com segmentos 
muito estreitos, praticamente lineares. Capítulo rodeado por 
um conjunto único de brácteas. 

Asteraceae Sigesbeckia orientalis Botão-de-ouro 
   

Subarbusto, 0,4-1 m de altura, geralmente vináceo. Folhas 
simples, opostas, com limbo irregularmente denteado, piloso, 
de tamanho variável. Capítulo assentado sobre 5 brácteas 
lineares revestidas por pelos glandulosos (pegajosos). 
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Asteraceae Solidago chilensis Rabo-de-fogueta 
   

Subarbusto ereto, 0,4-1,5 m de altura. Folhas simples, 
alternas, muito próximas entre si, sem pecíolo, com poucos 
dentes marginais, maiores na base da planta, e diminuem de 
tamanho em direção ao ápice. 

Asteraceae Sonchus asper Serralha-de-espinho 
   

Erva a subarbusto, 0,3-1 m de altura, com látex branco. Folhas 
simples, alternas, sésseis e com dentes marginais bem 
salientes, com forma variada. Folhas no geral menos divididas 
do que S. oleraceus e com dentes marginais maiores. 

Asteraceae Sonchus oleraceus Serralha  
   

Erva a subarbusto, 0,3-1 m de altura, com látex branco. Folhas 
simples, alternas e sésseis, com margem irregularmente 
denteada e ápice agudo ou obtuso. As mais próximas à base 
geralmente mais divididas, podendo simular uma folha 
composta, e as superiores no geral menos segmentadas. 

Asteraceae Tagetes minuta Crovo-de-defunto 
   

Subarbusto, 0,3-1 m de altura. Folhas simples, opostas, com 
limbo profundamente recortado, segmentos estreitos, margem 
ligeiramente denteada. Capítulos cilíndricos. Flores liguladas 
brancas, com discreta reentrância, e tubulosas amarelas. 
Várias coletas desta planta na restinga do RS e SC têm sido 
identificadas como T. ostenii. 

Asteraceae Vernonia chamissonis Cambarazinho-de-moita 
   

Subarbusto a arbusto, 0,5-2 m de altura, em geral com muitos 
ramos laterais. Folhas simples, alternas, com nervação 
marcada, fortemente discolores, esbranquiçadas na face 
inferior, com pilosidade macia. Capítulos numerosos formando 
espigas separadas. 

Asteraceae Vernonia tweedieana Chamarita/assapaixe 
   

Arbusto ereto, 1-4 m de altura, por vezes piloso e vináceo. 
Folhas simples, alternas, com discreta pilosidade na face 
superior, margem levemente denteada. Capítulos muito 
numerosos. 

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica Ipê de flor verde 
   

Árvore de médio porte, 6 a 18 metros de altura, em geral com 
tronco tortuoso e de casca grossa, características de árvore do 
Cerrado. Ocorrendo na região de Mata Atlântica, pode ter o 
tronco ereto. Folhas digitadas com cinco folíolos. As flores são 
verdes, difíceis de distinguir entre as folhas. Vagem bipartida 
de 25 cm, preta quando madura, casca grossa com ranhuras, 
que se abre liberando sementes aladas em forma de coração, 
com asa transparente.  

Bignoniaceae Jacaranda  micrantha Caroba 
   

Altura de 10-15 m, com tronco de 40-60 cm de diâmetro. Uma 
das árvores nativas de mais rápido crescimento. Prefere solos 
úmidos. Não obstante tratar-se de árvore pouco frequente, 
apresenta vitalidade equilibrada na mata, demonstrando 
grande agressividade sobre a vegetação das capoeiras e 
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capoeirões, onde em geral ocorre mais frequentemente. Suas 
sementes apresentam ótimo poder de germinação, sobretudo 
quando recebe certa quantidade de luz, o que acontece 
principalmente nas capoeiras. 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Carobinha 
   

Planta decídua, heliófita, característica da mata pluvial do alto 
da serra do mar. Ocorre tanto no interior da floresta primária 
como em formações secundárias. Sua dispersão ao longo da 
área  de ocorrência é descontínua e irregular, podendo em 
determinados pontos formar grandes concentrações. Produz 
anualmente grande quantidade de sementes viáveis, 
facilmente disseminadas pelo vento. 

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides Caxeta 
 

EN 
 

Ocorrência de Pernambuco ao norte de Santa Catarina, nos 
terrenos alagadiços da faixa litorânea. Altura de 6-12 metros, 
com tronco de 30-40cm de diâmetro, folhas simples cariáceas, 
glabras, de 12-22cm de comprimento por 4-8 cm de largura. 
Madeira leve, mole, textura média, não racha nem empena 
durante a serragem, de baixa durabilidade sob condições 
naturais. Ideal para plantio em áreas ciliares muito úmidas, 
destinadas à recomposição da vegetação natural. 

Bignoniaceae Handroanthus umbellatus Ipê amarelo 
   

Altura de 10-15 m, com tronco de 40-50 cm de diâmetro. 
Planta decídua heliófita higrófita, característica da mata pluvial, 
ocorrendo em planícies e várzeas, muito úmidas e 
parcialmente encharcadas  durante as chuvas de verão. 
Produz anualmente grande número de sementes que são 
disseminadas pelo vento. 

Bignoniaceae Handroanthus pulcherrimus Ipê-amarelo 
   

Arbusto a pequena árvore, 3-10 m de altura. Folhas compostas 
digitadas, opostas, geralmente com 5 folíolos. Face inferior dos 
folíolos esbranquiçada, pilosa, por vezes com pontuações 
negras. Frutos cilíndricos, pilosos, estreitos e compridos. 
Sementes aladas 

Bignoniaceae Pyrostegia venusta Cipó-são-joão-laranjado 
   

Trepadeira robusta. Folhas compostas bifolioladas ou com um 
terceiro folíolo transformado em gavinha, opostas, com 
pseudoestípulas filiformes. Cápsula comprida e achatada, com 
sementes aladas. 

Blechnaceae Blechnum serrulatum Samambaia dura 
   

Folhas surgem diretamente do solo, sem formar tronco, típica 
da restinga e outros solos do litoral, fotografada no aterro de 
Canelinha. 

Blechnaceae Blechnum brasiliense Xaxim-miudo 
   

Samambaia com caule pouco desenvolvido, às vezes com 
pequeno tronco, 0,8-1,5 m de altura. Folhas rosuladas 
grandes, pinatissectas com margem finamente denteada. 
Soros lineares paralelos à nervura central, com indúsio. 
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Boraginaceae Cordia curassavica Erva baleeira 
   

planta medicinal brasileira, conhecida como erva baleeira. 
Suas folhas são aromáticas e utilizadas popularmente como 
anti-inflamatório. 

Boraginaceae Cordia sellowiana Catuteiro 
   

Altura de 8-14 m, com troncos de 30-50 cm de diâmetro. 
Folhas simples, de cor verde mais claro na face inferior, de 8-
15 cm de comprimento. Ocorre em todo país, porém com 
maior frequência em São Paulo e Minas Gerais, em áreas de 
floresta e em transições para cerrado e restinga. 

Boraginaceae Cordia monosperma Maria-milagrosa/erva-
baleeira-miuda 

   
Subarbusto a arbusto, ereto ou apoiante, às vezes trepadeira, 
0,5-5 m de altura. Folhas simples, alternas ou subopostas, 
ásperas, com margem irregularmente denteada. Espiga pouco 
densa. 

Brassicaceae Lepidium virginicum Mastruço 
   

Erva a subarbusto, 0,15-0,5 m de altura. Folhas simples, 
alternas, as da base fortemente recortadas, assemelhando-se 
a folhas compostas e as superiores longo-lanceoladas, com 
dentes espaçados mais evidentes na porção apical. 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum Nabo-bravo 
   

Erva a subarbusto, 0,3-0,8 m de altura. Folhas simples e 
alternas. As maiores e mais partidas concentradas na base, 
com margens foliares irregularmente onduladas ou denteadas. 
Folhas próximas à inflorescência menos recortadas e com 
margem denteada. Frutos um pouco estrangulados entre os 
alojamentos das sementes. Exótica. 

Bromeliaceae Ananas comosus Ananas 
   

Planta de folhagem espinhenta, quase acaule, medindo 80-120 
cm de altura, nativa do Brasil. Propaga-se por sementes e 
através de rizomas. Frequente em quase todo o Brasil, 
encontrada em pastagens beira de estradas e terrenos 
abandonados, onde forma barreiras impenetráveis, fato que o 
torna útil para uso como cerca-viva. Seu fruto é comestível e 
usado para fins medicinais. 

Bromeliaceae Bromélia antiacantha Ananás - gravatá 
   

Bromélia terrícola, 1-1,5 m de altura. Folhas grandes, 
numerosas e com espinhos marginais, curvados para baixo na 
base e para cima no restante. Inflorescência vistosa, brácteas 
avermelhadas. Frutos amarelos a alaranjados quando 
maduros. 

Bromeliaceae Vriesea friburguensis Vriesea-friburguensis 
   

Epífito ao florir até 1m de altura. Folhas muitas em densa 
roseta, de 50 cm de comprimento; bainhas elípticas; lâminas 
liguladas, arredondadas ou apiculadas, 4 cm de largura, 
esparsamente lepidotas. Escapo ereto; brácteas escapais bem 
densamente imbricadas, as inferiores foliáceas, as superiores 
lanceoladas, agudas. Inflorescência composta; brácteas 
primárias semelhantes às brácteas escapais superiores, mais 
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curtas que os ramos. Brácteas florais ovadas, obtusas, mais 
curtas que os sépalos, retas, ecarinadas ou brevemente 
carinadas, róseas ou amareladas, subcoriáceas; flores com 
pendicelos fortes; sépalos elípticos, obtusos, até 33 mm de 
comprimento; pétalos lineares, com 2 lígulas na base; estames 
excertos. 

Bromeliaceae Aechmea gamosepala Aechmea gamosepala 
   

Erva epífita, ripícola ou terrícola, estolonífera de 40 - 80 cm de 
altura. Folhas dispostas em densa roseta funiliforme, formando 
uma cisterna na base; com bainha evidente, amplexicaule; 
verde-clara e nada estreitada sobre a bainha, ápice 
arredondado; inflorescência em forma de espiga simples 
tubular densifloral com 40 a 100 flores sésseis, sépalos roxo-
avermelhados e pétalos purpúreos ou azuis. Espécie de luz 
difusa ou heliófita. Área de dispersão : Santa Catarina : nos 
municípios de Araquari, Barra Velha, Campo Alegre, Garuva, 
Jacinto Machado, Joinville, Sombrio e São Francisco do Sul. 

Bromeliaceae Aechmea nudicaulis Aechmea nudicaulis 
   

Planta epífita, rupreste ou terrícola, de 40 a 100 cm de altura; 
cerca de 10 folhas, dispostas em roseta tubiforme muito 
característica; bainha pouco evidente, lâminas rijas e coriáceas 
até mais da metade bem eretas, formando um tubo, depois 
recurva, margens providas por vigorosos espinhos castanhos 
ou escuros de 2-4 mm de comprimento, largamente lineares e 
arredondadas no ápice encimado por uma ponta reflexa. 
Variedade heliófita, ou mais raramente de luz difusa, muito 
frequente; como epífita é bastante frequente nas florestas 
primárias e secundárias das encostas, encontrando-se 
preferencialmente afixadas nos galhos das árvores. Área de 
dispersão: Amplamente distribuída em Santa Catarina. 

Bromeliaceae Aechmea pectinata Bromélia 
   

Planta de grande porte, epífito ou terrícola de 50-160 cm de 
altura, folhas carmesinas na antese, às vezes apenas no 
ápice, dispontas em roseta, reunidas na base formando um 
grande receptáculo; lâminas subpatentes, recurvadas, com 
acúleo de 3 mm de comprimento, castanhos, fortemente 
armadas, lineares, de ambos os lados cobertos de escamas 
brancas; inflorescência com escapo grosso, densamente 
envolvido por folíolos, espiga arredondada e grossa, flores 
com sépalos branco-esverdeados e mais verde na ponta, 
pétalos brancos, com a parte superior amarelo-esverdeada; 
característica e exclusiva da floresta pluvial da encosta 
atlântica, penetrando no Estado de Santa Catarina apenas no 
litoral norte pelos municípios de Garuva, São Francisco do Sul 
e Araquari, onde possivelmente se encontra o seu limite 
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austral. Ocorre preferencialmente na restinga, como terrícola 
ou como epífito. 

Bromeliaceae Vriesea philipocoburgii Bromélia-ponta-
vermelha 

    

Bromeliaceae Nidularium innocentii Bromelia 
    

Bromeliaceae Aechmea comata Bromélia 
   

Bromélia terrícola ou epífita, 0,4-0,7 m de altura. Folhas 
coriáceas e eretas, com espinhos marginais, sendo o apical 
maior que os demais. Espiga com flores muito próximas, 
pedúnculo coberto por lanugem clara. 

Bromeliaceae Aechmea ornata Bromélia 
   

Bromélia terrícola ou até epífita, 0,7-1,3 m de altura. Folhas 
coriáceas com rijo espinho apical. Espiga muito densa, com 
brácteas vermelhas na base. 

Bromeliaceae Dyckia encholirioides Bromélia 
   

Bromélia terrícola ou rupícola, 1-2 m de altura, com rizoma de 
10-15 cm de diâmetro. Folhas fortemente espinhentas, 
discolores, com face inferior esbranquiçada, rijas. 

Bromeliaceae Tillandsia geminiflora Bromélia LC 
  

Pequena bromélia epífita, 0,15-0,25 m de altura. Menos 
esbranquiçada que T. gardneri, esverdeada a levemente 
acinzentada. Brácteas florais geralmente mais espaçadas do 
que em T. gardneri. 

Bromeliaceae Tillandsia mallemontii Bromélia-fina 
   

Pequena bromélia epífita entouceirada, 0,2-0,3 m de altura, 
com diminutas escamas que lhe conferem tonalidade 
acinzentada. Flores azuis ou lilases. 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Cravo-do-mato/bromélia 
   

O Cravo-do-mato é uma Pequena bromélia epífita, 0,1-0,2 m 
de altura. Folhas verdes. Brácteas florais róseas, flores 
azuladas. 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides Barba-de-pau/barba-de-
velho 

   
Erva epífita pendente, com diminutas escamas que lhe 
conferem tonalidade  acinzentada, ramos amontoados e 
longos, que se confundem com as folhas. Flores pequenas e 
verdes. 

Bromeliaceae Vriesea flammea Vriesea-flammea 
   

Bromélia epífita, 0,3-0,5 m de altura. Folhas lisas, alargadas e 
escurecidas na base. Inflorescência pequena, não ramificada, 
predominantemente vermelha. Pétalas, estames e 
estilete/estigma brancos; estames maiores do que as pétalas. 
Sementes pilosas. 

Bromeliaceae Vriesea gigantea Vriesea-gigantea 
   

Bromélia grande, epífita ou raramente terrícola, 1-3 m de 
altura, geralmente com listras verde-claras longitudinais nas 
folhas, contínuas ou não. Inflorescência ramificada grande e 
flores com estames do mesmo tamanho ou maiores do que as 
pétalas. Sementes pilosas. 
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Bromeliaceae Vriesea incurvata Vriesea-incurvata 
    

Bromeliaceae Vriesea vagans Bromelia-branca 
   

Bromélia epífita ou às vezes terrícola, 0,5-1,5 m de altura. 
Folhas verdes, lisas. Inflorescência ramificada, com flores 
amarelo-claras. Sementes pilosas. 

Bromeliaceas Neuregelia laevis Neuregelia 
   

Planta relativamente pequena, epífita, rupícola ou terrícola de 
25 a 30 cm de altura, folhas dispostas em roseta, formando na 
base uma cisterna largamente cônica; bainha larga e grande, 
lâminas cartáceo-coriáceas, arcado-deflexas, de margens 
desarmadas, ápice arredondado, com pequeno espinho, 
lineares, medem cerca de 25 cm de comprimento por 4.5- 5.5 
cm de largura, côncavo-acanaladas, em ambos os lados 
coberta de escamas esbranquiçadas, verdes, com poucas e 
leves pintas roxeadas, passando às vezes para manchas 
roxas, especialmente para o ápice, característica que se 
acentua nas folhas expostas ao sol, inflorescência 
profundamente imersa na roseta, multifloral, formando como 
que um disco, flores com pétalas brancas; as folhas arcado-
deflexas e cartáceo-coriáceas, bem como a inflorescência 
plana por cima, profundamente imersa na roseta, são 
características principais do seu reconhecimento no campo; 
característica e exclusiva da floresta pluvial da Encosta 
Atlântica e da restinga onde apresenta larga e expressiva 
dispersão até a altura da Serra do Tabuleiro, ao oeste da Ilha 
de Santa Catarina, rareando daí para o Sul, podendo chegar 
mesmo ao Estado do Rio Grande do Sul através da “Porta de 
Torres”. Espécie esciófita, de luz difusa e mais raramente até 
heliófita, bastante frequente, geralmente afixada nos troncos 
das árvores do interior das florestas e no húmus no interior da 
restinga arbustiva, bastante frequente tanto na floresta quanto 
na restinga. Desenvolve-se praticamente desde o nível do mar 
até 800 metros de altitude. 

Burseraceae Protium 
Heptaphyllum(Aubl.) March. 

Almesca 
   

Planta perenifólia, heliofita, característica da floresta latifoliada 
semidicidua. Frequente em áreas ciliares úmidas, tanto em 
matas primárias como em formações secundárias. Altura de 
10-20 metros com tronco de 40-60 cm de diâmetro; folhas 
composta pinadas de 2-4 jugas. Ocorrência em todo o Brasil, 
em terrenos arenosos, tanto úmidos quanto secos. Produz 
grande quantidade de frutos envolvidos em arilo branco 
adocicado consumidos pela fauna e avifauna. 

Cactaceae Opuntia arechavaletae Cacto-palma 
   

Planta Herbácea perene, suculenta, espinhenta, de até 2 
metros de altura, originaria do Brasil e América do sul. Prefere 
clima quente e seco. Desenvolve preferencialmente sobre  
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solo arenoso ou rochoso. É característica de terrenos áridos. 
Propagação por sementes ou estaquia de folhas. 

Cactaceae Cereus hildmannianus Mandacaru LC 
  

Cacto colunar cilíndrico, arbustivo ou arborescente, 4-8 
costelas, 2-8 m de altura. Flor grande, tépalas internas brancas 
ou rosadas. 

Cactaceae Opuntia monacantha Arumbeva/palma LC 
  

Cacto arbustivo com cladódios achatados, espinhos rijos, 1-4 
m de altura. Aréolas onde se concentram pelos, principalmente 
nos frutos. Esses, quando maduros, desprendem-se da planta. 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Olandi 
  

CR Planta perenifólia, heliófita ou de luz difusa, característica e 
exclusiva das florestas pluviais localizadas sobre solos úmidos. 
É encontrada tanto nas florestas primárias densas como em 
vários estágios da sucessão secundária, como capoeiras e 
capoeirões. A sua ocorrência é limitada quase exclusivamente 
às planícies do quaternário do litoral, onde pode tornar-se 
muito frequente. 

Calyceraceae Acicarpha spathulata Rosetão 
   

Erva a subarbusto, 0,1-0,3 m de altura. Folhas simples, 
espatuladas, basais rosuladas e apicais espiraladas, verde-
claras. Flores em capítulo. Infrutescência com espinhos 
pronunciados (sépalas sobre os aquênios). 

Cecropiaceae Pourouma guianensis Embauvarana 
   

Árvore com altura de 10 a 15 m, dotada de copa umbeliforme. 
Tronco ereto e cilíndrico, de 15 a 30 cm de diâmetro, com 
casca quase lisa e lenticelada. Ocorre na região Amazônica e 
na costa litorânea de Pernambuco até Santa Catarina, na mata 
pluvial Atlântica de baixa altitude. 

Cecropiaceae Cecropia adenopus Embaúva 
   

Ocorre em solos úmidos à beira e nas clareiras das matas 
densas, em capoeiras e capoeirões ao longo das depressões 
das encostas rochosas, junto a vertentes ou cursos d'água, e 
em terrenos baixos onde o lençol freático é superficial. Prefere 
as matas secundárias e baixas, sendo rara nas primárias. 

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Embaúba 
   

Planta perene arbórea, ramificada somente no ápice, de 3-6m 
de altura. Pioneira, frequente em todo Brasil, principalmente 
em solos úmidos. Muito utilizada na medicina popular. 

Cecropiaceae Cecropia glaziovi Embauva vermelha 
   

Árvores de 8-16 metros de altura, dotada de copa mais ou 
menos carimbosa pequena. Tronco ereto e cilindrico, fistuloso 
e com formigas agressivas no seu interior, de 20-30 cm de 
diâmetro, com casca lisa e marcada por cicatrizes das folhas 
antigas. Folhas alternas ou verticuladas, simples, 7-11 
lobadas, discolores, paltadas de 25-40 cm de diâmetro. 
Influticência cilindrica constituídas de muitos frutos fundidos, 
de textura carnosa e de sabor adocicado depois de maduro. 
Planta perenifólia, heliófita, seletiva higráficta, pioneira, 
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característica e exclusiva da encosta Atlântica. Ocorre 
preferencialmente em capoeiras e capoeirões de derrubadas 
recentes. Apresenta crescimento muito rápido alcançando 
porte adulto em menos de 10 anos. 

Celestraceae Maytenus robusta Seca-ligeiro-da-praia 
   

Arvore de 6-12 metros, de copa ovalada densa. Tronco 
áspero, de 20-35 cm de diâmetro. Folhas simples, cartáceas e 
coriáceas, de margens nitidamente crenadas ou dentadas, de 
5-12 cm de comprimento e de 2-5 cm de largura. Fruto cápsula 
deiscente, bivalvar, de cor amarela, semente 1-2 envoltas por 
arilo brancacento e adocicado. 

Chlorantaceae Hedyosmum brasiliense Cidrão 
   

Arvoreta de tronco mole e copa aberta e meio arredondada; 
crescendo de 1 a 3 m de altura com copa de 1 m (em plena 
sombra) a 2,5 m de largura (em pleno sol. O tronco é 
esbranquiçado e com casca rugosa e os ramos novos são 
nodosos e esverdeados. Essa espécie é facilmente 
identificada por se observar os pecíolos (haste ou suporte) em 
forma de bainha que envolve parcialmente o ramo. As folhas 
são simples, opostas, glabras (sem pelos) em ambas as faces, 
carnosas e com aroma de cidreira, medindo 8 a 20 cm de 
comprimento por 2,5 a 5 cm de largura. As flores surgem em 
panículas (pequenos cachos ramificados) terminais ou axilares 
de 4 a 10 cm de comprimento, tendo flores ou masculinas 
pequeninas e de cor esverdeada e as femininas em grupos de 
3 a 5 com brácteas verdes carnosas que ficam brancas e 
suculentas quando maduras protegendo o verdadeiro fruto que 
são as sementinhas. Os frutos são na verdade brácteas 
carnosas de com branca e sucosa e adocicada com gosto 
semelhante a bala de hortelã que abriga 1 a 3 sementes 
apiculadas (com ponta) na base e no ápice de 2 a 3 mm. 

Chrysobalanaceae Hirtella heblecada Cinzeiro 
   

Planta componente de mata primária é uma excelente frutífera 
para a avifauna. Árvore de pequeno porte, perenifólia, de até 
15 m de altura. Fuste de até 40 cm de diâmetro, de casca 
cinzenta, áspera, soltando-se em pequenas placas. Folhas 
simples alternas coriáceas, hirsuta na face inferior de até 16 
cm de comprimento por até 9 cm de largura. 

Clethraceae Clethra scabra Caujujá 
   

Variedade típica se caracteriza principalmente por ser uma 
planta heliófita, característica das matinhas de altitude ou dos 
capoeirões. Trata-se de arvoreta pouco frequente no Estado 
de Santa Catarina, parecendo limitar a sua área de dispersão 
para a parte oriental do planalto meridional no Estado de Santa 
Catarina e para as áreas do secundário da mata pluvial de 
encosta atlântica do Sul do Brasil. 
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Combretaceae Laguncularia racemosa Mangue-branco LC 
  

Arbusto característico e exclusivo de formações de manguezal. 
Espécie essencialmente halófita, continuamente sob influência 
direta ou indireta do mar, formando agrupamentos por vezes 
muito densos. 

Combretaceae Buchenavia kleinii Exell Garajuvinha-buchenavia NT 
   

Compositae Vernonia puberula Pau-toucinho 
   

Planta perenifólia ou semidecídua, heliófita, pioneira e seletiva 
higrófita, característica e exclusiva da submata de pinhais. 
Ocorre quase que exclusivamente em matas que sofreram a 
interferência humana e em formações secundárias (capoeiras 
e capoeirões) e, preferencialmente em fundo de vales e 
encostas úmidas. Produz anualmente grande quantidade de 
sementes viáveis, amplamente disseminadas pelo vento. 

Compositae Vernonia discolor Vassoura branca 
   

Altura de 10-15 m, com tronco de 30-50 cm de diâmetro. 
Folhas simples, subcoriáceas, glabras na face superior e 
branco tomentosa na inferior, de 10-20 cm de comprimento por 
4-9 cm de largura. Ocorre em Minas Gerais ao Rio Grande do 
Sul, na floresta semidecídua da altitude e na submata dos 
pinhais. 

Compositae Vernonanthura polyanthes 
(Sprengel) Vega & 
Dematteis 

Assa-peixe-branco 
   

Planta perene arbustiva ou arbórea, pouca ramificada, com 
caules pubescentes e de coloração acinzentada, com 1-3 m de 
altura, nativa do Brasil. É uma planta frequente nas pastagens, 
onde ocorre em grandes infestações. Floresce de janeiro a 
abril, produzindo grande quantidade de sementes que são 
carregadas pelo vento. É uma planta muito rústica, suportando 
queimadas e geadas. Apresenta excelente potencial apícula. 

Compositae Baccharis dracunculifolia Alecrim-vassoureira 
   

Planta arbustiva, muito ramificada, de ramos lenhosos e 
pilosos, com 2 a 3 metros de altura, nativa da América do Sul. 
Propaga-se apenas por sementes. Encontrada em pastagem 
nativa e áreas de manejo incorreto ou abandonadas, 
largamente distribuída pelas principais regiões do Brasil. 
Apresenta intensa rebrota quando cortada formando touceiras. 
Utilizada na confecção de vassouras rústicas. Suas folhas são 
usadas na medicina caseira. 

Compositae Eupatorium maxiamilianii Mata pasto 
   

Perene, arbustiva, de 60-180 cm de altura. Planta daninha 
frequente infestando principalmente áreas de pastagens, 
beiras de estrada e terrenos baldios. Facilmente reconhecida 
pela inserção quase em angulo reto em seus ramos 
secundários com a haste principal. Frequente em solos 
argilosos. É prejudicial para o gado podendo causar sua morte. 

Compositae Baccharis articulata Carquejinha da praia 
   

Também comum no Brasil meridional, que é uma daquelas 
que o povo chama "Carqueja" e que se caracterizam pela 
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ausência de folhas, apenas caules com estipulas decorrentes 
por eles. A espécie referida é uma das que têm aspecto mais 
seco. Ela é muito ramificada, Subarbusto ruderal, perene, de 
até 80 cm de altura, hastes ramificadas, eretas, lenhosas na 
base. Ramos trialados, folhas nulas, alas membranáceas, 
seccionadas, glabras e verdes, flores amarelas nascem 
agrupadas, formando bolas 

Convolvulaceae Ipomoea pescaprae Batata-da-praia 
   

Trepadeira prostrada ou raramente apoiante, com látex 
branco, caule herbáceo a lenhoso, verde ou vináceo. Folhas 
simples, alternas, com forma variável e ápice fortemente 
emarginado, formando dois lobos. Espécie quase exclusiva da 
duna frontal. 

Convolvulaceae Ipomoea   imperati (Vahl) 
Griseb. 

Batata-da-praia 
    

Convolvulaceae Ipomoea cairica Ipomea 
    

Convolvulaceae Ipomoea imperati Batata-da-praia-flor-
branca 

   
Erva ou subarbusto com rizoma em geral subterrâneo e látex 
branco. Folhas simples, alternas, oval-oblongas, com ápice 
arredondado ou levemente emarginado. 

Convolvulaceae Merremia dissecta Flor-de-pau 
   

Trepadeira com ramos glabros ou pilosos na mesma planta. 
Folhas simples, alternas, palmissectas, com segmentos 
amplamente variados em forma e tamanho. Anteras torcidas. 
Cápsula com grandes sépalas persistentes. 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Guaperê 
   

Árvores de 20  a 25 m de altura e diâmetro de 50-80 cm na 
altura do peito, com  vasta e expressiva dispersão por quase 
todo o Estado de Santa Catarina, ocorrendo principalmente na 
zona de mata pluvial da vertente atlântica, bem como nas sub-
matas dos pinhais do planalto meridional. 

Cunoniaceae Weinmannia paulliniifolia 
Pohl ex Seringe 

Gramimunha 
    

Cyatheaceae Alsophila setosa Xaxim 
   

Arvoreta de até 10 metros de altura com espinhos negros e 
curvos na parte inferior, com lâmina de até 3 metros de 
comprimento. Folhas: Bipinada, inteira. 

Cyatheaceae Cyathea atrovirens (Lang. & 
Fisch.) Domin 

Xaxim-de-espinho 
   

Samambaia arborescente, 0,7-2,5 m de altura, com espinhos 
no pecíolo e caule. Folhas compostas bipinadas, escamas na 
base dos pecíolos jovens. Soros arredondados, sem indúsio. 

Cyatheaceae Cyathea delgadii Xaxim-nu 
    

Cyperaceae Scleria pterota Capa-cachorro 
   

Planta rizomatosa, de folhas brilhantes com margens 
cortantes, ereta, entouceirada, de caules triangulados com 
bordos ou quinas espinulosas e cortantes, medindo 50-100 cm 
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de altura, nativa do Brasil. Propaga-se por sementes e por 
rizomas. Ë frequente em toda a planície litorânea e Região 
Amazônica, em pastagens, beira de estradas e margens de 
canais. É muito comum em bordas de matas e capoeiras. 
Apresenta nítida preferência por locais úmidos e sombreados. 

Cyperaceae Cladium mariscus Capim-chapéu 
   

Graminoide de grande porte, 1-2,5 m de altura, com caule 
cilíndrico. Folhas compridas, com a margem do limbo cortante. 

Cyperaceae Remirea maritima Pinheirinho-da-praia 
    

Cyperaceae Rhynchospora aurea Capim-navalha-do-brejo 
    

Cyperaceae Androtrichum trigynum Junco-da-praia 
   

Junco-da-praia. Juncoide com rizoma subterrâneo, caule 
cilíndrico quase áfilo (folhas reduzidas apenas com bainha, 
bem escuras, na base dele) e ponteagudo. Filetes dos 
estames crescem muito e se assemelham a algodão. 

Cyperaceae Cyperus ligularis Tiririca-azul 
   

Graminoide verde-claro, 0,8-1,5 m de altura, com caule 
triangular-arredondado. Folhas com margem serrilhada. 
Inflorescências acompanhadas por brácteas foliáceas. 
Também pode ocorrer em áreas não necessariamente úmidas. 

Cyperaceae Cyperus rigens Tiririca  
   

Graminoide com caule triangular, 0,4-1 m de altura. Folhas em 
quantidade reduzida, geralmente de tamanho inferior ou 
equivalentes ao do caule. Brácteas do conjunto de 
inflorescências em número variável, sendo uma comumente 
mais longa. 

Cyperaceae Eleocharis interstincta Junco-redondo 
   

Erva aquática, juncoide, 0,4-1,2 m de altura, caule verde e 
relativamente cilíndrico, com septos transversais regulares e 
evidentes, praticamente áfila (poucas folhas reduzidas à 
bainha na base do caule). Espigueta única apical. 

Cyperaceae Fimbristylis spadicea Junco-de-moita 
   

Graminoide, 0,3-0,8 m de altura, com caule aéreo rijo e 
áspero. Folhas lineares compridas, com margem do limbo 
áspera. 

Cyperaceae Juncus acutus Junco-de-ponta LC 
  

Juncoide em touceira, com rizoma subterrâneo. Caule 
cilíndrico quase áfilo, folhas reduzidas apenas com bainha, na 
base dele. Bráctea inferior pontiaguda, mais longa que a 
inflorescência. Cápsula com o dobro do comprimento do 
perianto, e muitas sementes. Comum na transição restinga-
manguezal. 

Cyperaceae Rhynchospora barrosiana Junco-fino 
   

Graminoide, 0,3-1,2 m de altura. Folhas lineares, muito finas e 
relativamente compridas, planas. Inflorescências terminais e 
laterais, em fascículos com 10-30 espiguetas. Brácteas 
foliáceas maiores do que as inflorescências. 
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Cyperaceae Rhynchospora 
holoschoenoides 

Tiririca-alta 
   

Graminoide, 0,4-1 m de altura. Folha ascendentes, 
predominantemente basais, lineares e compridas. Pedúnculo 
com seção triangular. Espiguetas em 2-5 ou mais capítulos 
globosos. 

Cyperaceae Rhynchospora tenuis Tiririca-fina-de-moita 
   

Graminoide, 0,2-0,5 m de altura. Folhas muito finas e 
numerosas, predominantemente basais, formando uma 
touceira densa, com limbos em formato de “V”. Inflorescências 
pequenas. 

Cyperaceae Scirpus californicus Junco-alto-peri 
   

Juncoide com rizoma subterrâneo, a partir do qual se 
desenvolvem caules triangulares relativamente próximos entre 
si, 0,6-2 m de altura. Folhas reduzidas a bainhas. Espiguetas 
pendentes apicais astanhas a ferrugíneas, com bráctea 
pontiaguda em sua base. 

Dilleniaceae Tetracera oblongata Cipó-vermelho/cipó-de-
lixa 

   
Trepadeira, 1-2,5 m de altura. Folhas simples, alternas, 
coriáceas, geralmente verde-escuras, brilhantes na face 
superior, ásperas, com nervação marcada. Pecíolo 
ligeiramente canaliculado. Gineceu com carpelos separados. 
Folículo com uma semente negra, com arilo vermelho. 

Dilleniaceae Davilla rugosa Cipo-lixa 
   

Trepadeira ou às vezes arbusto, em geral 1-2 m de altura, com 
caule revestido de pelos espinescentes muito pequenos, 
áspero. Folhas simples, alternas, de forma amplamente 
variável, inteiras ou denteadas, também ásperas em ambas as 
faces. Flor amarelada. 

Droseraceae Drosera brevifolia Papa-mosca 
   

Erva com folhas rosuladas, com pelos glandulosos que 
capturam insetos, 5-15 cm de altura. Estípulas ausentes ou 
reduzidas. Pecíolo piloso, alargando-se no ápice e se 
transformando no limbo. Cápsula com sementes minúsculas. 

Droseraceae Drosera capillaris Papa-mosca 
   

Erva com folhas rosuladas, com pelos glandulosos que 
capturam insetos, 5-15 cm de altura. Estípulas bem 
desenvolvidas. Pecíolo (geralmente glabro e linear) distinto do 
limbo, diferentemente de D. brevifolia. Flor similar à de D. 
brevifolia. 

Elaeocarpaceae Sloanea guianensis Laranjeira do mato 
   

Árvore característica e exclusiva da mata pluvial da encosta 
atlântica de Santa Catarina, apresentando larga e expressiva 
dispersão pelas florestas situadas em altitudes compreendidas 
entre 0 e 700 m. Espécie indiferente quanto às condições 
físicas dos solos. Não raro pertence às espécies dominantes 
do extrato superior em diversos agrupamentos. 

Ericaceae Gaylussacia brasiliensis Camarinha 
   

A Camarinha é um Subarbusto a arbusto de 0,4-2,5 m de 
altura. Folhas simples, alternas, subsésseis, com ápice 
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geralmente pontiagudo, opacas na face inferior, por vezes 
vináceas. Corola tubulosa rósea, com pequena abertura apical. 
Fruto carnoso comestível. 

Eriocaulaceae Actinocephalus polyanthus Sempre-viva/chuveirinho 
   

Bromelioide, 0,3-1 m de altura, com muitas folhas de margem 
lisa. Umbelas de inúmeros capítulos agrupadas num eixo 
central. Minúsculas flores unissexuais em cada capítulo. 

Eriocaulaceae Eriocaulon magnificum Sempre-viva 
   

A Sempre-viva é uma erva de 0,4-1 m de altura. Folhas 
rosuladas, linear-lanceoladas. Capítulos globosos ou pouco 
compressos, brancos e com anteras negras visíveis. 

Eriocaulaceae Eriocaulon modestum Sempre-viva-de-touceira 
   

A Sempre-viva-de-touceira é uma erva de 5-20 cm de altura. 
Folhas rosuladas, lineares. Capítulos relativamente 
compressos, brancos e com anteras negras visíveis. 

Eriocaulaceae Syngonanthus chrysanthus Sempre-viva 
   

Erva, 0,15-0,3 m de altura, com muitas folhas lineares 
rosuladas. Capítulos semiglobosos em um pedúnculo 
relativamente longo, brácteas involucrais douradas e estames 
brancos. 

Erythroxylaceae Erythroxylum amplifolium Cocão-miudo 
   

 Arbusto a arvoreta, 1,5-6 m de altura. Folhas simples, 
alternas, coriáceas e um pouco brilhosas na face superior. 
Estípulas intrapeciolares evidentes. Flores axilares. 

Erythroxylaceae Erythroxylum argentinum Cocão 
   

Arbusto, arvoreta ou árvore, 2-15 m de altura, tronco com 
casca que se desprende em placas irregulares, interior 
marrom-alaranjado. Folhas simples, alternas, cartáceas a 
coriáceas, verde-claras quando jovens. Estípulas 
intrapeciolares evidentes. Flores em fascículos. 

Euphobiaceae Aparisthmium cordatum Pau-de-facho 
   

Arbusto ou árvore regular, até 20 m de altura; casca lisa e 
ramos compridos, glabros e verucosos; ramúsculos novos e 
pecíolos ferrugíneo-tomentosos; estípulas insignificantes; 
folhas imparipinatadas com pecíolo comum de 8 cm; 
ferrugíneo-tomentosos na página inferior; racimos floríferos 
densos, flores violáceo-purpúreas; 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Tanheiro folha-redonda 
   

Planta dióica de 10-20 m de altura, com tronco de 50-70 cm de 
diâmetro. Planta perenifólia, heliófita, seletiva higrófita, 
pioneira, característica de beira de rios e planícies aluviais da 
floresta pluvial atlântica. Ocorre também em menor frequência 
na floresta latifoliada  da Bacia do Paraná. É particularmente 
frequente nas formações secundárias, como capoeiras e 
capoeirões. Ocorre também na floresta primária, 
principalmente nas beiradas e clareiras. 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia Tanheiro 
   

Planta dióica de 15-30m de altura, com tronco de 40-100 cm 
de diâmetro. Árvore característica e preferencial da floresta 
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pluvial da encosta atlântica, onde apresenta vasta e expressiva 
dispersão. Espécie heliófita ou de luz difusa e praticamente 
indiferente quanto às condições físicas do solo. Não raro, na 
floresta atlântica, torna-se uma das espécies subdominantes, 
contribuindo significativamente na fitofisionomia das florestas. 

Euphorbiaceae Hyeronyma alchorneoides 
Allemão 

Licurana 
   

Árvore perenifólia chegando de 20 a 30 metros de altura. 
Espécie heliófita ou de luz difusa e levemente higrófita ou 
indiferente quanto às condições físicas dos solos. Trata-se de 
uma das espécies companheiras características e mais 
frequentes da Floresta Ombrófila Densa da encosta atlântica 
no sul do Brasil, onde apresenta vasta, contínua e expressiva 
dispersão. Desenvolve-se preferencialmente desde o início até 
a altura média das encostas. 

Euphorbiaceae Pera glabrata Seca ligeiro 
   

Planta perenifólia, heliófita, encontrada tanto em terrenos bem 
drenados de topo de morros como em matas ciliares. Tem 
característica pioneira, mas também frequentemente 
encontrada em no interior das florestas primárias densas. 
Altura entre 8-10 m, tronco 40-50 cm de diâmetro, possui copa 
perfeitamente globosa, ideal para arborização urbana. 

Euphorbiaceae Sapium glandulatum Leiteiro péla-cavalo 
   

Árvore glabra, latescente, em geral de 7-15m de altura. É 
heliófita e seletiva higrófita, ocorrendo à beira de estradas e 
cursos d'água em solos de natureza sedimentar formados pela 
deposição de material aluvial, em solos arenosos de várzeas, 
pequenos declives, encostas suaves, depressões e capoeiras, 
predominando em locais baixos. Apresenta ampla, porém 
pouco expressiva dispersão. 

Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium Canemoçu, embrião 
   

Árvore de até 25 metros de altura com fuste de até 80 cm de 
diâmetro. Folhas simples, elípticas até oblanceoladas, de até 
18 cm de comprimento por 8 cm de largura. Inflorescência em 
panículas racemosas. Frutos tipo cápsula, com 2 a 3 lóculos. 
Sementes globosas, alvealadas. Espécie pioneira rústica, 
pouco exigente em relação às condições ambientais, o que a 
indica como importante na recuperação de áreas alteradas. 
Madeira mole sem muita importância para a carpintaria. 

Euphorbiaceae Maprounea guianensis Pinga-orvalho 
    

Euphorbiaceae Ricinus communis Mamona 
    

Euphorbiaceae Dalechampia micromeria Cipó-ortiguinha 
   

Trepadeira volúvel pouco lenhosa, 0,5-3 m de altura. Folhas 
compostas trifolioladas, alternas, com estípulas. Par de 
brácteas florais amarelo-esverdeadas 

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla Amendoum-brao/leiteira 
   

Erva a subarbusto, 0,3-1 m de altura, geralmente ereto, com 
látex branco. Folhas simples, variáveis em forma, tamanho e 
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cor, por vezes alternas nas porções inferiores da planta e 
opostas ou verticiladas nas partes superiores. Flores em ciátio. 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Branquilho 
   

Arbusto a arvoreta, 1,5-6 m de altura, com látex branco. Folhas 
simples, alternas, coriáceas, com margem geralmente 
denteada. Flores masculinas em espiga e femininas isoladas. 
Cápsula tricoca com até 3 sementes. 

Euphorbiaceae Sebastiania corniculata Branquilho-cipo 
   

Subarbusto, 0,3-0,8 m de altura, com látex branco. Folhas 
simples, alternas, com ápice agudo ou acuminado e base 
cordada, vináceas a avermelhadas quando velhas. Flores 
masculinas em pequenas espigas e femininas isoladas. Ovário 
e fruto com “chifrinhos”. Cápsula tricoca com até 3 sementes. 

Fabaceae Centrolobium robustum Araribá-amarelo 
   

Planta dióica de 10 - 30 m de altura, com tronco rugoso de 50 - 
70 cm de diâmetro. Folhas compostas imparipinadas, com 
renque de 10-16 cm de comprimento, com 9-13 folíolos. 
Inflorescência em panículas amplas c/25-30 cm de comprim. 
Fruto sâmara alada de 6-10 cm de comprim. coberta de 
aculeos finos e pontiagudos, provida de um esporão de 1-2 
cm. Planta perenifólia, heliófita, seletiva higrófita, pioneira, 
característica de beira de rios e planícies aluviais da floresta 
pluvial atlântica. Floresce pelo menos duas vezes ao ano, 
durante os meses de maio - junho e outubro - novembro. 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis Marmeleiro 
   

4 a 16 m de altura, copa arredondada. Tronco mais ou menos 
ereto e cilíndrico, com casca fina e áspera, de 30-50 cm de 
diâmetro. Folhas compostas com pecíolo comum ferrugíneo 
com pêlos longos e duros. Inflorescência terminal, com flores 
amareladas. Fruto vagem achatada, geralmente com uma 
única semente. Ocorre nos Estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo até o Rio Grande do Sul, na floresta pluvial da encosta 
Atlântica e na mata de pinhais. 

Fabaceae Erythrina speciosa Eritrina 
   

Planta espinhenta de 3-5m, decídua, heliófita, seletiva 
higrófita, característica da floresta pluvial da restinga. Ocorre 
preferencialmente em terrenos muito úmidos e até brejosos da 
planície litorânea, principalmente em formações abertas e 
secundárias. Apresenta dispersão uniforme, porém geralmente 
com moderada frequência. Produz flores em tom vermelho 
intenso e sementes semelhantes ao feijão. 

Fabaceae Inga marginata Ingá-feijão LC 
  

Árvore mediana de 8 a 15 metros de altura, com 20 a 30 cm de 
diâmetro; ocorre nos solos úmidos principalmente das 
capoeiras e ao longo dos rios; bastante rara no interior da 
mata alta sombria. Produz todos os anos intensa floração e 
frutificação. 
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Fabaceae Inga sessilis Ingá-macaco 
   

Altura de 12-20 m, dotada de copa ampla, com ramos novos 
angulados. Tronco liso de 20-40 cm de diâmetro. Arvore 
característica e exclusiva da mata pluvial da encosta atlântica 
no Estado de Santa Catarina, onde apresenta vasta e 
expressiva dispersão. Espécie heliófita ou de luz difusa e 
seletiva higrófita. 

Fabaceae Inga uruguensis Ingá do brejo 
   

Planta semidecídua, heliófita, pioneira, seletiva higrófita, 
característica de planície aluvial e beira de rios da floresta 
pluvial atlântica; ocorre também na floresta latifoliada 
semidecídua, porém exclusivamente em beira de rios. 
Apresenta nítida preferência por solos bastante úmidos e até 
brejosos, ocorrendo quase que exclusivamente em formações 
secundárias (capoeiras e capoeirões). 

Fabaceae Machaerium aculeatum Jacarandá-de-espinho 
   

Planta espinhenta, de 6 a 12 m de altura, com tronco de 30-40 
cm de diâmetro. Folhas compostas com 31-45 folíolos 
pubescentes na face inferior. Madeira moderadamente 
pesada, macia ao corte, de baixa durabilidade quando 
exposta. Planta pioneira e indiferente às condições do solo. 

Fabaceae Mimosa bimucronata Silva LC 
  

Árvore pequena e mediana de 6 a 10 metros de altura, muito 
abundante nas associações secundárias em solos úmidos e 
brejosos. Não raro forma agrupamentos puros. Muito 
empregada para fazer cercas vivas e divisas de terrenos. Seu 
reflorestamento é relativamente fácil, em virtude da grande 
agressividade desta arvoreta, adaptando-se e crescendo muito 
bem em solos mal drenado. 

Fabaceae Ormosia arborea Olho-de-cabra 
   

Altura de 15-20 m, com tronco de 50-70 cm de diâmetro. Copa 
frondosa, com folhas compotas imparipinadas, com 9-12 
folíolos fortemente coriáceos, glabros, de 10-24 cm de 
comprimento por 5-10 cm de largura. Ocorre na Bahia, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul até Santa Catarina, principalmente 
na floresta pluvial atlântica e latifoliada semidecídua. 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha Pau jacaré 
   

Árvore de 8 a 20 m de altura, com tronco de até 30 cm ou mais 
de diâmetro, aculeado nos raminhos. Árvore característica e 
exclusiva da mata pluvial da encosta atlântica, onde apresenta 
restrita e descontinuada dispersão, ocorrendo principalmente 
na vegetação secundária. 

Fabaceae Platymiscium floribundum Jacarandá vermelho 
   

Altura de 10-20 m, com tronco reto, de 40-50 cm de diâmetro. 
Planta perenifólia, esciófita, seletiva higrófita, característica da 
floresta pluvial atlântica. Planta pouco frequente, ocorrendo 
principalmente nas planícies aluviais, várzeas úmidas e início 
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de encostas. Vegeta quase que exclusivamente no interior da 
floresta primária densa. 

Fabaceae Schizolobium parahyba Guapuruvú 
   

Árvore muito exigente quanto à luz, cresce preferencialmente 
nas matas e clareiras. Trata-se de uma das espécies nativas 
de mais rápido crescimento e que produz anualmente 
abundantes frutos e sementes. Fácil manejo de 
reflorestamento em campo aberto, graças a alta percentagem 
de germinação. Altura de 20-30 m, com tronco de 60-80 cm de 
diâmetro. 

Fabaceae Senna macranthera Fedegoso LC 
  

Altura de 6-8 m, com tronco de 20-30 cm de diâmetro. Folhas 
compostas de 2 pares de folíolos opostos. Planta semidecídua 
ou decídua durante o inverno, heliófita, pioneira, indiferente às 
características físicas do solo, é muito frequente em formações 
secundárias de regiões de altitude. Rara no interior da floresta 
primária densa. Produz anualmente grande quantidade de 
sementes viáveis. 

Fabaceae Senna multijuga Caquera 
   

Planta decídua no inverno, heliófita, pioneira, indiferente às 
condições físicas do solo, característica das matas 
secundárias (capoeiras e capoeirões)  da floresta pluvial 
atlântica. É rara no interior da mata primária densa. Em 
algumas regiões de alto da serra do mar chega a formar 
populações quase puras, ou amplamente dominante em 
formações secundárias. 

Fabaceae Pterocarpus rohrii Sangueiro 
   

Altura de 8-14 m, com tronco de 30-50 cm de diâmetro. Folhas 
compostas, com 5-7 folíosos glabros, de 4-8 cm de 
comprimento por 3-5 cm de largura. Ocorrem do sul do Bahia, 
Minas Gerais até o Paraná, na floresta pluvial da encosta 
atlântica. 

Fabaceae Dahlstedtia pentaphylla Timbo-catingueiro-
miudo 

   
Arvoreta com vagem de semente grande, encontrada em 
Garuva/SC. 

Fabaceae Andira fraxinifolia Angelim LC 
  

Altura de 6-12 m, com tronco de 30-40 cm de diâmetro. Planta 
perenifólia, heliófita e seletiva higrófita, é característica da 
floresta pluvial da encosta atlântica. Menos frequente na 
floresta latifoliada do Planalto. Ocorre principalmente nas 
capoeiras e em outros estágios da sucessão secundária, 
sendo menos frequente no interior da floresta primária densa. 
Amplamente disseminada por morcegos, que ao consumirem 
seus frutos, distribuem as sementes por toda a região. 

Fabaceae Parapiptadenia Rigida Angico 
   

Planta decídua, heliófita, pioneira, indiferente às condições do 
solo, característica da mata latifoliada das bacias do Paraná, 
Uruguai e afluentes até altitudes de 800 metros. É mais 
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frequente nas matas abertas e menos densas, e 
principalmente nas associações secundárias mais evoluídas. 
Produz anualmente grande quantidade de sementes viáveis. 

Fabaceae Canavalia rosea Feijão-de-porco 
   

Feijão da praia, planta fixadora de dunas, flor rosa 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) 
Britton 

Cipó-estrivo 
    

Fabaceae Abarema langsdorffii Abarema 
   

Arbusto a arvoreta, 1,5-8 m de altura. Folhas compostas 
bipinadas, alternas, com 3 a 7 pares de folíolos opostos, cada 
qual com vários folíolos muito próximos entre si. Nectário 
extrafloral entre os folíolos. Inflorescências sobre longos 
pedúnculos axilares. Legumes formam espirais, expondo as 
sementes. 

Fabaceae Dioclea violacea Olho-de-boi 
   

Trepadeira, com pilosidade mais evidente nas partes jovens. 
Folhas compostas trifolioladas, alternas, com estípulas e 
estipelas, folíolos brilhosos superiormente, geralmente com 
ápice acuminado. Inflorescência ereta comprida. Legume 
marrom-escuro, piloso, com sementes duras com hilo linear 
negro. 

Fabaceae Dalbergia ecastaphyllum Marmeleiro-da-praia 
   

Arbusto ereto, prostrado, semitrepador ou trepador, às vezes 
com raras gavinhas lenhosas, 0,5-6 m de altura. Folhas 
simples, alternas, com estípulas caducas. Frutos 
carreadospelo mar e comumente encontrados nas praias. 
Comum na transição restinga-manguezal. 

Fabaceae Calliandra tweediei Caliandra-topete-de-
cardeal 

   
Subarbusto prostrado a arbusto, 0,3-4 m de altura. Folhas 
compostas bipinadas, alternas, com estípulas. 

Fabaceae Canavalia bonariensis Olho-de-boi 
   

Trepadeira volúvel, glabra, 2-8 m de altura. Folhas compostas 
trifolioladas, alternas, verde-escuras e estípulas caducas. 
Inflorescência pendente 

Fabaceae Centrosema virginianum Centrosema 
   

Trepadeira prostrada ou volúvel, pouco lenhosa, até 2 m de 
altura. Folhas compostas trifolioladas, alternas, estipuladas. 
Inflorescências axilares. Legume relativamente comprido e 
achatado. 

Fabaceae Crotalaria sp. Chocalho-de-cascavel 
   

Subarbusto, 0,5-1,3 m de altura, com indumento 
esbranquiçado. Folhas compostas trifolioladas, alternas, verde-
claras, com estípulas. Legumes marrons quando maduros. 

Fabaceae Desmodium adscendens Pega-pega-redondo 
   

Subarbusto em geral prostrado, às vezes com ramos 
arqueados, 0,1-0,4 m de altura, glabro ou piloso. Folhas 
compostas trifolioladas, alternas, com estípulas triangulares e 
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pequenas estipelas. Folíolos em geral menores e mais 
arredondados do que em 

Fabaceae Desmodium incanum Pega-pega 
   

Subarbusto em geral ereto, 0,2-0,5 m de altura, piloso. Folhas 
compostas trifolioladas, alternas, com estípulas e pequenas 
estipelas. Folíolos oblongos a lanceolados e geralmente 
maiores do que em D. adscendens. Fruto facilmente aderente 
a roupas e pelos de animais. 

Fabaceae Inga subnuda subsp. 
luschnathiana (Benth.) 
T.D.Penn. 

Inga-retangular 
   

Arvoreta a árvore, 4-15 m de altura. Folhas compostas, 
alternas, com raque alada e glândulas entre os folíolos, 
pendentes, pilosas, com estípulas. Folíolos com ápice 
acuminado ou obtuso, com margem revoluta. Frutos 
geralmente retangulares, com faces evidentes. 

Fabaceae Mimosa ceratonia var. 
pseudo-obovata 

Unha-de-gato 
   

Trepadeira aculeada, com caules jovens sulcados. Folhas 
compostas bipinadas, alternas, estipuladas, 2-6 pares de pinas 
com poucos foliolulos. Frutos secos achatados, não 
segmentados e com nítida moldura externa ciliada. 

Fabaceae Mucuna urens Olho-deboi-pendente 
   

Trepadeira, 3-12 m de altura. Folhas compostas trifolioladas, 
alternas, com estípulas caducas, folíolos laterais assimétricos. 
Inflorescência com longo pedúnculo pendente. Frutos 
densamente coberto por pelos ferrugíneos brilhantes que 
escurecem e se tornam rijos quando secos. 

Fabaceae Senna pendula Fedegoso-de-borda-
ouro 

LC 
  

Arbusto, 1-3 m de altura. Folhas compostas paripinadas, 
alternas, com 3-6 pares de folíolos, geralmente elípticos ou 
ovados, margem amarelada, com nectários entre os primeiros 
pares, e estípulas caducas. Fruto cilíndrico. 

Fabaceae Sophora tomentosa Feijão-da-praia-
arbustivo 

   
Subarbusto a arbusto, 1-4 m de altura. Folhas compostas 
pinadas, alternas, com folíolos verde-escuros, glabros na face 
superior e opacos e levemente pilosos na inferior. Peciolulos 
curtos, por vezes bege a amarelados. Legume com 
constrições entre as sementes. 

Fabaceae Stylosanthes viscosa Erva-
meladinha/amendoim 

   
a subarbusto, prostrado a ereto, 0,1-0,4 m de altura, com pelos 
glandulares que grudam grãos de areia e por vezes com 
espessamento róseo na região de inserção foliar. Folhas 
compostas trifolioladas, alternas e estipuladas. 

Fabaceae Vigna longifolia Feijão-da-praia-soja 
   

Trepadeira volúvel ou prostrada, discretamente pilosa. Folhas 
compostas trifolioladas, alternas, estipuladas e com pilosidade 
nas nervuras. Pétalas amarelas a alaranjadas, carena (par 
interno de pétalas) espiralada. Legume também piloso, 7-10 
sementes. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 438 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 
DESCRIÇÃO 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

Fabaceae Vigna luteola Feijão-da-praia-lisa 
   

Trepadeira volúvel ou prostrada. Folhas compostas 
trifolioladas, alternas, com folíolos ovais a lanceolados, com 
ápice agudo, obtuso ou arredondado. Pétalas amarelas, sem a 
carena espiralada que ocorre em V. longifolia. Legume com 4-
10 sementes. 

Flacourtiaceae Casearia silvestris Café-do-mato 
   

Altura de 4-6 m, com tronco de 20-30 cm de diâmetro. Planta 
perenifólia, heliófita ou esciófita, seletiva higrófita, pioneira, 
característica preferencial dos sub-bosques dos pinhais, 
menos frequente na floresta pluvial e rara na floresta 
estacional semidecídua. Ocorre também com grande frequente 
nas formações secundárias, como capoeiras e capoeirões. 
Produz anualmente grande quantidade de sementes, 
amplamente disseminadas por pássaros. 

Gesneriaceae Codonanthe devosiana Codonanthe 
   

Epífita delicada, escandente ou pendente. Folhas simples, 
opostas, suculentas e pilosas, geralmente verde-claras. 

Gesneriaceae Codonanthe gracilis Codonanthe-branca 
   

Epífita lenhosa, bastante ramificada, com longos ramos 
pendentes ou com raízes adventícias prendendo-os no 
hospedeiro. Folhas smples, opostas, suculentas e glabras, 
com ápice agudo. 

Gleichniaceae Gleichenella pectinata Samambaia-das-taperas 
   

Samambaia robusta, com rizoma subterrâneo, de onde partem 
grandes folhas, geralmente verde-claras, que vão se dividindo 
dicotomicamente, com crescimento contínuo. 

Goodeniaceae Scaevola plumieri Mangue-da-praia 
   

Subarbusto, 0,5-1,5 m de altura, ramos tortuosos e com 
cicatrizes das folhas caídas. Folhas concentradas no ápice dos 
ramos, simples e alternas, oblongas ou obovadas, suculentas, 
com nervação não aparente, amareladas quando velhas. 
Corola branca, gamopétala, mas não tubulosa. 

Guttiferae Clusia criuva Mangue-do-mato 
   

Árvore de folhas opostas, curto-pecioladas, oblongas, obtusas, 
até 12 cm de comprimento e 7 cm de largura, luzidias na 
página superior e pálidas na inferior, glabras; flores dióicas, 
brancas, de 4 sépalas e 5 pétalas de 15 mm, dispostas em 
panículas; fruto cápsula globosa, 5-10 locular, contendo duas 
ou mais sementes. 

Guttiferae Garcinia gardneriana Bacopari 
   

Árvore de 5 a 7 metros de altura, de folhas simples. 
Perenifólia, mesófila e seletiva higrófita, característica do 
interior da mata de beira de rios e córregos, de principal 
ocorrência na floresta pluvial da encosta Atlântica. 

Haloragaceae Myriophyllum aquaticum Pinheirinho d´agua 
   

Erva aquática, submersa ou flutuante ou emergente. Folhas 
verticiladas e pinatissectas, muito delicadas. Flores 
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unissexuais, axilares e solitárias, pequenas, de difícil 
visualização. 

Heliconiaceae Heliconia farinosa Heliconia-vermelha LC 
  

Caule pouco desenvolvido. Folhas com longos pecíolos 
lenhosos e dísticos, limbo peniparalelinérveo grande (1-1,5 m). 
Grandes brácteas vermelhas. Frutos roxos quando maduros. 

Lauraceae Nectandra oppositifolia Canela-ferrugem 
   

Árvore de 15 a 20 metros de altura com 50 a 70 centímetro  de 
diâmetro, característica e exclusiva da mata atlântica em Santa 
Catarina. Muito abundante nas planícies quaternárias 
arenosas  do litoral, igualmente bastante frequente nas matas 
das encostas próximas ao litoral. Anualmente floresce 
intensamente produzindo frutos e sementes em abundância. 

Lauraceae Ocotea odorifera Canela sassafrás 
 

EN 
 

Planta perenifólia, heliófita, seletiva xerófita do estrato arbóreo, 
preferindo o alto das encostas de solos rasos e de rápida 
drenagem. Nas formações campestres de altitudes, seu tronco 
é curto e a planta é mais baixa (10m), com a copa bem 
arredondada. Produz anualmente irregular quantidade de 
sementes. 

Lauraceae Ocotea pulchella Canela-do-brejo 
   

Árvore de 20-30 m, com tronco de 50-80 cm de diâmetro. 
Folhas simples face superior glabra e inferior ferrugíneo-
pubescente, de 5-7 cm de comprimento por 1,5-2,0 cm de 
largura. Ocorre em todas as formações vegetais do RS e SC. 
Planta semidecídua, heliófita e seletiva higrófita, comum na 
floresta e na restinga, onde excepcionalmente pode ser 
frequente. 

Lauraceae Cryptocaria moschata Canela nhotinga 
   

Árvore de 15-25 metros de altura com tronco de 70-90 cm de 
diâmetro de folhas glabras. É particularmente frequente ao 
longo de rios e planícies aluviais em solos úmidos. 

Lauraceae Endlicheria paniculata Canela-frade/canela-
branca 

   
Arvore de altura entre 5-10 metros, de copa irregular, com 
ramos novos ferrugíneos-tomentosos. Tronco geralmente 
tortuoso, de 30-50 cm de diâmetro. Casca levemente rugosa 
de cor castanho-escura. Folhas polimórficas, alternas, simples, 
cartáceas, com 8-25 cm de comprimento por 2,5-8 cm de 
largura. Fruto baga elipsóide, glaba e de polpa carnosa. Planta 
perenifólia, ciofita, seletiva higrófita, secundária, característica 
da mata pluvial Atlântica desde o nível do mar até 1000 metros 
de altitude. Ocorre preferencialmente no subbosque da mata 
primária das planícies aluviais, inicio de encosta e de beira 
rios, sobre solos úmidos e profundos. 

Lauraceae Nectandra membranacea 
(Sw.) Griseb. 

Canela-peluda 
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Lauraceae Aniba firmula Aniba 
    

Lauraceae Nectandra megapotamica Canela-merda 
   

Arvoreta ou árvore, 4-15 m de altura. Folhas simples, alternas, 
lanceoladas, com densa nervação reticulada. Flores branco-
amareladas pequenas. 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis Jequitibá-rosa 
   

Altura de 35 - 45 m, com tronco de 90 - 120 cm de diâmetro. 
Folha simples, de 6-12 cm de comprimento por 3-6 cm de 
largura. Planta semidecídua no inverno, heliófita ou de luz 
difusa, característica da floresta clímax; prefere solos úmidos e 
profundos. Floresce durante os meses de outubro - dezembro 
junto com os surgimentos da nova folhagem. 

Lentibulariaceae Utricularia tricolor Erva-insetivora-violeta 
   

Erva insetívora, 0,15-0,5 m de altura, com pequenos utrículos 
junto ao solo, por vezes com pequenas folhas basais 
espatuladas a reniformes, pecioladas. Flores em número 
variável, lilases ou violeta. 

Loganiaceae Strychnos trinervis Esporão-de-galo/bola-
amarela 

   
Trepadeira lenhosa, com gavinhas em forma de gancho, pilosa 
principalmente nos ramos jovens. Folhas simples, opostas, 
elípticas a oval-elípticas, com ápice agudo, trinervadas, pilosas 
ao longo da nervação. Baga globosa com pericarpo firme, 4-8 
cm de diâmetro. 

Lycopodiaceae Lycopodiella alopecuroides Musgo-raposa 
   

rva com ramos vegetativos prostrados, microfilos lineares 
verde-claros. Cone apical em ramo ereto, até 0,5 m de altura, 
com esporofilos ciliados. Estas plantas foram tratadas em 
recente revisão como Lycopodiella longipes e Lycopodiella 
tupiana . 

Lycopodiaceae Palhinhaea cernua Pinheirinho 
   

Subarbusto com caule primário rasteiro e longo, ramos 
secundários eretos muito ramificados, até 1 m de altura, 
eventualmente apoiante em áreas sombreadas. Microfilos 
lineares. Cones apicais pendentes. 

Lycopodiaceae Pseudolycopodiella 
caroliniana 

Musgo-raposa 
   

Erva com ramos vegetativos prostrados e microfilos. Cone 
apical em ramo ereto, até 0,3 m de altura. Diâmetro do cone 
menor que em L. alopecuroides . Estas plantas foram tratadas 
em recente revisão como Pseudolycopodiella carnosa e P. 
meridionalis . 

Melastomataceae Rhynchanthera cordata Jacatirão-erbaceo 
   

Subarbusto, 0,4-1,3 m de altura, com ramos pilosos. Folhas 
simples, opostas, cordiformes, curvinérveas, geralmente 
pilosas. Flores com 4 estames iguais e 1 maior, férteis, e 5 
abortivos pequenos. 

Magnoliaceae Magnolia ovata (A. St.-Hil.) 
Spreng. 

Baguaçú LC 
  

Planta perenifólia, heliófita e seletiva higrófita, característica 
das planícies aluviais ao longo de rios e várzeas úmidas de 
quase todas as formações florestais. Ocorre tanto no interior 
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da mata primária como em formações abertas e secundárias, 
sempre em baixadas muito úmidas. 

Malpighiaceae Stigmaphyllon ciliatum Cipó-de-folha-vermelha 
   

Trepadeira. Folhas simples, opostas, geralmente cordiformes, 
glabras e membranáceas, as jovens com margem ciliada. Par 
de glândulas no ápice do pecíolo. Flores com 5 pétalas 
fimbriadas e unguículas na base. Glândulas também nas 
sépalas. Fruto alado. 

Malpighiaceae  Byrsonima ligustrifolia Murici-vermelho 
    

Malvaceae Pseudobombax 
grandiflorum 

Embiruçu 
   

 Árvore com altura de 15 a 25 m, com tronco de 50 a 80 cm de 
diâmetro. Planta decídua, heliófita ou de luz difusa, 
característica da floresta pluvial atlântica. Encontrada 
principalmente no fundo de vales, beira de rios e várzeas no 
interior da floresta primária densa. É encontrada também em 
formações secundárias como capoeiras e capoeirões. Produz 
anualmente grande quantidade de sementes facilmente 
disseminadas pelo vento. 

Malvaceae Hibiscus pernambucencis Algodão da praia 
   

Planta perenifólia, heliófita, seletiva higrófita, característica de 
terrenos alagadiços da mata pluvial atlântica. Ocorre tanto em 
formações primárias como secundárias, porém sempre em 
terrenos brejosos e em pequena frequência. Produz 
anualmente moderada quantidade de sementes viáveis. Planta 
arbustiva com qualidades ornamentais. 

Malvaceae Sida cordifolia Malva-branca 
   

Subarbusto, 0,4-1,2 m, com pilosidade esbranquiçada. Folhas 
simples, alternas, também pilosas, base cordada, pecíolo 
canaliculado, estípulas lineares. Flores axilares e terminais. 

Malvaceae Sida planicaulis Guanxuma-comum 
   

Subarbusto, 0,3-1,2 m, pouco piloso. Folhas simples, alternas 
dísticas, com margem denteada, ligeiramente ásperas, 
estipuladas. Flores axilares. 

Malvaceae Sida rhombifolia Guanxuma/mata-pasto 
   

Subarbusto, 0,3-1 m de altura, pouco piloso. Folhas simples, 
alternas, com pecíolos curtos, limbo relativamente losangular, 
com margem denteada mais próxima ao ápice, ligeiramente 
pilosas (ásperas), estipuladas. Inflorescências terminais ou 
flores isoladas axilares. 

Malvaceae Triumfetta rhomboidea Carrapicho-grande 
   

Subarbusto a arbusto, 0,5-2 m de altura. Folhas simples, 
alternas, palminérveas, com pilosidade relativamente macia, 
discolores, esbranquiçadas na face inferior, com estípulas. 
Flores amarelas e fruto densamente espinescente, que se 
prende ao pelo dos animais. 

Malvaceae Urena lobata Malva-roxa 
   

Subarbusto a arbusto, 0,5-1,5 m de altura. Folhas simples, 
alternas, palminérveas, subinteiras ou lobadas, face inferior 
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opaca, nervação evidente e com nectários extraflorais junto às 
nervuras na base do limbo. Fruto seco com apêndices 
espinescentes. 

Marantaceae Stromanthe tonckat (Aublet) 
Eichler 

Caetezinho 
   

Caeté de Folhas Estreitas com frutos de cor vermelha quando 
maduros. Encontrado nas bordas de matas e em área de 
regeneração. 

Marantaceae Calathea monophylla Caeté-sorvete 
    

Marcgraviaceae Marcgravia polyantha Hera-das-arvores 
   

Trepadeira por raízes fixadoras, ou epífita (talvez por morte da 
parte basal do caule) ou rupícola. Folhas de 2 tipos, menores e 
predominantemente elípticas nos ramos vegetativos, e maiores 
e, no geral, lanceoladas nos reprodutivos. 

Marcgraviaceae Schwartzia brasiliensis Cipo-vinho 
   

Arbusto semitrepador, epífita (talvez pela morte da base do 
caule) ou trepadeira. Folhas simples, alternas, glabras, 
elípticas, às vezes com pontuações próximas à margem (em 
folhas jovens). Nectários conchiformes perto da base de cada 
flor. 

Mayacaceae Mayaca fluviatilis Musgo-de-flor 
   

Erva pequena, com aspecto de musgo, submersa-fixa ou 
terrícola (por evaporação do corpo d'água), por vezes com 
ramos compridos. Folhas espiraladas filiformes. Flores 
solitárias com 3 sépalas e 3 pétalas. Fruto capsular. 

Melastomataceae Miconia flammea Pixiricão 
   

Árvores de médio porte até 20 m. Fustes retos, de até 80 cm 
de diâmetro. Ramos ferrugíneos. Folhas trinervadas, elípticas, 
simples opostas, ferrugíneas na face inferior, de até 4o cm de 
comprimento por até 20 cm de largura. Flores pentâmeras, 
hermafroditas. Frutos tipo baga. Planta importante na 
constituição dos capoeirões na Mata Atlântica anteriormente 
perturbada, suas enormes folhas ferrugíneas formam um 
belíssimo conjunto nas formações que povoa. 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia Jacatirão-açu 
   

Árvore que comumente chega a 15-20 metros de altura, com 
diâmetro de 30-40 cm na altura do peito, raramente chega a 
50-70 cm nas clareiras da mata; Tronco reto, geralmente curto 
encimado por densa ramificação ascendente, com copa 
arredondada, densamente foliada com folhas verde-claras. 

Melastomataceae Tibouchina granulosa Quaresmeira 
   

Planta perenifólia ou semidecídua, heliófita, característica da 
floresta pluvial atlântica. Ocorre predominantemente nas 
formações secundárias como capoeiras e capoeirões. Produz 
anualmente grande quantidade de sementes viáveis. 

Melastomataceae Tibouchina mutabilis Jacatirão 
   

Altura de 7-15 m, com tronco de 20-30 cm de diâmetro. Folhas 
rígidas, de 8-10 cm de comprimento por 3-4 cm de largura. 
Suas flores mudam de cor à medida que envelhecem. Arvore 
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com qualidades ornamentais, seus ramos não oferecem a 
resistência necessária aos ventos. Flores brancas no primeiro 
dia, brancacento-violáceas no segundo dia e roxo-escuras nos 
seguintes. Vegeta principalmente na serra do mar. A madeira é 
de qualidade inferior. 

Melastomataceae Tibouchina pilosa Orelha de onça 
   

Árvore de porte predominantemente arbustivo; seus ramos não 
oferecem a resistência necessária aos ventos. Arvoreta 
característica das clareiras e áreas em recomposição, onde 
não raro forma densos agrupamentos. 

Melastomataceae Tibouchina trichopoda Quaresmeira/jacatirão-
do-brejo 

   
Subarbusto, arbusto ou arvoreta, 0,5-6 m de altura. Folhas 
simples, opostas, curvinérveas, em geral verde-escuras, face 
superior com pelos curtos e esparsos, e inferiores densamente 
pilosas. Pétalas em geral roxo-escuro, sépalas não 
persistentes. Cápsula com pelos rígidos. 

Melastomataceae Tibouchina urvilleana Quaresmeira 
    

Melastomataceae Tibouchina pulchra Jacatirão 
   

Árvore mediana de 10-15 m de altura; ocorre principalmente 
em capoeiras e capoeirões caracterizando decididamente em 
vastas áreas da zona pluvial da encosta atlântica, a vegetação 
do secundário. Floresce anualmente de forma intensa, 
produzindo abundantes frutos e sementes. 

Melastomataceae Mouriri chamissoana Mandapuça/guamirim-
ripa 

    

Melastomataceae Clidemia biserrata DC. Pixirica-branca 
   

Espécie reconhecida pelo hábito arbustivo, ramos com 
tricomas glandulares, mesclados com tricomas simples e 
tricomas estrelados, folhas discolores, com margem 
denticulada, foveoladas na face abaxial e buladas na adaxial, 
com tricomas simples, estrelados e glandulares mesclados na 
face abaxial e inflorescências laterais e pseudo-laterais, sem 
brácteas vistosas. 

Melastomataceae Miconia pusilliflora (DC.) 
Naudin 

Pixirica 
    

Melastomataceae Miconia cubatanensis 
Hoehne 

Pixirica-quatro-quinas 
    

Melastomataceae Miconia ligustroides Jacatirãozinho 
   

Arbusto a arvoreta, 1-8 m de altura, tronco finamente 
fissurado, por vezes com manchas brancas. Folhas simples, 
opostas, curvinérveas e glabras, com margens lisas a 
levemente denteadas, relativamente brilhosas na face 
superior. Também presente na restinga arbustiva. 

Melastomataceae Tibouchina asperior Quaresmera-miuda 
   

Subarbusto a arbusto, 0,4-2 m de altura. Folhas simples, 
opostas, curvinérveas, pilosidade evidente na face superior e 
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inferiormente ao longo das nervuras, muito coriáceas e 
ásperas. Pétalas em geral roxo-claro e sépalas persistentes na 
cápsula. 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro EN VU 
 

Altura de 20-35 m, com tronco de 60-90 cm de diâmetro. 
Planta decídua, heliófita ou esciófita, característica das 
florestas semidecíduas e menos frequente nas florestas 
ombrófila densa como a pluvial da costa atlântica. Ocorre 
preferencialmente em solos úmidos e profundos, como os 
encontrados nos vales e planícies aluviais. Desenvolve-se no 
interior de florestas primárias, podendo também ser igualmente 
encontrada como espécie pioneira na vegetação secundária. 

Meliaceae Trichilia elegans Catiguá vermelho 
   

Arvore de 4-10 metros, dotada de copa piramidal, com tronco 
liso de até 30-40 cm de diâmetro. Folhas compostas 
imparipinadas, de 8-20 cm de comprimento. Fruto cápsula 
elíptica, composta de três válvulas, contendo apenas uma 
semente, ao abrir deixa expor um arilo vermelho muito vistoso. 

Meliaceae Guarea macrophylla Cafezinho 
   

Arvoreta de 3 a 10 metros de altura e 5 a 20 cm de diâmetro 
na altura do peito. Distingue-se da subespécie spicaeflora, 
principalmente, por seus folíolos variáveis na forma, 
geralmente, pubescentes na fase inferior; suas folhas com 
broto terminal ativo; fruto maior (1,5-3,0cm) de  comprimento, 
deprimido-globoso até lembrado a forma de figo, ordinária e 
acentuadamente tuberculado-rugoso ou costado, densa e 
esparsamente pubescente, valvas com 1-2 sementes 
sobrepostas. Dados fenológicos - Floresce desde outubro até 
fevereiro, frutos maduros desde junho até outubro. Arvoreta 
característica e preferencial da Floresta Pluvial da Encosta 
Atlântica, onde apresenta larga e expressiva, não obstante 
descontínua dispersão, ocorrendo de forma menos expressiva 
também na Floresta estacional do Alto Uruguai, apresentando 
assim, duas áreas descontínuas de dispersão em Santa 
Catarina, uma vez que não ocorre nos subosques dos pinhais. 

Meliaceae Trichilia lepidota Guacá-maciele 
   

Arvore de 20-30 metros de altura com 50-80 cm de diâmetro; 
ocorre nas matas com solos secos de rápida drenagem. Planta 
de rápido crescimento de vasta dispersão na região da mata 
pluvial atlântica, sem, contudo ser frequente. 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) 
Mart. subsp. Canjerana 

Canjerana 
   

Altura de 20-30 m, com tronco de 70-120 cm de diâmetro. 
Folhas compostas imparipinadas de 40-70 cm de 
comprimento, com 15-21 folíolos de 12-15 cm de comprimento. 
Ocorre em Minas Gerais té o Rio Grande do Sul, 
principalmente na mata pluvial da encosta atlântica e floresta 
semidecíduas de altitudes. 
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Menyanthaceae Nymphoides indica Ninféia 
    

Monimiaceae Mollinedia schottiana 
(Spreng.) Perkins 

Pimenteira 
   

Arbusto de 4 m altura, caule com casca lisa; folhas obovado-
ovadas ou oblongo-lanceoladas, 8-12 cm de comprimento, 3-5 
cm de largura., margem serrada ou serrado-crenulada. 
Distribuição e habitat: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Cresce em Floresta 
Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual. Cresce 
em lugares sombrios. 

Moraceae Ficus insipida Figueira-do-brejo 
   

Planta perenifólia, heliófita, seletiva higrófita, característica das 
matas de galeria de várias formações florestais. Na mata 
pluvial atlântica, ocorre também nas encostas úmidas, porém 
preferencialmente em várzeas muito úmidas e alagadiças. 
Produz anualmente moderada quantidade de sementes, 
amplamente disseminadas por pássaros através de seus 
excrementos. 

Moraceae Ficus cestrifolia Figueira-de-folha-miúda 
   

Árvore de 25-30 m de altura, com 100 a 150 cm de diâmetro. 
Planta perenifólia, heliófita, característica da floresta 
semidecídua.  Ocorre preferencialmente em terrenos 
profundos  e solos férteis, sendo considerada padrão de terra 
boa. Pode ser  encontrada tanto no interior da floresta primária 
densa como em formações secundárias. Produz anualmente 
grande quantidade de sementes viáveis, sendo amplamente 
disseminadas pela fauna, principalmente pássaros e 
morcegos. 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Don ex 
Steud. 

Tajuva LC 
  

Planta dióica e espinhenta de 15-30 m de altura, com tronco 
de 50-100 cm de diâmetro. Todas as partes da planta exudam 
látex amarelo por ferimento. Folhas simples com a parte 
inferior verde mais clara, de 8-15 cm de comprimento. Ocorre 
em todo pais, exceto na floresta de pinhais. Madeira de boa 
qualidade e resistente ao ataque de organismos xilófagos. 
Planta decídua, heliófita, seletiva higrófita, pioneira, 
característica da floresta latifoliada da bacia do Paraná. Ocorre 
também de maneira esparsa na floresta pluvial. Encontrada 
mais frequentemente nas formações secundárias e matas 
abertas, sendo rara no interior de mata primária alta e sombria. 
Ocorre preferencialmente em solos úmidos de planícies 
aluviais e inicio de encostas. A árvore fornece ótima sombra e, 
como planta pioneira e produtora de frutos apreciados por 
pássaros é própria para plantios mistos em áreas degradadas 
de preservação permanente. 

Moraceae Sorocea bonplandii Cincho 
   

Planta dióica e um pouco lactescente, de 6-12 m de altura, 
dotada de copa ovalada. Tronco geralmente reto e cilíndrico, 
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de 15-25 cm de diâmetro, revestido de casca fina e quase lisa. 
Folhas simples, coriáceas, de bordos providos de pequenos 
espinhos, face superior brilhante e inferior opaca e de cor 
verde mais clara, com nervuras proeminentes, de 7-10 cm de 
comprimento por 3-4 cm de largura sobre pecíolo curto. 
Ocorrem em Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, tanto no 
Planalto Meridional como na Mata Atlântica. 

Moraceae Ficus guaranitica Figueira-branca 
   

Planta lactescente de 10-20 m de altura, com tronco dotado de 
sapopemas basais de 90-180 cm de diâmetro. Copa imensa, 
podendo chegar a mais de 20 m de diâmetro. Folhas grossas e 
coriáceas, glabras, de 10-20 cm de comprimento por 6-10 cm 
de largura. Ocorre no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e norte do Paraná. 

Moraceae Ficus gomelleira Figueira-mata-pau 
   

Árvore de 25-30 m de altura, com 100-150 cm de diâmetro; 
ocorre nas planícies aluviais e em costas úmidas, situadas na 
zona da mata pluvial da encosta atlântica em Santa Catarina; 
pouco frequente a não ser na planície norte da costa 
catarinense. 

Moraceae Ficus elastica Figueira borracha 
    

Moraceae Brosimum glazioui Taub. Leiteiro EN 
   

Myristicaceae Virola bicuhyba (Schott) 
Warb. 

Bucuva 
 

EN 
 

Árvore de 30-35 m de altura, com tronco de 60-100 cm de 
diâmetro. Planta semidecídua, heliófita, característica e 
exclusiva da floresta pluvial atlântica. Ocorre principalmente no 
interior da mata primária densa; entretanto, apresenta alguma 
regeneração natural em capoeiras e clareiras aberta na mata, 
o que faz supor tratar-se de espécie pioneira. Produz 
anualmente moderada quantidade de sementes viáveis. Seus 
frutos são avidamente procurados por aves e outros animais 
silvestres, não podendo por essa razão faltar na composição 
de reflorestamentos destinados à recomposição de áreas 
degradadas de preservação permanente. 

Myrtaceae Blepharocalyx suaveolens Murta 
   

Característica das formações secundárias da mata litorânea. 
Espécie pioneira, produz anualmente grande quantidade de 
frutos e sementes. 

Myrtaceae Calyptranthes concinna Guamirim-facho 
   

Altura de 4-8 m, dotada de copa mais ou menos ovalada. 
Tronco mais ou menos canelado ou sulcado, com casca lisa e 
descamante em placas finas e irregulares, de 20-30 cm de 
diâmetro. Inflorescências axilares, pardo-pubescentes. Planta 
perenifólia, heliófita, seletiva figrófita, pioneira, característica 
do Planalto Meridional, em capões e matas de galeria, ao 
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longo dos campos, mata de pinhais e matas semidecíduas de 
altitude. 

Myrtaceae Calyptranthes lucida Guamirim ferro 
   

Árvore de 10 a 20 metros de altura com 20 a 50 cm de 
diâmetro. Ocorre na zona da mata pluvial de encosta atlântica 
onde é bastante frequente. Trata-se de uma das árvores mais 
comuns da mata de encosta atlântica. Produz anualmente 
abundantes frutos e sementes. 

Myrtaceae Eugenia brasiliensis Grumixama 
   

Altura de 10-15 m, dotada de copa mais ou menos piramidal. 
Tronco curto e cilíndrico, de 25-40 cm de diâmetro. Planta 
perenifólia, heliófita e seletiva higrófita, característica e 
exclusiva da mata pluvial atlântica, onde é bastante rara. 
Ocorre em associações primárias de planícies aluviais e 
encostas suaves. Sua regeneração é bastante limitada. 

Myrtaceae Eugenia astringens Biguaçú 
   

Árvore de até 10 m, tronco de casca lisa e cinzenta. Prefere as 
planícies litorâneas, tabuleiros arenosos e orla de manguezal. 
Flor alva e frutos avermelhados quando maduros. Espécie 
secundária tardia ou clímax 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitangueira 
   

Planta semidecídua, heliófita, seletiva higrófita. Sua frequência 
é maior nos planaltos do sul do país, onde pode chegar a 
representar a espécie dominante dos estratos inferiores. É 
igualmente abundante em solos aluviais da faixa litorânea de 
restinga, aonde chega a formar agrupamentos quase puros. 
Rebrota intensamente das raízes e produz anualmente grande 
quantidade de sementes viáveis disseminadas pela avifauna. 
Pode atingir até 6 metros de altura. Seu tronco, levemente 
tortuoso, apresenta casca acinzentada, que se descama 
regularmente em placas finas. Possui folhas pequenas de 
formato ovalado. Os frutos são bagas de formato quase 
esférico, marcadamente sulcados, verde-amarelados quando 
jovens, adquirindo uma coloração vermelho-escura quando 
maduros. 

Myrtaceae Marlierea edulis Cambucá 
   

Planta perenifólia esciófita, seletiva higrófita, característica e 
exclusiva da mata pluvial atlântica. É planta bastante rara, 
encontrada em várzeas aluviais e início de encostas úmidas 
quase que exclusivamente no interior da mata primária densa. 
Sua produção de sementes é irregular e em pequena 
quantidade. Os frutos são comestíveis e muito saborosos para 
o consumo in natura; são também consumidos por várias 
espécies de pássaros. 

Myrtaceae Marlierea obscura Guajipiroca 
   

Árvore de 6-18m de altura e 30-40 cm de diâmetro. Árvore 
característica e exclusiva da mata pluvial de encosta atlântica, 
com reduzida e inexpressiva dispersão no estado de Santa 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 448 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 
DESCRIÇÃO 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

Catarina. Espécie seletiva higrófita e ciófita, é encontrada 
preferencialmente nas matas de várzeas com solos muito 
úmidos e que na época das chuvas se transforma em charcos 
temporários, onde chega a ser frequente. 

Myrtaceae Marlierea tomentosa Guapuruna/guaporonga 
   

Arvoreta característica e exclusiva da mata pluvial atlântica do 
sul do Brasil, onde pode tornar-se muito expressiva, sobretudo 
nas matas próximas à costa. Espécie seletiva higrófita e ciófita, 
muito abundante e frequente nas matas situadas ao longo das 
planícies aluviais, várzeas muito úmidas e cujos solos estão 
temporariamente encharcados durante a época das chuvas de 
verão, bem como pode ser expressiva no início de vales 
fechados. 

Myrtaceae Psidium cattleianum Araçá 
   

Comumente árvore mediana de 3 a 10 metros de altura, 
raramente mais; ocorre principalmente na vegetação litorânea 
arbustiva, preferindo solos úmidos e compactos. Produz fruto 
de cor amarela, saboroso quando maduro. 

Myrtaceae Psidium guayava Goiabeira 
   

Planta semidecídua, heliófita e seletiva higrófita, característica  
e preferencial da mata atlântica. Ocorre principalmente nas 
formações abertas de solos úmidos. Apresenta intensa 
regeneração espontânea, graças à ampla disseminação 
proporcionada pela avifauna. Ocorre de forma espontânea e 
subespontânea em quase todas as formações abertas da 
região Sul do país. 

Myrtaceae Myrceugenia myrcioides Araçari NT 
  

Pequeno guamirim do subbosque das matas, suas folhas são 
rugosas, lembrando as do capoteiro. Seus frutos são amarelos 
quando maduros. 

Myrtaceae Campomanesia 
xanthocarpa 

Gabiroba-do-mato   
  

Planta decídua, mesófita até heliófita e seletiva higrófita. É 
abundante nas partes úmidas das matas de altitude 
(semidecíduas e de pinhais), comum na floresta latifoliada 
semidecídua da bacia do Paraná e rara na mata pluvial da 
encosta atlântica. Produz grande quantidade de sementes, 
amplamente disseminada pela avifauna que ingere seus frutos. 

Myrtaceae Eugenia catharinae O.Berg Guamirim-da-praia 
   

Arbusto, 1-5 m de altura. Folhas simples, opostas, ovadas a 
arredondadas, com pecíolo curto e glândulas visíveis contra a 
luz. Flores agrupadas em fascículos nos ramos. Baga roxo-
escura quando madura. 

Myrtaceae Myrcia pubipetala Guamirim-branco 
   

Arvore de grande porte, tronco reto, folhas ovais com ápice 
acuminado, base arredondada, coriáceas, com nervação 
pubescente, fortemente saliente na fase inferior, pontuações 
translúcidas facilmente visíveis. O tamanho das folhas é 
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bastante variável, aproximadamente de 10 a 35 cm de 
comprimento. 

Myrtaceae Eugenia Stigmatosa DC Laranjinha 
    

Myrtaceae Myrcia spectabilis DC. Araçarana/ameixa-do-
mato 

    

Myrtaceae Eugenia catharinensis Guamirim-de-ponta-
vemelha 

    

Myrtaceae Campomanesia littoralis Guabiroba-da-praia 
   

Subarbusto, arbusto a arvoreta, 0,5-5 m de altura. Folhas 
simples e opostas, com margens geralmente onduladas. Fruto 
amarelo quando maduro. 

Myrtaceae Gomidesia palustris Guamirim-herbaceo 
   

Guamirim. Arbusto a arvoreta, 1-6 m de altura. Folhas simples, 
opostas, coriáceas, elípticas a oblongas, discolores e 
geralmente com margem curvada para baixo. 

Myrtaceae Gomidesia schaueriana Guamirim-da-praia 
   

Raramente arbusto, em geral arvoreta a árvore, 2,5-15 m de 
altura. Folhas simples, opostas, consideravelmente maiores do 
que G. palustris, levemente brilhantes na face superior e 
opacas na inferior, ápice agudo ou arredondado. 

Myrtaceae Myrcia multiflora Guamirim/camboim 
   

Arbusto, arvoreta ou árvore, 1-12 m de altura, com tronco 
descamante liso. Folhas simples, opostas, comumente 
elípticas, cartáceas, avermelhadas quando jovens. 
Inflorescência bem ramificada. 

Myrtaceae Myrcia splendens Guamirim-folha-fina 
   

Arbusto, arvoreta ou árvore, 1,5-10 m de altura, com discreta 
pilosidade nos ramos. Folhas simples, opostas, lanceoladas 
com ápice fortemente acuminado. Baga ovoide, coroada pelas 
sépalas, rósea quando imatura e negra quando madura. 

Nyctaginaceae Guapira opposita Maria-mole 
   

Altura de 6-20 m, dotada de copa alongada e poço densa. 
Tronco tortuoso, mais ou menos cilíndrico, revestido por casca 
fina e quase lisa, de 40-60 cm de diâmetro. Árvore 
característica e exclusiva da mata pluvial da encosta atlântica 
e da restinga litorânea no sul do Brasil, onde apresenta vasta e 
expressiva dispersão.  Espécie seletiva higrófita, é muito 
abundante e frequente, principalmente nas associações da 
mata pluvial situadas nas planícies aluviais, onde em geral faz 
parte das árvores subdominantes de diversas associações. 

Olacaceae Heisteria silvianii Schwacke Casco-de-tatu 
    

Onagraceae Ludwigia leptocarpa Luduvigia-pentâmera 
   

Subarbusto a arbusto, 0,5-2 m de altura, piloso, ramos por 
vezes vináceos. Folhas simples, alternas, estreito-elípticas a 
lanceoladas. Flores pentâmeras ou raramente hexâmeras. 
Fruto cilíndrico e estreito. 
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Onagraceae Ludwigia longifolia Cruz-de-malta 
   

Subarbusto a arbusto, 0,4-2 m de altura, glabro, por vezes com 
ramos e estruturas vináceas. Folhas simples, alternas, finas e 
longas (estreito-elípticas a estreito- -lanceoladas). Flores 
tetrâmeras. Fruto quadrangular. 

Onagraceae Ludwigia multinervia Cruz-de-malta-miuda 
   

Subarbusto a arbusto, 0,4-2,5 m de altura, com pilosidade em 
geral pouco perceptível. Folhas simples, alternas e pequenas, 
elípticas a lanceoladas. Flores tetrâmeras. Fruto quadrangular 
pequeno. 

Onagraceae Oenothera mollissima Oenothera 
   

Subarbusto, 0,2-1 m de altura, com ramos pilosos. Folhas 
simples, alternas, com dentes marginais e pilosidade 
extremamente macia. Pétalas amarelas abrem ao anoitecer e 
murcham e mudam de cor no dia seguinte. 

Orchidaceae Cyrtopodium flavum Orquidea-da-praia 
   

Orquídea terrícola, 0,5-1,3 m de altura, de caule robusto, 
achatado lateralmente e que mantém as marcas das inserções 
foliares. Folhas com 2,5-4 cm de largura. Inflorescência 
grande. 

Orchidaceae Brassavola tuberculata Orquidea 
   

Orquídea epífita. Folhas lineares pendentes e encurvadas, 
subcilíndricas, menos de 1 cm de largura, com sulco no centro 
da face superior. Labelo creme com miolo amarelo, muito mais 
largo que as outras tépalas. 

Orchidaceae Cattleya intermedia Orquidea 
 

VU 
 

Orquídea epífita ou rupícola. Folhas grandes, geralmente com 
um par na extremidade dos pseudobulbos. Flores vistosas com 
cores muito variadas. 

Orchidaceae Cleistes libonii Orquídea-terrícola 
   

Orquídea terrícola, 0,4-0,7 m de altura. Folhas espessas, 
verde-claras. Sépalas e pétalas arroxeadas, parte central do 
labelo amarela, com guias de néctar roxos. 

Orquidaceae Epidendrum fulgens Orquídea-da-duna 
   

Orquídea terrícola, raramente epífita ou rupícola, 0,4-1,5 m de 
altura. Folhas firmes, dísticas, às vezes vináceas. Forma 
híbridos com E. puniceoluteum , com a qual pode ser 
confundida. Apresenta propagação vegetativa pela separação 
de ramos com raízes aéreas. 

Orquidaceae Vanilla chamissonis 
Klotzsch 

Baunilha 
   

Representada no Brasil por 36 espécies, pelas belas flores e 
outras merecedoras de atenção das indústrias que se 
interessam pela vanelina e a baunilia. Com exceção de apenas 
uma, todas escandente. Aderem ao tronco das árvores com 
auxílio de raízes adventícias. Clavadas deixam, entretanto os 
ramos pender e assim florescem e frutificam. Dois tipos 
distintos: a primeira inspeção: Um de caule espesso e folhas 
carnosas, que é bom produtor de baunilha, o outro de caules 
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finos e folhas largas e mais herbáceas, que não produz favas 
tão carnosas. 

Orquidaceae Oncidium flexuosum Oncidio 
   

Flor amarela 

Orquidaceae Acianthera saundersiana Orquidea LC 
  

Orquídea epífita. Folhas variáveis em tamanho, elípticas a 
lanceoladas, carnosas, com ápice pontiagudo. Flores 
pequenas, de cores variadas, com ou sem máculas vináceas 
ou escuras. 

Oxalidaceae Oxalis latifoliada Azedinha 
   

Planta perene, herbácea, acaule, 20-30 cm de altura. Propaga-
se através de rizomas. Daninha, infestante de jardins, 
gramados, pomares e lavouras. Invasora de difícil combate, 
devido ao seu persistente meio de propagação. 

Passifloraceae Passiflora mediterranea Maracujá-de-cobra 
   

Trepadeira com gavinhas. Folhas simples, alternas, ovadas, 
nectários no pecíolo e estípulas meio reniformes. Flor 
esbranquiçada. Baga com muitas sementes. 

Passifloraceae Passiflora suberosa Maracujá  
    

Pentaphylacaceae Ternstroemia brasiliensis Pinta-noiva 
   

Árvore muito parecida com mangue formiga e capororóca, 
típica de restinga, foi identificada na restinga da Praia Grande, 
Parque Acarai, São Francisco do Sul. 

Phyllanthaceae Richeria grandis vahl Pau-de-santa-rita / 
santa-rita 

   
Altura de 10-20 m, de ramos lisos ou estriados, glabros ou 
deprimido-pubescentes, de copa arredondada e pequena, com 
tronco reto e cilíndrico, de 20-30 cm de diâmetro, revestido por 
casca grossa e sulcada longitudinalmente, de cor cinza-clara. 
Folhas concentradas no ápice dos ramos, com pecíolo glabro 
de 0,5-3,5 cm; lâmina elíptica a elíptico-ovalada, de ápice 
agudo ou obtuso e base cuneada com um par de glândulas, 
cartácea a subcoriácea, discolor, glabras em ambas as faces, 
de 6-16 cm de comprimento por 2-9 cm de largura. 
Inflorescências axilares, as masculinas em espigas e as 
femininas em racemos de 10-15 cm de comprimento. Frutos 
do tipo cápsula. 

Piperaceae Piper cernuum Vell. Pimenta de cobra 
   

O Piper Cernuum (Pariparoba) é um arbusto com até 6 metros 
de altura, suas folhas grandes de até 40 com de comprimento, 
pecíolo longo e bainhas alada, variando de 4 a 10 cm de 
comprimento. Suas flores estão inseridas numa espiga, 
formando uma influência de até 60 com de comprimento. 
Ocorre na Mata Atlântica, sendo relativamente comum em 
florestas primárias e secundárias e a sua manutenção 
depende da constante formação de clareiras para germinação 
de suas sementes.  
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Piperaceae Piper umbellatum L.  Pariparoba 
   

Arbusto de 1 a 3 metros de altura, providos de folhas enormes, 
característico e exclusivo da zona da mata pluvial da encosta 
atlântica no Estado de Santa Catarina, espécie heliófita 
seletiva higrófita. 

Piperaceae Peperomia glabella Jaguarandi-rasteiro 
   

Erva terrícola ou às vezes epífita, por vezes avermelhada 
(caule e ramos). Folhas simples, alternas, suculentas, 
redondo-elípticas a ovadas, ápice agudo ou arredondado, com 
pontuações negras. Drupa ovada com ápice central. 

Piperaceae Peperomia macrostachya Jaguarandi-cipó 
   

Erva epífita ou terrícola, às vezes avermelhada a vinácea nos 
ramos. Folhas simples, alternas, suculentas, glabras, elípticas 
a ovadas, com ápice acuminado. Espiga relativamente longa. 
Drupa cilíndrica com ápice oblíquo e mais alto na borda. 

Piperaceae Piper mosenii Jaguarandi-de-folha-
estreita 

   
Arbusto, 1-2,5 m de altura, com caule nodoso. Folhas simples, 
alternas, base assimétrica, com pecíolo de 5-7 mm de 
comprimento, lanceoladas, brilhosas na face superior e opacas 
na inferior. Espigas opositifólias. 

Piperaceae Piper solmsianum Jaguarandi-de-folha-
langa-rasteiro 

   
Subarbusto a arbusto, ereto, 0,6-2 m de altura, com caule 
nodoso. Folhas simples, alternas, ovadas, glabras, pecíolo de 
2,5-6,5 cm de comprimento. Inflorescências opositifólias. 

Plantaginaceae Plantago major Tansagem LC 
  

Perene, acaule, de 15-25 cm. Propaga-se principalmente por 
sementes. De fins medicinais, daninha invasora de jardins, 
gramados, pomares e beira de estradas. Empregada na 
medicina caseira. 

Plantaginaceae  Scoparia dulcis Tupiçaba 
    

Plumbaginaceae Limonium brasiliense Guaicuru/folha-de-
coelho 

   
Subarbusto com folhas rosuladas, 0,3-1 m de altura. 
Inflorescências grandes, flores geralmente lilases. 

Poaceae Imperata brasiliensis Trim. Capim-sapé 
   

O Sapé é uma das plantas mais comuns do Brasil, ocupando 
grandes extensões, quer de morros, vargeados ou vargens 
secas, ele é nativo na maioria dos estados brasileiros, Rio de 
Janeiro, E. Santo, Bahia, Minas e S. Paulo, Goiás, Alagoas, 
etc. Do seu rizoma que é comprido, nodosos, mais ou menos 
grossos, partem vários colmos de 30 a 80 cm de altura, 
formado pela sua reunião pequenas socas ou touceiras; eles 
são lisos, com as folhas invaginantes, lineares, lanceoladas, 
pontudas de 15-40cm de comprimento sobre 5 a 12cm de 
largura; inflorescência em panículas reunidas em forma de 
espigas, de 8-15cms, de alt. Com as espiguetas de 4mm de 
comprimento, tendo envoltório de cor cinzenta prateada 

Poaceae Spartina alterniflora Capim-praturá/espartina 
   

Graminoide, 0,3-1,2 m de altura. Folhas longas, em geral 
firmes e estendidas (planas), com ápice agudo. Espécie 
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tolerante à salinidade encontrada na transição restinga-
manguezal, em banhados salinos, manguezais e nas margens 
de riachos que desembocam no mar. 

Poaceae Panicum maximum Capim colonião 
   

O Colonião conhecido como capim-colonião é originário da 
África. É uma planta perene, forma touceiras grandes e densas 
e pode atingir até três metros de altura. Exige altas 
temperaturas e umidade para crescimento; é pouco resistente 
a geadas e tem resistência regular à seca e não é resistente 
ao fogo. Tem crescimento limitado em solos inundados ou 
excessivamente úmidos, é bastante exigente em solo, tendo 
maior adaptação nos arenosos férteis, em regiões com boa 
precipitação.  

Poaceae Andropogon leucostachyus Capim membeca 
   

Planta perene, ereta, bastante entouceirada, herbácea, de 
colmos pigmentados nos nós, com 40-70 cm de altura, nativa 
do Continente Americano. Abundante em terrenos erodidos e 
secos, ou com muita umidade, porém com drenagem rápida. 
Infesta beira de estradas, pastagem e terrenos baldios. Forma 
grandes touceiras de aspecto inconfundível. Floresce no 
período invernal e alguns locais quase o ano todo. 

Poaceae Pennisetum purpureum Capim-elefante 
   

Gramínea perene ereta, colmos com nós bem salientes, de 
1,5-3,5 m de altura, originária da África. Introduzida no Brasil 
para fins forrageiros, hoje já pode ser encontrada infestando 
lavouras, terrenos baldios, beira de estradas e margens de 
canais.  Planta muito agressiva e de difícil controle. 

Poaceae Melinis minutiflora Capim-gordura  
   

Ocorrem diversos tipos, com pequenas diferenças 
morfológicas: Gordura-roxo: porte médio, com hastes e 
inflorescências arroxeadas, é o mais frequente; Gordura-
branco: De porte mais elevado, com colmos verde-claros e 
com nós pilosos folhas verde-claras com substancia viscosa, 
inflorescência mais pálidas. Cabelo-de-negro: Porte baixo, 
formado um denso emaranhado sobre o solo, entrenós curtos; 
folhas menores e mais meladas que as dos outros tipos. 
Considerando superior como forrageira. Gordura-francano: 
porte e lvado e planta suito vigorosas, comum na região 
franca. Origem provavelmente africana, de onde foi levada 
para muitas regiões como forrageira. No Brasil a introdução 
teria sido acidental, no século 19, sendo depois distribuído 
como forrageira. As maiores concentrações encontram nas 
regiões Sudeste, leste e Centro Oeste, A primeira descrição 
botânica das espécies foi feita no Brasil em 1972, por Parsons. 
Muito importante como forrageira, especialmente em regiões 
de solo pobre, onde dificilmente é superada. Em terrenos 
íngremes, como nos cortes de estradas, ajuda a controlar a 
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erosão. Negativa: Infestante em pastagens formadas por 
outras espécies. Séria infestante em reflorestamentos. Na 
margem de estradas de ferro é indesejada porque, quando 
seca, forma enorme massa de material altamente combustível. 

Poaceae Andropogon bicornis Capim rabo de burro 
   

Planta nativa nas Américas, com distribuição ainda limitada ao 
continente Americano, ocorrendo em grande parte do Território 
Nacional. Agressiva infestante em pastagens, terrenos baldios 
e margens de estradas, podendo ocorrer em culturas perenes 
mal cuidadas. Planta perene reproduzida por semente e 
mudas por divisão de touceira. Prefere local relativamente 
úmido, aceitando qualquer tipo de solo, em solos pobres e 
ácidos leva vantagem sobre a maioria das outras espécies, 
destacando-se sua presença. 

Poaceae Brachiaria decumbens Capim-braquiária, 
   

Positivo: Excelente forrageira, perene e com grande produção 
de massa foliar de boa qualidade. Resistente ao pastejo 
intensivo e ao pisoteio, boa para proteção do solo contra 
erosão. Negativo: Suscetível ao ataque de cigarrinhas das 
pastagens, o que afeta a produtividade de forrageira.. Esse 
ataque pode ser percebido pelo aparecimento de uma espuma 
na base das plantas e pelo amarelamento das folhas. Planta 
perene reproduzida por semente e de forma vegetativa,  Os 
diversos cultivares introduzidas no Brasil são  originários da 
África do Sul. 

Poaceae Brachiaria subquadripara Braquiaria-do-brejo 
   

Planta perene, estolonífera, multiplicada facilmente por via 
vegetativa. A reprodução por sementes é mínima. Desenvolve-
se bem em solos úmidos, inclusive nas margens de coleções 
de água. Infestante em lavouras de arroz de várzea, quando 
tenha sido plantada nas imediações. Fotossíntese pelo ciclo C-
4.Planta estolonífera prostrada ou subereta, com 60-120 cm de 
altura. As plantas formam um colchão bastante denso sobre o 
solo. Em ambientes úmido tendem a ser mais glabras;e, 
lugares secos tendem a ser algo pilosas. Plantas dessas 
espécies ocorrem frequentemente associadas com Brachiaria 
mutica, com as quais são muito parecidas com B. 
subquadripara tem racemos menores e menos numerosos, os 
quais não  apresentam ramificações. 

Poaceae Coix lacryma-job iL. Capim-rosário 
   

Aspectos taxonômicos: São mencionadas duas variedades de 
maior importância econômica: a var. agrestis Baker = frutos 
envoltos por estruturas espessas e duras, usadas como 
adornos; e a var. indica Rumphius = frutos envoltos por 
estruturas friáveis (fáceis de triturar), usados para fins 
alimentares, conhecidas como ADLAY. Ocorre hibridação 
natural, pois ocorrem plantas com características distintas de 
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porte, ciclo, tamanho etc...Planta Nativa na Ásia tropical, tendo 
expandido pelo continentes asiático e africano, em culturas 
para diversas finalidades. Hoje tem vasta dispersão em 
regiões tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil pode ser 
encontrada principalmente a variedade agrestis, nas áreas 
habitadas onde foi introduzida pelo homem. Positiva: O 
aspecto exótico das estruturas com os frutos empresta-lhes 
um valor ornamental, sendo usados em colares, rosários e 
para fins místicos. Frutificações da var. indica podem ser 
decorticadas e os frutos propriamente servem de alimentação 
humana e animal. Também os colmos e folhas servem como 
alimento para animais. Negativo: Em áreas úmidas como 
margens de canais ou rios a planta tende a formar colônias 
densas, sendo por isso considerado infestante. Biologia: A 
planta normalmente anual, reproduzida por semente. Em 
condições favoráveis persiste por mais de um ano. Aceita 
solos pobres, mas desenvolve-se melhor em solo fértil. Prefere 
ambientes úmidos, mas tolera períodos de seca. Transpira 
menos que outras gramíneas cultivadas e por isso leva 
vantagem em certas condições. O ciclo vegetativo é mais 
longo que o milho e a frutificação se dá gradualmente, 
estendendo-se por alguns meses. Morfologia: Planta ereta 
com 1,0 - 1,8 m de altura, cespitosa, muita ramificada, com 
inflorescência e frutificação muita chamativas, conforme 
descrição. |ocorrem plantas com características distintas de 
porte, ciclo, tamanho e coloração das estruturas de 
frutificação, denotando haver diversas variedades. 

Poaceae Brachiaria mutica Capim-branco LC 
  

Provavelmente originária da África. Hoje bastante difundida no 
mundo, em regiões tropicais, sendo particularmente importante 
no Sudeste Asiático, na África, na América Central e caribe e 
no Brasil, onde foi introduzida em tempos coloniais, 
provavelmente formando camas de palha em navios negreiros. 
Positiva: forrageira muito apreciada por formar volumosa 
massa verde de excelente palatabilidade ao gado, em pouco 
tempo. Não aguenta muito o pisoteio, sendo mais indicada 
para cortes. Prefere locais úmidos ou alagados, sendo 
forrageira preferida onde haja água por períodos prolongados. 
Tolera períodos limitados de seca. Negativa: Temível 
infestante em regiões quentes e em terrenos úmidos. Ocorrem 
intensamente me canais de irrigação e drenagem, obstruindo a 
corrente de água. No vale do rio Paraíba é sérios problemas 
em canais para irrigação de lavouras de arroz e batata. No 
litoral de são Paulo infesta plantações de banana. Na região 
Nordeste infesta lavouras de cana. Ocorre em margens de 
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estradas e ferrovias, onde existe bastante umidade. Pode ser 
hospedeira de diversos agentes patogênicos, como dos fungos 
Helminthosporium spp e Piricularia oryzae. Biologia: Planta 
Perene, como as braquiárias perenes em geral, produz poucas 
sementes, pelo que a reprodução sexuada é pouca eficiente. 
Fácil propagação vegetativa a partir de estolões, que são 
ormados em abundância. Nas áreas agrícolas, com o preparo 
do solo rompem-se os estolões, estimulando a brotação de 
gemas antes dormentes. Não se desenvolve bem em terrenos 
secos. Aprecia umidade, desenvolvendo-se bem áreas 
alagadas, situação em que a massa verde e fica boiando 
sobrea a água. Suporta certo sombreamento e por isso 
constitui problemas em culturas de banana. Não tolera geada. 
Aprecia solos férteis, mas desenvolve-se bem em solo com 
deficiência de cálcio . O gado quando se alimenta de forma 
preponderante com essa planta, passa a presentar problemas 
de osteoporose, a doença da cara inchada ou mal de bengo. 
Necessário colocar sais minerais com cálcio ao gado. A planta 
apresenta efeito alelopático, inibindo o desenvolvimento de 
outras espécies. Em ambientes úmidos uma característica 
marcante são os estolões, longos e fortes. Outros detalhes 
importantes são os nós dos colmos com densa vilosidade 
branca e a spanículas com os racemos inferiores 
apresentando curtas ramificações. Espiguetas grandes, com 
estigmas roxo-escuros na floração. A diferença entre essa sp e 
a B. subquadripara, é que essa possui tem menos racemoas, 
que são menores e não apresentam as ramificações típicas de 
B mutica. 

Poaceae Cortaderia selloana Capim-pluma 
   

Capim de folhas cortantes, que se desenvolve em touceiras 
com inflorescência em forma de pluma que são carregadas 
com o vento. 

Poaceae Axonopus compressus Grama-sempre-verde 
    

Poaceae Andropogon arenarius Capim-rabo-de-burro 
   

Graminoide cespitoso, 0,3-0,8 m de altura. Quase sempre 
menor do que A. bicornis. 

Poaceae Aristida circinalis Barba-de-bode 
   

Graminoide ereto, 0,3-1 m de altura. Folhas compridas e muito 
estreitas. 3 aristas unidas em uma coluna curtíssima, 20-40 
mm de comprimento. 

Poaceae Cenchrus echinatus Capim-roseta 
   

Graminoide, glabro ou piloso, com espigueta espinhenta que 
se adere facilmente ao pelo de animais. 

Poaceae Chloris retusa Capim-coqueirinho 
   

Graminoide, 0,4-0,8 m de altura. Folhas dísticas. Espigas 
verticiladas. 
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Poaceae Eleusine indica Capim-pé-de-galinha 
   

O capim-pé-de-galinha é um graminoide semiprostrado ou 
ereto, 0,3-0,7 m de altura. Folhas preferencialmente 
concentrada na porção basal da planta. Espigas achatadas e 
verticiladas no ápice dos colmos. Exótica. 

Poaceae Erianthus asper Capim-pluma-vinaceo 
   

O Capim-pluma é um Graminoide robusto e ereto, 1-2 m de 
altura. Folhas firmes e longas, de até 80 cm de comprimento. 
Inflorescência vinácea quando jovem. 

Poaceae Ischaemum minus Grama-da-praia 
   

Graminoide estolonífero, 0,1-0,4 m de altura, esverdeado ou 
vináceo. Folhas curtas e relativamente largas. Inflorescência 
com duas espigas, inicialmente juntas e depois afastadas, 
assemelhando-se a espécies de Paspalum . 

Poaceae Paspalum arenarium Grama-paspalum 
   

Graminoide, 0,1-0,4 m de altura, semiprostrado a inclinado. 
Folhas concentradas na base, com limbo glabro ou pouco 
piloso. Inflorescência com 1-2 espigas alternas. Ocorre em 
áreas secas a úmidas. 

Poaceae Paspalum vaginatum Capim-paspalum 
   

Graminoide, 0,1-0,5 m de altura. Folhas curtas e estreitas, em 
geral dísticas e ascendentes. Inflorescência com um par de 
espigas em formato de “V”. Também habita margens de 
pequenos córregos que desembocam no mar. 
Vegetativamente similar a Sporobolus virginicus. 

Poaceae Spartina ciliata Capim-da-
praia/espartina-fina 

   
Graminoide, 0,5-1,5 m de altura, às vezes com longos estolões 
de vários metros. Folhas longas, lineares e geralmente 
enroladas (convolutas), bainhas glabras. A maior altura da 
planta e o limbo mais longo e enrolado possibilitam a sua 
distinção de Panicum racemosum. 

Poaceae Sporobolus virginicus Capim-da-praia 
   

Graminoide, 0,2-0,4 m de altura. Folhas curtas, estreitas, em 
geral dísticas e ascendentes. vegetativamente é muito similar 
a Paspalum vaginatum . A inflorescência é longa e compacta 
na presente espécie, enquanto é formada por duas espigas em 
P. vaginatum. 

Poaceae Stenotaphrum secundatum Grama-da-praia 
   

Graminoide estolonífero prostrado ou às vezes com ramos 
arqueados ou eretos, 0,1-0,4 de altura. Limbo curto e largo, 
ápice obtuso, bainha larga e evidente. Espiga achatada 
carnosa, com espiguetas em depressões. 

Polygalaceae Polygala cyparissias Gelol-da-praia 
   

Erva a subarbusto, caule em geral prostrado e vináceo e 
raízes com odor característico. Folhas simples, alternas, 
estreitas e densas. Flores em cachos terminais mais ou menos 
longos. 
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Polygalaceae Polygonum acuminatum Erva-de-bicho LC 
  

Subarbusto a arbusto, 0,5-1,5 m de altura, em geral piloso. 
Folhas simples, alternas, lanceoladas, com ápice agudo. 
Ócrea membranosa e pilosa. Inflorescências densas. 

Polygonaceae Triplaris americana Pau-de-formiga 
   

Pode alcançar até 15 metros de altura, formando tronco 
retilíneo, bastante esgalhado, com ramos eretos. O formato 
colunar da copa e as grandes folhas são as principais 
características para identificar esta planta. Os frutos são 
secos,  pequenos e trigonais, providos de três grandes alas no 
ápice, o que facilita sua dispersão pelo  vento. É um bom 
exemplo de mirmecofilia. 

Polypodiaceae Microgramma vacciniifolia Cipo-
cabeludo/samambaia-
de-tronco 

   
Epífita com longo rizoma coberto de escamas, frequentemente 
pendente do hospedeiro. Folhas simples dimórficas, as férteis 
mais compridas e estreitas, 3-9 cm de comprimento, as 
estéreis mais curtas e largas. 

Polypodiaceae Pecluma robusta Samambaia-doce 
   

Samambaia terrícola ou raramente epífita, 0,5-1,4 m de altura, 
com muitas e longas raízes. Diversas pinas reduzidas no ápice 
da folha e na base dela. Estas plantas têm sido identificadas 
também como Pecluma paradiseae , espécie próxima de difícil 
distinção. 

Polypodiaceae Pleopeltis hirsutissima Samambaia-de-metro-
epifita 

   
Samambaia epífita rizomatosa, 0,2-0,4(-0,6) m de altura, com 
pilosidade que lhe confere aspecto aveludado. Semelhante a 
Pleopeltis lepidopteris, mas apresenta rizoma mais curto, além 
de ser menor e quase sempre epífita. 

Polypodiaceae Pleopeltis lepidopteris Samambaia-terricola-
peluda 

   
Samambaia terrícola rizomatosa, 0,3-0,7 (-0,9) m de altura, 
com densa pilosidade esbranquiçada. Semelhante a Pleopeltis 
hirsutissima. 

Pontederiaceae Eichhornia azurea Aguapé-de-cordão 
   

Aquática de longos caules providos de folhas. Chega a atingir 
1-2 m de comprimento. Infesta mananciais da água parada e 
brejos com águas correntes. 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes Aguapé 
   

Perene aquática de caule curto com tufo de raízes finas de até 
60 cm de comprimento. É muito vigorosa, aumenta sua área 
em 15% por dia. Suas raízes abrigam os caramujos 
transmissores da esquistossomose. 

Pontederiaceae Pontederia cordata Aguapé-grande 
   

Erva aquática ou anfíbia, 0,4-1,2 m de altura. Folhas 
pecioladas emergentes, basais, de forma variada (lanceoladas 
a ovadas), glabras e firmes. Folha solitária, menor que as 
basais, em cada pedúnculo. Espiga compacta terminal. Fruto 
aquênio. 

Portulacaceae Portulaca oleracea Beldroega 
   

A beldroega é uma planta anual, herbácea, carnosa, prostrada 
e ramificada. Apresenta às vezes caules avermelhados, pela 
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presença de antocianina, que dá cor às folhas, flores e frutos 
dos vegetais. Suas folhas são simples, alternadas ou opostas, 
na maioria das vezes, e de forma espatulada. As flores, 
solitárias ou não, situam-se no ápice dos ramos e apresentam 
coloração amarela. Seus frutos são capsulares, com muitas 
sementes, redondas, achatadas e escuras. 

Primulaceae Myrsine coriaceae Capororoca 
   

Arvoreta de 7 a 15 m de altura, que ocorre comumente na 
mata pluvial da encosta atlântica sul do Brasil; em certo 
estágio de desenvolvimento da vegetação secundária, torna-se 
uma das dominantes dos capoeirões, sobretudo na área do 
vale do Itajaí inferior e médio. Produz anualmente grandes 
quantidades de frutos e sementes, que apresentam ótima 
germinação, não havendo possivelmente maiores problemas 
nos viveiros e no transplante para o campo. 

Primulaceae Myrsine umbellata Capororocão 
   

Árvores de 12-18m de altura e diâmetro de 20 a 40 cm na 
altura do peito; ocorre no interior da mata das encostas. 
Apresenta vasta dispersão sem contudo tornar-se frequente, 
abrangendo praticamente toda a área da mata pluvial atlântica. 
Anualmente fornece abundantes frutos e sementes viáveis, 
garantindo um suprimento normal. 

Primulaceae Ardisia eliptica Ardisia 
    

Primulaceae Myrsine parvifolia Capororóquinha 
   

Arbusto ou raramente arvoreta, 1-5 m de altura. Folhas 
simples, alternas, limbo com 2,5-5 cm de comprimento, 
glabras, brilhantes na face superior, nervuras secundárias 
pouco evidentes. Mais comum na transição restinga-
manguezal. 

Primulaceae Myrsine venosa Capororoca 
   

Arbusto a arvoreta, 1,5-6 m de altura. Folhas simples, alternas, 
geralmente verde-claras, ápice em geral arredondado, linhas 
resiníferas na face inferior. 

Pteridaceae Acrostichum danaefolium Samambaião do brejo LC 
  

Pteridófita pertencente ao gênero cosmopolita, que ocorre ao 
longo dos mares na região tropical. Planta robusta, habitante 
de banhados salobres junto à costa do mar; apresenta caudice 
ereto, curto, firme, lenhosos, dictiostélico e escamosos; 
frondes numerosas, grandes, eretas, simplesmente pinadas, 
pinas grossas glabrescentes. 

Pteridaceae Pteridium arachnoideum Samambaia-comum 
   

Samambaia robusta, 0,5-4 m de altura, com rizoma 
subterrâneo, de onde partem folhas grandes que vão se 
dividindo e crescem continuamente, com tons variados de 
verde, conforme o ambiente e a idade da folha. Folha discolor, 
com face inferior mais clara. 
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Pteridaceae Acrostichum danaeifolium Sabambaião-d0-mangue LC 
  

Samambaia, 0,7-4 m de altura, caule não evidente. Folhas 
pinadas de grande porte, com pecíolo rijo, vegetativas ou 
reprodutivas. Esporângios cobrem toda a face inferior das 
pinas nas folhas férteis. Espécie comum na transição restinga-
manguezal. 

Pteridaceae Pteridium aquilinum Samambaia-comum 
   

Planta perene, dotada de frondes (folhas) bi ou tripinadas, 
ereta, podendo chegar até 1,60 m de altura. Propaga-se por 
esporos ou vegetativamente por rizomas. É bastante frequente 
em regiões onde os solos apresentam acidez e baixa 
fertilidade. Infesta pastagens beira de estradas e terrenos 
baldios. 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mangue-vermelho LC 
  

Árvore ou arbusto de 1 a 4 metros de altura em nosso litoral. 
Apresenta grande número de raízes adventícias, que não 
somente lhe garantem a fixação no lodo instável, como lhe 
fornecem a respiração em meio de parco oxigênio. Forma 
densos agrupamentos ao longo de baías, enseadas e 
desembocaduras dos rios no mar. 

Rosaceae Rubus rosaefolius Amora-vermelha-
silvestre 

   
Planta perene, espinhenta subarbustiva, ereta ou decumbente, 
muito ramificada, de 40-120 cm de altura, nativa do Brasil. 
Planta comum em locais semi-sombreados, sem contudo 
formar populações elevadas. É perticularmente frequente na 
planície litorânea, onde pode ser encontrada em áreas de 
pastagens, margens de estradas e capoeiras ralas em 
regeneração. Prefere solos bem drenados e férteis, vegetando 
o ano inteiro. Apesar de preferir condições semi-
sombreamento, cresce muito bem em áreas abertas e 
ensolaradas. Seus frutos são comestíveis e muito procurados 
pela avifauna. 

Rubiaceae Bathysa australis Macuqueiro/fumo-do-
diabo 

   
Altura de 5-8 m, dotada de copa alongada muito característica, 
com ramos novos cobertos por densa pubescência ferrugínea. 
Tronco ereto e mais ou menos cilíndrico, revestido por casca 
lisa e descamante em placas irregulares, de 15-25 cm de 
diâmetro. Folhas simples, muito grandes, opostas cruzadas, 
inteiras, longo-peciolado, membranáceas, pubescentes em 
ambas as faces, muito variável no tamanho (25-50 cm de 
comprimento por 20-30 cm de largura). Ocorrem no Rio de 
Janeiro e Minas Gerais até Santa Catarina, na mata pluvial da 
encosta Atlântica. 

Rubiaceae Psychotria suterella 
Müll.Arg. 

Erva-d'anta/grandiuva-
d'anta 

   
A Erva-danta possui hábito arbustivo-arbóreo, com cerca de 4 
m de altura, com espessamento dos ramos junto à inserção 
foliar. Folhas simples, opostas, com pequenas estípulas 
interpeciolares. Frutos drupa arroxeada, coroada pelo cálice 
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persistente verde-claro. Espécie típica de sub-bosque, é 
frequentemente encontrada em Mata Atlântica. Seus frutos são 
consumidos por aves e morcegos. 

Rubiaceae Posoqueria latifolia Baga-de-macaco 
   

Altura de 4-8 m, dotada de copa piramidial rala. Tronco 
ramificado, cilíndrico revestido por casca fina e mais ou menos 
áspera, de 20-30 cm de diâmetro. Folhas simples, inteiras, 
rígidas e coriáceas, opostas cruzadas, completamente glabras 
em ambas as faces, mais ou menos discolores, emarginadas, 
de 8-18 cm de comprimento. Ocorrem no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais até em Santa Catarina, na mata pluvial da 
encosta Atlântica. 

Rubiaceae Psychotria nuda Erva-danta 
   

Árvore pequena, até 5 m de altura e 30 cm de diâmetro; casca 
amarelada, bastante fendida, rugosa e pouco espessa; ramos 
cilíndricos e folhas pecioladas (pecíolo caniculado), variáveis, 
geralmente oblongas, curto-acuminadas, arredondadas na 
base, até 10 cm de comprimento e 5 cm de largura, coriáceas 
rígidas, ligeiramente serradas e com 1-3 espinhos em cada 
folha, verde-amareladas, vernicosas na parte superior e pálido-
opacas na inferior. 

Rubiaceae Rudgea jasminoides 
(Cham.) Müll.Arg 

Pimenteira-da-folha 
larga 

   
Arvoreta de subbosque com tronco ebelto, com flores em 
forma de panícula de cor branca, fruto drupa ovóide de cor 
vermelha. 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Carne-de-vaca 
   

Arvore mediana do interior da mata, folhas grandes de cor 
verde escuro, frutos em forma de cacho de cor vermelho forte 
quando maduros. 

Rubiaceae Diodella radula Linguá-de-sapo 
   

Subarbusto prostrado ou com ramos arqueados, às vezes 
trepadeira apoiante, 0,1-1,5 m de altura, com caule tetrágono e 
pouco piloso. Folhas simples e opostas, ásperas, mais largas 
do que D. apiculata , 9-25 mm de largura, com nervação 
proeminente. Estípulas interpeciolares fimbriadas. Flores 
axilares. 

Rubiaceae Panicum racemosum Capim-da-praia 
    

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. Carvoeiro 
    

Rubiaceae Chiococca alba Cipó-cruzeiro 
   

Arbusto ereto ou semitrepador, 1-6 m de altura. Folhas 
simples, opostas, glabras, com estípulas interpeciolares. 
Inflorescências axilares. Drupa branca levemente achatada. 

Rubiaceae Coccocypselum capitatum Piririca/erva-de-rato 
   

Erva prostrada, com ramos pilosos. Folhas simples, opostas, 
ovadas ou cordiformes, com estípulas interpeciolares. 
Inflorescência pequena. Fruto azul ou roxo. 
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Rubiaceae Coccocypselum 
lanceolatum 

Frutinha-azul 
   

Erva prostrada, com indumento aveludado. Folhas simples, 
opostas, com estípulas interpeciolares. Inflorescências 
globosas pedunculadas. Baga obovoide azul quando madura. 

Rubiaceae Psychotria brachyceras Erva-d´anta-branca 
   

Arbusto, 1-2 m de altura, com evidente espessamento dos 
ramos junto à inserção foliar. Folhas simples, opostas, glabras, 
brilhantes na face superior, com pequenas estípulas 
interpeciolares. Cálice minúsculo. Drupa cerca de 5 mm de 
diâmetro, arroxeada. 

Rubiaceae Psychotria officinalis Erva-danta-de-moita 
   

Subarbusto a arbusto, 0,4-2 m de altura, com evidente 
espessamento dos ramos junto à inserção foliar. Folhas 
simples, opostas, com ápice geralmente acuminado, verde-
claras, com pequenas estípulas interpeciolares. Brácteas da 
inflorescência evidentes. Drupa negra quando madura. 

Rubiaceae Rudgea parquioides Pimenteira-jasmin-
pequena 

   
Arbusto, 1-2 m de altura. Folhas simples, opostas, muito 
coriáceas, estípulas interpeciolares com cerdas, face inferior 
opaca ou esbranquiçada, nervação pouco evidente, com 
domácias. Cálice bem pequeno, corola longamente tubulosa. 
Drupa alaranjada quando madura. 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Pau-cutia 
   

Espécie com ampla distribuição na América do Sul em 
florestas primárias, pluviais costeiras e florestas estacionais 
semi deciduais do interior. Na Ilha do Cardoso essas espécies 
são frequentemente encontradas na restinga e perto da orla 
dos manguezais. Planta perenifólia, que cresce mais em solos 
argilosos férteis e em lugares sombreados da floresta mais 
densa. Arvoreta de 2 a 10 m de altura. Madeira com densidade 
moderada, elástica, de grande resistência e flexibilidade, 
apresenta boa durabilidade mesmo quando exposta às 
intempéries. 

Rutaceae Zanthoxylum fagara Mamica-de-porca 
   

Planta semidecídua, heliófita e seletiva xerófita até mesófita, 
característica da mata pluvial atlântica. Bastante rara no 
interior da mata primária densa, é mais frequente em clareiras 
de matas primárias e em vários estágios da sucessão 
secundária. 

S a p o ta c e a e Pouteria beaurepairei Guapeba/coquinha LC 
  

Arbusto a arvoreta, tronco laminado fissurado e látex branco. 
Folhas simples, alternas, elípticas a lanceoladas, brilhantes na 
face superior, avermelhadas quando velhas. Fruto globoso 
escuro, aveludado quando jovem. 

Salicaceae Casearia decandra Guaçatunga 
   

Arbusto ou pequena árvore, às vezes até 18 metros de altura; 
tronco até 40 cm de diâmetro. Arvoreta de vasta e expressiva 
dispersão por praticamente toda a área do Estado de Santa 
Catarina e do Sul do Brasil, ocorrendo em todos os tipos de 
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florestas, preferencialmente porém, nos bosques dos pinhais 
do planalto meridional do Sul do Brasil, onde se torna 
particularmente abundante. 

Sapindaceae Allophylus edulis Vacum 
   

Arbusto, arvoreta ou árvore, 2-15 m de altura. Folhas 
compostas trifolioladas, alternas, com bordo denteado. Flores 
pequenas. Drupa que varia do laranja ao vermelho. 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Vassoura-vermelha 
   

Planta arbustiva, muito ramificada, de ramos lenhosos e 
pilosos, com 2 a 3 m de altura, nativa da América do Sul. 
Propaga-se apenas por sementes. Encontrada em pastagem 
nativa e áreas de manejo incorreto ou abandonadas, 
largamente distribuída pelas principais regiões do Brasil. 
Apresenta intensa rebrota quando cortada formando touceiras. 
Utilizada na confecção de vassouras rústicas. Suas folhas são 
usadas na medicina caseira. 

Sapindaceae Cupania vernalis Camboatá-vermelho 
   

Árvore de 15 a 20 metros de altura e 30 a 50 cm de diâmetro; 
ocorre nas matas e capoeirões situados em solos enxutos. 
Planta semidecídua, mesófita e seletiva higrófita, muito 
frequente em matas de pinhais e matas semidecíduas de 
altitude situadas em solos úmidos, e menos frequente na 
floresta latifoliada da bacia do Paraná. 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Miguel pintado 
   

Espécie semidecídua, heliófita e seletiva higrófita, 
característica da floresta semidecídua de altitude e da mata 
pluvial atlântica. Ocorre tanto no interior de matas primárias 
como em todos os estágios das formações secundárias. 
Produz anualmente moderada quantidade de sementes 
viáveis, amplamente disseminadas pela avifauna. 

Sapindaceae Paullinia cristata Cipo-olho-de-boneca 
   

Trepadeira com gavinhas, por vezes com discreta pilosidade. 
Folhas compostas biternadas, alternas, com pequenas 
estípulas e foliolulos com a margem denteada (mais do que P. 
trigonia), os terminais maiores que os outros. Fruto 
avermelhado alado. Semente preta com arilo branco 
envolvendo a maior parte dela. 

Sapindaceae Paullinia trigonia Cipo-olho-de-boneca-
miudo 

   
Trepadeira com gavinhas. Folhas compostas biternadas, 
alternas, coriáceas, com pequenas estípulas, foliolulos com 
margem lisa ou discretamente denteada, de face superior 
brilhosa, os terminais maiores que os outros. Raque pode ser 
alada. Flores menores do que P. cristata . Fruto não alado 
quando maduro. Semente similar à anterior. 

Sapotaceae Manilkara subsericea Maçaranduba 
   

Manilkara subsericea é uma arvoreta ou árvore de até 10m de 
altura em ambientes de restinga, mas podendo a chegar a 
20m em florestas ombrófilas no Paraná e Santa Catarina 
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(Penninton, 1990). Possui caule áspero, cinza e com látex 
branco. As flores são brancas-esverdeadas ou amarelas, e os 
frutos quando maduros possuem coloração laranja a vermelho 
(Penninton, 1990).  

Sapotaceae Pouteria beaurepairei Coquinha/guapeba 
   

Arbusto a arvoreta, tronco laminado fissurado e látex branco. 
Folhas simples, alternas, elípticas a lanceoladas, brilhantes na 
face superior, avermelhadas quando velhas. Fruto globoso 
escuro, aveludado quando jovem. 

Scrophulariaceae Bacopa monnieri Bacopa LC 
  

Erva em geral prostrada, 0,1-0,2 m de altura. Folhas simples, 
opostas e levemente suculentas, com minúsculas pontuações. 

Simaroubaceae Picramnia parvifolia Pau-amargo 
   

Árvore semicaducifólia esciófita dioica. Sua altura atinge até 20 
m e seu diâmetro 40 cm. com Folhas: pinadas cartáceas  com 
até 20 folíolos, Flores: hermafroditas, avermelhadas. Fruto: 
baga vinacea. 

Smilacaceae Smilax campestris Salsaparrilha 
   

Subarbusto a trepadeira, 0,3-2m de altura, ramos em 
ziguezague, com ou  sem espinhos e/ou gavinhas (estípulas 
transformadas), com rizoma desenvolvido. Folhas simples, 
alternas, curvinérveas, coriáceas, por vezes com dentes 
espinescentes marginais, pecíolo canaliculado. 

Solanaceae Solanum paniculatum Jurubeba 
   

Arbusto, 1-3,5 m de altura, com ou sem acúleos, geralmente 
piloso. Folhas simples, alternas, lobadas ou não, com ápice 
em geral agudo, mais densamente pilosas na face inferior. 
Inflorescência com flores pediceladas azuis, violeta ou 
brancas. Cálice (5 sépalas) persistente no fruto. Baga com 
pedicelo espessado, amarela quando madura. 

Solanaceae Solanum capsicoides Joá 
   

De caule pubescente, espinhenta, com 40-60 cm de altura. 
Daninha, infestando pastagens, beira de cercas, margens de 
estradas e terrenos baldios. Cresce em solos argilosos, 
supridos de umidade, mas não encharcado. Frutos alaranjados 
e comestíveis.Folhas fendidas e tóxicas. 

Solanaceae Solanum pseudoquina Quina 
   

Planta de 4-7 metros de altura, dotada de copa subglobosa. 
Tronco mais ou menos ereto e quase cilíndrico, de 20-30cm de 
diâmetro, com casca fina e quase lisa. Folhas alternas, 
simples, membranáceas, glabras em ambas as faces, de 5-12 
cm de comprimento por 2,5-5 cm de largura. Inflorescência em 
cimeiras axilares, com flores pediceladas muito perfumadas de 
cor branca e centro amarelo vivo. Espécie pioneira ocorre 
preferencialmente em formações secundárias, principalmente 
do tipo capoeira nova, também em áreas abertas como em 
pastagem e beira de estradas. 
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Solanaceae Solanum arenarium Sendtn. Solanum 
 

EN 
  

Solanaceae Petunia integrifolia Petunia-da-praia 
   

Subarbusto prostrado, glabro, com caule esverdeado ou 
vináceo. Folhas simples, alternas ou sub-opostas, geralmente 
linear-lanceoladas ou estreito-elípticas, com ápice agudo a 
arredondado. 

Solanaceae Solanum americanum Maria-preta, erva-moura 
   

Erva a subarbusto, 0,3-1,5 m de altura. Folhas simples, 
alternas, muito variáveis em tamanho, forma e pilosidade, com 
ápice agudo, por vezes com margem irregularmente ondulada. 
Inflorescência extra-axilar. Baga globosa negra quando 
madura.. 

Solanaceae Solanum mauritianum Cuvitinga/fumo-bravo 
   

Arbusto a arvoreta, 1,5-6 m de altura, com ramos e folhas 
densamente pilosos. Folhas simples, alternas, com grandes 
pseudoestípulas e limbo largo-lanceolado, aveludado, discolor, 
esbranquiçado na face inferior. Bagas globosas que se 
mantêm verdes (imaturas) por longo período, amarelo-claro 
quando maduras. 

Symplocaceae Symplocos tenuifolia Brand. Maria-mole da serra 
   

Árvore perenifólia, espécie pioneira. Sua altura atinge até 20 m 
e seu diâmetro 40 cm. Floresta Ombrófila Mista, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

Theaceae Laplacea fruticosa (Schrad.) 
Kobuski 

Gordonia LC 
  

Forma biológica: árvore perenifólia. As árvores maiores 
atingem dimensões próximas a 30 m de altura e 70 cm de DAP 
(diâmetro na altura do peito, medido a 1,30 m do solo), na 
idade adulta. Tronco: é cilíndrico, às vezes tortuoso e nodoso. 
O fuste mede até 11 m de comprimento. Ramificação: é 
racemosa e dicotômica. A copa é densa, arredondada, com 
folhagem característica, verde-oliva. As folhas velhas, de cor 
avermelhada, contrastam com o verde escuro das folhas 
jovens, servindo como elemento importante para a 
identificação da espécie. Casca: com até 22 mm de espessura. 
A casca externa ou ritidoma é acastanhada e lisa nas árvores 
jovens, acinzentada com manchas claras, levemente fissurada 
e longitudinalmente sulcada, com desprendimento pulverulento 
nas árvores adultas. Folhas: são simples, espiraladas, 
espatular-obovadas, assimétricas, glabras na face ventral e 
pubescentes na face dorsal, margem escassamente 
serrilhada-denteada no terço superior da parte mais larga, 
ápice agudo, lâmina foliar medindo de 4 a 11,5 cm de 
comprimento e 1,7 a 5 cm de largura. Flores: com pétalas 
brancas a amareladas, perfumadas, medindo até 3,0 cm de 
comprimento, axilares, raramente solitárias, geralmente em 
grupos de duas a cinco. Fruto: é uma cápsula lobada 
urceolada pentalocular, lenhosa, castanho-pardacento, de 
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deiscência septifraga, medindo até 20 mm de comprimento, e 
com seis a oito sementes, por lóculo. Sementes: são de 
coloração castanho-amarelada a castanho-avermelhada, 
alada, com núcleo semínal basal medindo até 17 mm de 
comprimento, incluindo a asa. 

Thymelaeaceae Daphnopsis racemosa Embira 
   

Arvoreta preferencialmente da mata pluvial da encosta 
atlântica, sendo bem mais rara na região do planalto sul do 
Brasil. Espécie seletiva higrófita, muito abundante nas 
planícies e várzeas quaternárias brejosas (talvegues) 
existentes ao longo dos regatos e arroios. 

Trigoniaceae Trigonia nivea Cipó-paina 
   

Trepadeira volúvel ou apoiante, com ramos geralmente 
pilosos. Folhas simples, opostas, com pilosidade, fortemente 
esbranquiçadas na face inferior, com estípulas. Flores creme. 
Cápsula pilosa, ferrugínea, com angulações. 

Typhaceae Typha domingensis Tabôa 
   

Planta robusta, com rizoma rastejante e parte aérea ereta, com 
1,5-3 m de altura. Folhas lineares dísticas, paralelinérveas. 
Espigas com flores unissexuais, as femininas cilíndricas, 
ferrugíneas, na base, e as masculinas no ápice, cedo caducas. 

Ulmaceae Trema micrantha Grandiúva 
   

Arvore ereta, com alturas entre 3 a 9, dificilmente ultrapassa 
20 metros, o tronco tem casca marrom acinzentada, lisa, 
pouco fendida e o diâmetro do caule varia de 20 a 40 cm 
quando adulta. A copa é mais ou menos arredondada e pouco 
densa, as folhas são simples, alternadas, pecioladas, ovado-
oblongas, serrilhadas e ásperas. Vegeta em solos com boa 
fertilidade ou não. 

Urticaceae Urera baccifera Urtigão 
   

O urtigão é uma arvoreta que por atingir até 6 m de altura. 
Apresenta grande distribuição pelas Américas: desde o 
México, passando pela América Central e Antilhas, até o sul do 
Brasil, Argentina, Bolívia e Peru. Assim, é comumente 
encontrada em florestas tropicais. Alguns estudos a 
mencionam como espécie indicadora de áreas degradadas, 
pois é frequente em locais com histórico de queimadas na 
Mata Atlântica do sudeste brasileiro. 

Urticaceae Boehmeria macrophylla Urtiga-mansa 
(jaguarandi) 

    

Urticaceae Coussapoa microcarpa Causapoa 
   

Arvoreta a árvore, 4-10 m de altura, com ou sem látex incolor. 
Folhas simples, alternas, com nervuras em forma de “V” na 
base do limbo, melhor visualizadas na face inferior. Estípula 
apical bem desenvolvida. 

Verbenaceae Aegiphila sellowiana Gaioleiro 
   

Altura 4-7m com tronco 20-30 cm de diâmetro. Planta decídua, 
heliófita, pioneira, indiferente às condições físicas do solo, 
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característica das formações secundárias das florestas pluviais 
e semidecíduas. Apresenta dispersão bastante uniforme em 
quase todos os tipos de ambiente, exceto os muito úmidos, 
ocorrendo em todas as fases da sucessão secundária; muito 
frequente ao longo de cercas e em pastagens, onde é 
considerada uma planta daninha. 

Verbenaceae Avicennia schaueriana Mangue-siriúba LC 
  

Espécie arbórea característica e exclusiva de ecossistemas de 
manguezal. Espécie essencialmente halófita, continuamente 
sob influência direta ou indireta do mar; apresenta raízes 
adaptadas ao sedimento pouco consolidado e anaeróbico, 
característico do manguezal, com a presença de 
pneumatóforos com finalidade respiratória. 

Verbenaceae Cytharexyllum myrianthum Tucaneiro 
   

Planta decídua heliófita seletiva higrófila característica das 
florestas de galerias e pluvial atlântica . É rara fora da faixa 
litorânea, podendo ser encontrada apenas nas matas ciliares. 
Ocorre preferencialmente em terrenos muito úmidos e até 
brejosos, onde apresenta ótima regeneração natural em vários 
estágios da sucessão secundária.  É rara no interior da mata 
primária densa. 

Verbenaceae Vitex megapotamica Tarumã 
   

Árvore com altura de 5-20 m (6-12m quando isolada), com 
tronco de 40-60 cm de diâmetro. Folhas compostas. 
Ocorrência - Minas Gerais e Mato Grosso do Sul até o Rio 
Grande do Sul, nas florestas de pinhais e semidecíduas (da 
bacia do Paraná e de altitude). Madeira - Moderadamente 
pesada (densidade 0,81 g/cm°), resistente, textura média, de 
ótima durabilidade mesmo em ambientes externos. As flores 
são melíferas. Os frutos são comestíveis e também muito 
procurados por macacos, pássaros e outras espécies da 
fauna. A árvore é bastante ornamental e pode ser aproveitada 
para o paisagismo e para a arborização urbana. Planta 
decídua, heliófita, indiferente às condições de solo, 
característica das florestas de altitude e da bacia do Paraná. 
Na Restinga ocorre como um Subarbusto a arbusto, prostrado 
ou arqueado ou ereto, até arvoreta, 0,1-5 m de altura. Frutos 
globosos negros quando maduros. 

Verbenaceae Lantana camara Cambará/lantana 
   

Pequeno arbusto de caule ramificado até a raiz formando 
muitos galhos cruzados; possui pequenos espinhos nos 
ramos, folhas ovais, ásperas, com cheiro semelhante ao da 
erva-cidreira; inflorescências em capítulo, flores vermelhas ou 
amarelas; fruto globuloso, do tamanho e cor de um grão de 
chumbo de espingarda, com uma película envoltória fina e 
uma semente no centro. 
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Xyridaceae Xyris guaranitica Botão-de-ouro/ Sempre-
viva 

   
Erva, 0,2-0,4 m de altura. Folhas não dísticas, finas. Espigas 
apicais de 5-8 mm de comprimento. Óvulos e sementes com 
placentação basal. 

Xyridaceae Xyris jupicai Botão-de-ouro/ Sempre-
viva-amarela 

   
Planta com 0,3-1 m de altura. Folhas dísticas. Espigas apicais 
com 7-15 mm de comprimento. Óvulos e sementes com 
placentação parietal. 

Zingiberaceae Hedychium coronarium Lírio do brejo 
   

Planta perene, herbácea, rizomatosa, de 1-2 m de altura, com 
flores brancas e muito perfumadas, originária do Himalaia e 
Madagascar. É muito frequente em baixadas úmidas e 
pantanosa de quase todo o Brasil, sendo mais frequente na 
planície litorânea da região Sul e Sudeste. Sua infestação 
obstruem pequenos riachos e canais. 

Legenda: LC - Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada; VU - Vulnerável; EN - Em perigo; CR - Criticamente em perigo. 
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11.2.1.2 Ecologia da Paisagem da Área de Influência Direta - AID 

A AID do empreendimento é caracterizada por diversos usos e ocupação. A Figura 

11.2.1.2-1 apresenta, de forma resumida e sem detalhamento, os diferentes usos 

observados na Área de Influência Direta do empreendimento. O Mapa 11.2.1.2.1 - 

Cobertura Florestal e Uso do Solo na AID apresenta o detalhamento dos usos e 

ocupações observados. 

Figura 11.2.1.2-1 - Croqui esquemático apresentando resumidamente os usos e ocupações 
observadas na AID do empreendimento. 

 

Fonte: OAP (2018). 

A ação humana sobre os recursos naturais em busca de ganhos econômicos ao 

longo do período de colonização no estado de Santa Catarina intensificou 

significativamente os processos de transformação dos ecossistemas naturais. 

As florestas nativas foram alteradas, degradadas e impostas a uma condição 

secundária atualmente representada por diferentes estágios sucessionais de porte 

vegetacionais distintos ou cederam lugar às práticas de caráter agrosilvipastoris. 

As porções desprovidas de formações da Mata Atlântica são também consequências 

da exploração da madeira, atividade de grande importância na região a partir do 

início do século passado até a década de 1990. Atualmente essas áreas estão 

ocupadas por grandes reflorestamentos, fazendas agropecuárias e arrozeiras 

irrigadas. 
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Localmente o processo de ocupação e transformação da paisagem não foi distinto 

das demais regiões do estado, nas observações de campo na AID definida para este 

estudo, nota-se um sitio altamente fragmentado onde ocorrem formações florestais 

distintas constituindo um complexo mosaico de cobertura vegetal e em alto grau de 

variação de estágios sucessionais, áreas onde se consta a presença, em pequena 

escala, de fitofisionomia de restinga associada a grupamento de manguezal, 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e Floresta Ombrófila Densa Submontana 

(IBGE, 2012). 

Os remanescentes da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixa e Floresta 

Submontana de caráter antrópico em variados estágios de regeneração, distribui-se 

por toda a superfície da AID. São áreas dispersas por diferentes ambientes, 

especialmente por um relevo que se alterna entre plano, ondulado à forte ondulado 

ou terras baixas brejosas. Frequentemente, possuem inserções de outros tipos de 

cobertura e uso, principalmente reflorestamento, agricultura, pastagem, plantio de 

palmeiras e bananal. 

Tendo em vista que a implantação do empreendimento não causará impacto direto 

sobre a vegetação, inserida na AID, seja com supressão ou qualquer outro tipo de 

intervenção, que dependa de licenciamento, este estudo alcançou o nível de 

determinação das tipologias florestais ocorrentes na Área de Influência Direta do 

empreendimento, na porção onshore, sem entrar no nível de detalhe do estágio de 

sucessão florestal. 

No entanto, a nível informativo utilizamos dados de 09 (nove) Unidades Amostrais - 

UA do Inventário Florístico Florestal do Estado de Santa Catarina (IFFSC) que 

geograficamente representam a região florística da AID para traçar um panorama 

geral do estágio sucessional dos remanescentes regionais e aqueles inseridos na 

área de estudo (Figura 11.2.1.2-2). 

As unidades em destaque foram locadas em número de 03 no município de São 

Francisco do Sul, sendo nas altitudes de 2, 3 e 430 metros em relação ao nível do 

mar. No Município de Itapoá foram 02 unidades em altitude de 10 e 18 metros. No 

município de Garuva foram 04 unidades sendo em 18, 39, 112 e 135 metros. 

Considerando a altitude e as definições do IBGE/2012 temos 05 unidades 

correspondendo a Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixa e 04 em altitude maior 

que 30 m, correspondentes a Floresta Ombrófila Densa Submontana. Destas as 27 

repetições possíveis para os parâmetros, Área Basal, DAP Médio e Altura Média, 17 

apontam para o estágio avançado de regeneração, 07 para primário e 03 para 

estágio médio de regeneração. 

Dessa Forma é possível afirmar que os remanescentes florestais predominantes na 

AID correspondem a Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e Floresta 

Ombrófila Densa submontana em estágio avançado de sucessão, muito embora se 
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observe porções menos representativas de matas em estágio inicial e médio de 

regeneração. 

A Figura 11.2.1.2-3 Reflorestamento de eucalipto identificado na AID do 

empreendimento. Figura 11.2.1.2-3 a Figura 11.2.1.2-22 ilustram alguns usos 

identificados na AID do empreendimento na porção onshore, abrangendo os 

municípios de Itapoá e Garuva e a Figura 11.2.1.2-20 a Figura 11.2.1.2-22 a Área de 

Influência Direta no município de São Francisco do Sul. 

Figura 11.2.1.2-2 - Localização das parcelas do IFFSC que geograficamente representam a 
região florística da AID traçando, polígono de cor magenta, assim um 
panorama geral do estágio sucessional dos remanescentes regionais da 
Área de Influência Direta do TGS. 

 

Fonte: elaborada por OAP (2018) Imagem GoogleEarth. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 475 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.2.1.2-3 - Reflorestamento de 
eucalipto identificado na 
AID do empreendimento. 

Figura 11.2.1.2-4 - Outra área de 
reflorestamento de 
eucalipto na AID. 

  

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.1.2-5 - Reflorestamento de pinus 
na AID do 
empreendimento. 

Figura 11.2.1.2-6 - Área alagada em primeiro 
plano e ao fundo Floresta 
Ombrófila Densa, na AID 
do setor onshore do 
gasoduto. 

  

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.1.2-7 - Pastagem observada na 
AID do empreendimento. 

Figura 11.2.1.2-8 - Área de pastagem 
observada na área de 
Influência Direta do 
gasoduto. 

  

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.1.2-9 - Área de antigo 
reflorestamento alagada 
com a implantação da 
Rodovia SC-416. 

Figura 11.2.1.2-10 - Plantio de palmeira real 
situado na AID do 
gasoduto. 

  

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.1.2-11 - Lavoura de mandioca 
(aipim) e milho. 

Figura 11.2.1.2-12 - Área de Influência do 
gasoduto, em primeiro 
plano lavoura de arroz 
irrigado e ao fundo 
reflorestamento de 
eucalipto. 

 

 

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.1.2-13 - Vegetação remanescente 
observada na AID do 
gasoduto. 

Figura 11.2.1.2-14 - Tomada geral da AID do 
gasoduto onde é 
possível observar 
construções e 
pastagens. 

 

 

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.1.2-15 - Faixa do oleoduto OSPAR onde se propõe a passagem em conjunto do 
gasoduto. Em primeiro plano, lavoura de arroz e ao fundo encosta 
recoberta por vegetação nativa. 

 
Fonte: OAP (2018).  

Figura 11.2.1.2-16 - Vegetação nativa observada ao longo de estrada interna (acesso) para 
manutenção do traçado do oleoduto da OSPAR, na faixa da AID. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.1.2-17 - Acesso interno da AID 
para manutenção do 
oleoduto OSPAR. 

Figura 11.2.1.2-18 - Acesso interno da AID 
para manutenção do 
oleoduto OSPAR. 

  

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.1.2-19 - Acesso interno da AID para manutenção do oleoduto OSPAR, que será 
também utilizado para implantação e manutenção do gasoduto. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.1.2-20 - Vegetação de restinga 
observada na AID em São 
Francisco do Sul. 

Figura 11.2.1.2-21 - Tomada geral da AID no 
município de São 
Francisco do Sul. 

  

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.1.2-22 - Vista geral da vegetação de restinga observada na AID no município de São 
Francisco do Sul. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Segundo o IFFSC executado na Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas as 

primeiras 10 espécies que apresentaram maior Valor de Importância (identificado 

após a denominação científica das espécies) foram: Tapirira guianensis (9,66), 

Calophyllum brasiliense (6,95), Alchornea triplinervia (5,12), Nectandra oppositifolia 

(3,51), Syagrus romanzoffiana (3,08), Ocotea aciphylla (2,73), Aniba firmula (2,27), 

Sloanea guianensis (2,22), Pera glabrata (2,12) e Myrcia brasiliensis (2,09). Essas 

espécies acumularam 46,0% e 55,8% do número de indivíduos e da área basal total, 

respectivamente. 
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Muitas destas espécies também se destacaram no compartimento superior (DAP ≥ 5 

cm) de um trecho de Floresta Ombrófila Densa de Planície Quaternária, na Reserva 

Volta Velha, município de Itapoá/SC (NEGRELLE, 2006). 

As espécies Pera glabrata e Alchornea triplinervia, juntamente com Myrcia 

brasiliensis e Euterpe edulis, também foram as mais importantes em estudo 

realizado, em Picinguaba/SP, por Lacerda (2001), numa área situada a dois metros 

de altitude, englobando 34,55% do valor de importância da floresta. 

Enquanto na Floresta Ombrófila Densa Submontana as espécies que ocuparam as 

primeiras posições em decorrência do alto Valor de Importância (identificado após a 

denominação científica das espécies) foram: Hieronyma alchorneoides (3,17), 

Euterpe edulis (2,71), Miconia cinnamomifolia (2,34), Alchornea triplinervia (2,17), 

Syagrus romanzoffiana (1,99), Casearia sylvestris (1,64), Cecropia glaziovii (1,5), 

Cabralea canjerana (1,47), Sloanea guianensis (1,45) e Tapirira guianensis (1,41). 

Sendo que, para M. cinnamomifolia, S. romanzoffiana e S. guianensis, os valores de 

densidade e dominância relativa tiveram maior peso para sua classificação; para H. 

alchorneoides, A. triplinervia e T. guianensis, a dominância relativa foi 

preponderante; para E. edulis, a densidade relativa foi elevada, enquanto C. 

sylvestris, C. glaziovii e C. canjerana apresentaram valores elevados nos três 

parâmetros. 

O panorama geral da cobertura e do uso do solo na AID é ilustrado na prancha 

gráfica denominada Mapa 11.2.1.2-1 - Cobertura Florestal e Uso do Solo sobre a 

qual foi gerado o Quadro 11.2.1.2-1 com os índices estatísticos representativo de 

cada tipologia identificada neste estudo. 

Quadro 11.2.1.2-1 - Índices estatísticos representativo de cada tipologia identificada na AID do 
TGS. 

USO DO SOLO NA AID ÁREA (M²) 
REPRESENTATIVIDA
DE (%) 

MUNICÍPIO DE 
INFLUÊNCIA 

FOD Secundária 17.223.337,41 55,4% Itapoá e Garuva 

Agricultura ou Pecuária 8.773.851,98 28,2% Itapoá e Garuva 

Reflorestamento 2.810.692,71 9,0% Itapoá e Garuva 

Área Urbana 1.346.000,50 4,3% Itapoá 

Banhado 475.833,91 1,5% Itapoá 

Restinga e Manguezal 237.930,39 0,8% São Francisco do Sul 

Piscicultura 176.753,54 0,6% Garuva 

Instalação Retroportuária 55.793,12 0,2% Itapoá 

Área Total da AID 31.100.193,55 100%  

Fonte: elaborada por OAP (2018). 
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11.2.1.3 Ecologia da Paisagem da Área de Intervenção - AI 

Para o trecho terrestre, o ramal Babitonga tem início a partir do afloramento do 

gasoduto OSPAR - offshore na localidade de Pontal, no município de Itapoá, 

estendendo-se até o município de Garuva - SC e encerra-se na conexão com o 

gasoduto do GASBOL. 

A faixa compreendida como AI deste empreendimento se caracteriza pela área 

concessionada à Petrobras, atualmente utilizada pelo oleoduto OSPAR, 

apresentando em todo o seu percurso apenas vegetação rasteira constituída por 

gramíneas e ervas (exóticas e nativas), que se regeneram após as constantes 

roçadas de manutenção do traçado. 

O traçado onde o oleoduto se encontra está delimitado visivelmente com mourões 

de concreto e placas de identificação. Este traçado possui largura de 20 metros 

(Figura 11.2.1.3-1). 

Figura 11.2.1.3-1 - Identificação do traçado do oleoduto da OSPAR onde se objetiva a 
implantação do gasoduto. 

 
Fonte: OAP (2018). 

O oleoduto foi implantado no ano de 1976, e desde então a faixa é mantida 

recoberta por vegetação rasteira de modo a proteger o solo contra ações 

pluviométricas e atenuar os riscos de carreamentos superficiais. Ademais, o 

aproveitamento do afloramento do duto do oleoduto já existente visa reduzir ainda 

mais o impacto ambiental da implantação do empreendimento (Figura 11.2.1.3-2).). 
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Figura 11.2.1.3-2 - Local onshore da projeção do gasoduto e onde ocorre o afloramento da 
porção offshore do oleoduto no município de Itapoá. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Com base nas observações fito-fisionômicas conclui-se que a área de intervenção - 

AI se encontra principalmente no domínio da Floresta Ombrófila Densa, cujo 

perímetro apresenta porções desprovidas de cobertura arbórea, ocorrendo apenas 

vegetação rasteira mantida por constantes roçadas de manutenção. 

Nesse ambiente não foram observadas espécies da flora ameaçada de extinção 

conforme trata a Portaria MMA nº 443/2014 e Resolução CONSEMA nº 051/14. 

Salienta-se que para a implantação do gasoduto onshore não será necessária a 

supressão de espécimes arbóreos da flora nativa (Figura 11.2.1.3-3 a  

Figura 11.2.1.3-9). 
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Figura 11.2.1.3-3 - Traçado do oleoduto 
OSPAR onde ocorreu 
manutenção do ramal. Ao 
lado reflorestamento de 
pinus. 

Figura 11.2.1.3-4 - Traçado do oleoduto por 
onde passará o ramal 
onshore do gasoduto já 
no município de Garuva. 
Na AID cultivos de banana 
e palmeira real. 

 

 

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.1.3-5 - Traçado do oleoduto 
implantado. É possível 
verificar a cobertura 
vegetal - gramíneas 
rasteiras - da faixa por 
onde passará o gasoduto. 

Figura 11.2.1.3-6 - Traçado do oleoduto da 
OSPAR. Vegetação nativa 
remanescente e 
reflorestamento de pinus 
na AID. 

 

 

Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.1.3-7 - Cobertura vegetal do traçado do oleoduto. Na AID vegetação nativa 
remanescente. 

 

Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.1.3-8 - Cobertura vegetal do traçado do oleoduto da OSPAR composta 
principalmente por gramíneas rasteiras. Na AID vegetação nativa 
remanescente. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.1.3-9 - Faixa do oleoduto OSPAR onde se propõe a passagem em conjunto do 
gasoduto. Cobertura vegetal do traçado composta essencialmente por 
gramíneas rasteiras e ervas de pequeno porte. Na AID vegetação nativa 
remanescente. 

 
Fonte: OAP (2018). 

11.2.1.4 Considerações Finais 

O estudo realizado na região envolvida pela AII e AID do empreendimento identificou 

a ocorrência de remanescentes da Floresta Ombrófila Densa de caráter importante, 

embora em sua maioria em estágio secundário de desenvolvimento, de modo geral, 

como toda a faixa do Bioma Mata Atlântica no Estado de Santa Catarina 

paulatinamente são descaracterizados e perdem sua biodiversidade pela ação 

antrópica. 

Tendo em vista a conservação e preservação das Áreas Prioritárias, as Unidades de 

Conservação - UCs da região foram levantadas e identificadas. Com isso foi 

identificado que apenas a projeção da Área de Influência Indireta - AII do gasoduto, 

conforme demonstrado no Mapa 11.2-1 - Unidades de Conservação, projeta uma 

pequena área sobre a RPPN Reserva Volta Velha - Fazenda Palmital, no município 

de Itapoá/SC e uma diminuta porção na APA Guaratuba, no Estado do Paraná.  

Quanto as medidas práticas de conservação, cita-se que, o reconhecimento dos 

recursos florestais, o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, bem como os 

estudos privados de âmbitos locais, demonstraram que o Estado de Santa Catarina 

apresenta uma situação privilegiada, permitindo fundamentar uma política pública 

baseada em dados científicos, embasando as tomadas de decisões relativas ao uso 

e conservação da flora e a elaboração de um planejamento territorial adequado, 

conciliando as políticas de desenvolvimento social e econômico em prol da 

conservação dos remanescentes florestais, incluindo aqueles aqui tratados para a 

conformação e proposição de Corredores Ecológicos em conjunto com os órgãos 

ambientais licenciadores. 
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Em se tratando da Área de Intervenção – AI do empreendimento, esta não interfere 

em nenhuma Unidade de Conservação ou maciço florestal identificado na região. 

Como a Área de Intervenção correspondente à área diretamente afetada em 

decorrência da implantação e operação do empreendimento, definida como a faixa 

onde o gasoduto passará, acompanhando a mesma rota de servidão do oleoduto 

OSPAR, não será necessária supressão ou quaisquer intervenções na vegetação 

remanescente e nos maciços florestais da região. 

Ademais, para a implantação do TGS e do gasoduto não haverá intervenção direta 

nas áreas vegetadas observadas na AID e AII, bem como nas Unidades de 

Conservação levantadas para a região. 

Conforme os dados levantados e previamente apresentados os espécimes vegetais 

com status de ameaçado, identificados nas Áreas de Influência Direta e Indireta do 

empreendimento, são listados a seguir no Quadro 11.2.1.4-1. Os indivíduos arbóreos 

- arbustivos foram identificados e classificados segundo os parâmetros da IUCN, da 

Portaria MMA n0 443/2014 e da Resolução CONSEMA n0 51/2014. 

Deste modo, as informações apresentadas ilustram a situação atual das Áreas de 

Influência Indireta, Direta e de Intervenção do empreendimento proposto. Ademais, 

pode-se concluir que, apesar da forte ação antrópica observada nestas Áreas de 

Influência, principalmente pelas ocupações agrícolas e urbanas, a região ainda 

comporta uma vegetação remanescente rica, diversificada e preservada. 
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Quadro 11.2.1.4-1 - Espécies constantes nas listas de espécies ameaçadas de extinção (IUCN, Portaria n0 443/2014 e CONSEMA n0 51/2014) e 
status de ameaça. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

Arecaceae Euterpe edulis Palmiteiro  VU  

Arecaceae Butia capitata Butiá-da-praia  VU  

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides Caxeta  EN  

Bromeliaceae Tillandsia geminiflora Bromélia LC   

Cactaceae Cereus hildmannianus Mandacaru LC   

Cactaceae Opuntia monacantha Arumbeva/palma LC   

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Olandi   CR 

Combretaceae Laguncularia racemosa Mangue-branco LC   

Combretaceae Buchenavia kleinii Exell Garajuvinha-buchenavia NT   

Cyperaceae Juncus acutus Junco-de-ponta LC   

Fabaceae Inga marginata Ingá-feijão LC   

Fabaceae Mimosa bimucronata Silva LC   

Fabaceae Senna macranthera Fedegoso LC   

Fabaceae Andira fraxinifolia Angelim LC   

Fabaceae Senna pendula Fedegoso-de-borda-ouro LC   

Heliconiaceae Heliconia farinosa Heliconia-vermelha LC   

Lauraceae Ocotea odorifera Canela sassafrás  EN  

Magnoliaceae Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Spreng. Baguaçú LC   

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro EN VU  

Moraceae Brosimum glazioui Taub. Leiteiro EN   

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Don ex Steud. Tajuva LC   

Myristicaceae Virola bicuhyba (Schott) Warb. Bucuva  EN  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 489 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 

       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO STATUS DE AMEAÇA 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM IUCN FEDERAL ESTADUAL 

Myrtaceae Myrceugenia myrcioides Araçari NT   

Orchidaceae Cattleya intermedia Orquidea  VU  

Orquidaceae Acianthera saundersiana Orquidea LC   

Plantaginaceae Plantago major Tansagem LC   

Poaceae Brachiaria mutica Capim-branco LC   

Polygalaceae Polygonum acuminatum Erva-de-bicho LC   

Pteridaceae Acrostichum danaefolium Samambaião do brejo LC   

Pteridaceae Acrostichum danaeifolium Sabambaião-do-mangue LC   

Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mangue-vermelho LC   

Sapotaceae Pouteria beaurepairei Guapeba/coquinha LC   

Scrophulariaceae Bacopa monnieri Bacopa LC   

Solanaceae Solanum arenarium Sendtn. Solanum  EN  

Theaceae Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski Gordonia LC   

Verbenaceae Avicennia schaueriana Mangue-siriúba LC   

Legenda: LC - Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada; VU - Vulnerável; EN - Em perigo; CR - Criticamente em perigo. 
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11.2.2 Caracterização da Fauna 

Atendendo ao Termo de Referência, item 11.2.2, que orientou os estudos para 

implantação do Terminal Gás Sul, são apresentados na sequência as informações 

que compõem o diagnóstico ambiental para a fauna continental e marinha. Foram 

considerados dados secundários, e obtidos levantamentos de dados primários 

realizados durante a primavera e verão no trecho terrestre e no trecho marítimo para 

as Áreas de Influência do empreendimento. Também foi analisado o status de 

conservação, bem como a presença de espécies bioindicadoras, endêmicas, raras, 

exóticas não descritas pela ciência ou não descritas para região. No trecho marítimo 

foi dada atenção especial as espécies nocivas. 

O levantamento de informações para caracterização da fauna marinha e terrestre foi 

realizado através da Avaliação Ecológica Rápida - AER. Este modelo pode avaliar 

áreas de grande dimensão, geralmente requer a participação da comunidade e 

combina, em grande escala, o uso de levantamentos de campo com técnicas de 

mapeamento temático, enfatizando a utilização de imagens de satélite ou 

aerolevantamentos. As metodologias adotadas para o levantamento de informações 

foram: busca ativa, identificação visual e auditiva, observação de vestígios  

(rastros, fezes, ninhos e outros), armadilhas de queda e fotográficas, redes de 

plâncton, amostrador de fundo e rede de arrasto. 

Da mesma forma o levantamento de dados secundários foram fundamentados em 

trabalhos científicos na região a saber, IBAMA, 1998; HOSTIM-SILVA et al.,1998; 

Lorenzi et al. 2006; CORREA et al., 2006; GERHARDINGER et al., 2006; Haponiuk, 

2007; SOUZA-CONCEICAO, 2008; Becker, 2009; SANTOS, 2009 BORDIN, 2010; 

VILLAR et al.., 2011; SOUZA, 2013 e Parizzi, 2014. E de licenciamento ambiental 

realizado na região a saber: Estudo de impacto ambiental do Terminal Graneleiro de 

Santa Catarina de 2010, Estudo de Impacto Ambiental para ampliação da Retroárea 

e do Píer do Porto de Itapoá de 2010, Relatório de Impacto Ambiental da Via de 

ligação entre a estrada José Alves e rua 2850 de 2010, Relatório de pré 

monitoramento do Terminal Graneleiro de Santa Catarina de 2013, Relatório de 

Impacto Ambiental da Ampliação da Lavra de Migmatito de 2015, Estudo de Impacto 

Ambiental do Porto Brasil Sul elaborado de 2016, e produtos cartográficos regionais.  

Para melhor compreensão das informações obtidas durante o levantamento 

faunístico, a apresentação das informações foi separada em dois subcapítulos a 

saber: Trecho Marítimo apresenta as informações dos grupos Planctônicos, 

Bentônicos, Carcinofauna, Ictiofauna estuarina, Quelônios e Cetáceos. Trecho 

Terrestre apresenta as informações dos grupos Ictiofauna continental, 

Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna. 

a) Normas e documentos referenciais: 
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– A Constituição Federal de 1988, no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à 

fauna, junto com a flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao 

meio ambiente equilibrado. 

– Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado 

a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente 

qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas e 

privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas; 

– Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 

dá outras providências. Além disso, o Decreto nº 3.179/99 prevê sanções 

administrativas a várias condutas lesivas à fauna. 

– Resolução CONSEMA nº 02 de 06 de dezembro de 2011, que reconhece a 

Lista Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção para o Estado de 

Santa Catarina; 

– Resolução CONSEMA no 08 de 14 de setembro de 2012, que reconhece a 

Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras no Estado de Santa Catarina. 

– Instrução Normativa IBAMA nº 01/2014, que estabelece critérios relativos ao 

manejo da fauna silvestre; 

– Instrução Normativa ICMBio nº 03/2014, que dispõe sobre a coleta de material 

zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais 

devidamente qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras 

públicas e privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas; 

– Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014, que reconhece como 

espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da 

"Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”; 

– Portaria MMA nº 445/2014, que apresenta Lista Nacional das Espécies de 

Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção; 

– Instrução Normativa nº 62. Captura, Coleta, Transporte e Destinação de Fauna 

Silvestre. Versão de janeiro de 2017. Pesquisado em 27 de abril de 2017. 

http://www.fatma.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/galerias 

– Autorização Ambiental - AuA nº 9889/2017 emitida pela FATMA em 11 de 

dezembro de 2017. 

– CEMAVE, 2005 - Lista das espécies das aves migratórias ocorrentes no Brasil; 

– Plano de ação nacional para a conservação das aves limícolas migratórias. 

11.2.2.1 Trecho Marítimo 

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas 

mixohalinas do litoral norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste 

entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e 48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois 

eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE, corresponde ao eixo principal e o 

segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o Canal do Linguado 
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(HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km². A 

baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e 

cerca de 24 ilhas distribuídas estão ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002). No setor 

ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela 

cidade de Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a 

influência do Oceano Atlântico (HORN FILHO, 1997). Dessa forma, os estuários 

localizam-se na interface continente-oceano, apresentando assim características de 

ambos os ambientes (HILL, 1963; MIRANDA et al., 2002). 

São corpos de águas calmas, com grande variação de parâmetros físico-químicos, 

como: temperatura e salinidade, o que gera a intensa ciclagem de organismos, 

matéria orgânica e nutrientes entre os ambientes terrestres e aquáticos, como, por 

exemplo, manguezal e ambiente marinho (RAMAIAH et al., 1995 apud FREITAS Jr., 

2005). São áreas onde ocorre o encontro de águas continentais com as águas 

oceânicas, garantindo um ecossistema único. A mistura, circulação e estratificação 

dessas massas de água ocorrem devido às correntes de maré, descarga de água 

doce e pela transferência de energia do vento para a superfície da água, somadas à 

morfologia do fundo, padrões de salinidade e circulação da região costeira 

influenciam a distribuição espaço-temporal dos indivíduos (FÁVARO, 2004). 

Ainda, os estuários são extremamente importantes como área de alimentação para 

muitas larvas de peixes e crustáceos e isso se deve a elevada abundância 

zooplanctônica que é resultado de uma cadeia trófica complexa e dinâmica, na qual 

a composição de espécies e as relações tróficas apresentam grande variação 

temporal e espacial (JOHNSON; ALLEN, 2005). A comunidade planctônica 

representa a base principal da teia alimentar marinha, formada por milhares de 

espécies de pequenos organismos animais e vegetais, representantes de diversos 

grupos taxonômicos e tamanhos que, em princípio, variam entre 0,2 e 5.000 

micrômetros com exceção do "plâncton gigante" tais como celenterados (medusas) e 

eufausiáceos como o krill antártico (Euphausia superba). Os animais do plâncton 

são de duas categorias: holoplâncton, que passam todo o seu ciclo de vida como 

membros do plâncton; e meroplâncton, representado por larvas e juvenis da maioria 

dos organismos do bentos e nécton, que passam, portanto, parte de seu ciclo vital 

no plâncton. Os representantes mais importantes do holoplâncton são os 

copépodes, pequenos crustáceos herbívoros que se alimentam de fitoplâncton 

representando o primeiro elo da cadeia alimentar pelágica, uma vez que transferem 

a produção primária do fitoplâncton para os seus predadores e demais níveis tróficos 

do ecossistema pelágico. Além dos copépodes, outros grupos dominantes no 

holoplâncton são os quetognatos, apendiculários, eufausiáceos, misidáceos e 

ostrácodes. Os principais representantes do meroplâncton são as larvas de peixes, 

moluscos, crustáceos e outros invertebrados bentônicos (REZENDE; BRANDINI, 

1997). 
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A macrofauna bentônica envolve grande parte dos grupos de invertebrados 

marinhos, e está direta e/ou indiretamente envolvida na regulação e modificação da 

maioria dos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos sistemas 

estuarinos, sendo de suma importância a compreensão da sua estrutura e dinâmica 

e dos processos que as condicionam. São associados ao fundo marinho, como por 

exemplo, organismos bentônicos detritívoros, que revolvem o sedimento em busca 

de alimento e incorporam parte desse material (DAY et al., 1989). 

Da mesma forma, o grupo dos crustáceos possui organismos que são 

predominantemente marinhos e podem ser encontrados em todas as profundidades 

dos oceanos do mundo desde as zonas polares até os trópicos (RUPPERT et al. 

2005, MELO, 1996, MELO 1999). Alguns grupos conquistaram com sucesso a água 

doce como algumas famílias de caranguejos e camarões, e poucos o ambiente 

terrestre, este último sendo bem representado pelos tatuzinhos de jardim (RUPPERT 

et al. 2005; MELO, 1996; MELO, 1999). Os crustáceos são organismos 

invertebrados integrantes do maior Filo de animais existentes, o Arthropoda. As mais 

de 38000 espécies pertencentes ao Subfilo Crustácea constituem o único grupo de 

artrópodes cujos membros são primariamente aquáticos. Em função de sua alta 

diversidade específica é requerida uma divisão na hierarquia da classificação em 

mais níveis que o geralmente necessário para outros grupos animais (RUPPERT et 

al. 2005). 

Os peixes representam mais da metade de todos os vertebrados existentes no 

planeta (NELSON, 1994), formando o mais numeroso e diversificado grupo de 

vertebrados, que se distribuem nas águas (frias e quentes) através de variadas 

formas, em cerca de 30 ordens distribuídas em aproximadamente 25.000 espécies. 

Deste total, 58% das espécies são marinhas, 41% dulcícolas e 1% são encontrados 

em regiões de transição, como regiões estuarinas (MOYLE; CECH, 1982). 

Aproximadamente 78% dos peixes marinhos possuem como habitat águas rasas, 

com uma profundidade máxima de 200 metros, e 13% vivem associados às águas 

oceânicas (CERVIGÓN et al., 1992 apud MANES, 2001). A grande diversidade de 

peixes costeiros tropicais é justificada pelo elevado número de nichos e habitats 

diversificados, resultado de grandes interações ecológicas que são características 

em áreas costeiras e dos processos físicos e biológicos (MACIEL, 1995). Como os 

estuários são corpos de água costeira semifechados com ligação livre com o 

oceano, estendendo-se rio acima até o limite da influência da maré, sendo que em 

seu interior a água do mar é diluída pela água doce de drenagens continentais 

(MIRANDA et al., 2002). Estima-se que 20% das espécies de peixes marinhos do 

Brasil utilizem ambientes estuarinos de forma mais ou menos permanente 

(HAIMOVICI; KLIPPEL 1999), para crescimento, alimentação e berçário (VIANA et 

al., 2010). Muitos dos peixes encontrados nos estuários são tolerantes a salinidades 

baixas, enquanto outros adentram os estuários apenas de acordo com a variação da 

pluma estuarina (WHITFIELD, 1999). 
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No estuário da baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, ocorrem duas 

espécies de pequenos cetáceos costeiros, a toninha, Pontoporia blainvillei, e o boto-

cinza, Sotalia guianensis, ao longo de todo o ano, caracterizando uma situação de 

simpatria direta. Estudos realizados na Baía da Babitonga desde 1997 indicam que 

as duas espécies de cetáceos utilizam esta área para alimentação, descanso, 

reprodução e cria de filhotes, constituindo-se, desta forma, num importante refúgio 

para ambas as espécies ao longo de sua distribuição (CREMER, 2000; 2007). 

Sotalia guianensis é um cetáceo odontoceto de pequeno porte pertencente à família 

Delphinidae. Sua ocorrência é predominantemente na America do Sul e também em 

uma parte da América Central, com distribuição contínua desde Florianópolis (SC) 

(SIMÕES-LOPES, 1988) até a Nicarágua (CARR ; BONDE, 1993). A espécie é 

tipicamente costeira, ocorrendo em baías, estuários e desembocaduras de rios, 

onde as águas costumam ser turvas. A estimativa populacional para a área de 

estudo é de 147 indivíduos na primavera, 142 indivíduos no verão, 144 indivíduos no 

outono e 150 indivíduos no inverno. Apesar da reconhecida pressão antropogênica 

que os habitat costeiros da espécie sofrem, a mesma é classificada pela IUCN como 

“Insuficientemente conhecida” (REEVES et al., 2008; 2012) e é uma das espécies de 

cetáceos que mais sofre com a pressão antrópica no Brasil (IBAMA, 2001). 

Já as tartarugas marinhas possuem ampla distribuição geográfica devido ao seu 

hábito migratório (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999), porém um pouco restrita às 

faixas tropical e subtropical do planeta (FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR, 2002). O litoral 

de Santa Catarina atrai as tartarugas marinhas pela alta disponibilidade de alimento, 

sendo este estado considerado como área de alimentação, passagem e descanso 

das tartarugas marinhas.  

Segundo critérios da lista brasileira e mundial de espécies ameaçadas, as cinco 

espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil estão ameaçadas de 

extinção (PROJETO TAMAR, 2012). Todas as cinco espécies de tartarugas 

marinhas encontram-se, atualmente, em listas nacionais (MMA, 2014) e globais 

(IUCN, 2015) de espécies ameaçadas de extinção. Segundo o Marine Turtle 

Specialist Group (MTSG, 2015), as principais ameaças às tartarugas marinhas são o 

desenvolvimento costeiro, a captura incidental pela pesca, o uso direto para 

consumo humano, as mudanças climáticas, a poluição e patógenos. 

11.2.2.2 Procedimentos Metodológicos 

Uma pequena parte do material coletado deve ser tombada em coleção científica, 

formando um acervo testemunho da área amostrada, ficando à disposição de todos 

os pesquisadores ou órgãos ambientais que manifestarem o desejo de analisar o 

material. No Anexo 11.2.2.2-1 segue a carta de aceita da instituição. 
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a) Fitoplâncton e Zooplâncton 

Para este estudo as análises da comunidade planctônica foram embasadas em duas 

classes em função do tamanho dos organismos, o microplâncton (fitoplâncton) e o 

macroplâncton (zooplâncton), que incluem representantes autótrofos e heterótrofos. 

O plâncton é operacionalmente denominado como um grupo de organismos que 

varia entre 5 e 500 µm. Essas categorias contemplam mais de 90% das espécies 

planctônicas necessárias para se avaliar a estrutura populacional de uma região. 

Os esforços para as coletas de dados da comunidade planctônica foram 

concentrados, no local de atracação da FSRU, ou seja , Área de Intervenção (AI), na 

Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, que abrange um raio de  

1.500 m a partir do ponto médio de contato da parcela aquática e terrestre do 

empreendimento. A distância radial da AID foi baseada em dados de granulometria, 

correntometria e estimativa da velocidade de decantação das partículas de 

sedimento em suspensão (Lei de Stokes). Nas amostragens de plâncton também foi 

contemplada Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento. 

 Amostragem 

Foram determinados 03 (três) pontos de amostragem, o Ponto 1 (P1), localizado 

aproximadamente 1000 m da ponta do Capri, na porção mais interna da baía, o 

Ponto 2 (P2), localizado no ponto estimado do empreendimento, e o Ponto 3 (P3), 

distante 2000 m da ponta do Forte Marechal Luz, na porção mais oceânica da boca 

da baía (Quadro 11.2.2.2-), abrangendo as áreas AI, AID e AII. 

Quadro 11.2.2.2-1 - Coordenadas UTM dos pontos de coleta de fitoplâncton e zooplâncton. 

PONTOS 

COORDENADAS UTM  
SIRGAS 2000 DESCRIÇÃO 

E N 

P1 741382 7101690 
Aproximadamente 1000 m da ponta do Capri, na porção mais 
interna da baía (AID). 

P2 743392 7102713 No ponto estimado do empreendimento (AI). 

P3 745986 7105630 
Distante 2000 m da ponta do Forte Marechal Luz, na porção mais 
oceânica da boca da baía (AII). 

O Mapa de Localização das áreas de interesse para levantamento da Biota 

Planctonica pode ser observado na sequência. 
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11.2.2.2-1 Eloy L. Oliveira 001

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE
AMOSTRAGEM DE PLÂNCTON

Imagem de Satélite de Outubro de 2016, extraída do Programa Licenciado Google Earth Pro.
Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/
Levantamentos de Campo.
Dados fornecidos pelo cliente.

TERMINAL GÁS SUL LTDA. - TGS

Maio/2018

SIRGAS 2000

O c e a n o
A t l â n t i c o

P A R A N Á

R I O
G R A N D E  D O

S U L

S A N T A
C A T A R I N A

1:40.000

Ponto UTM E UTM N
P1 741.382  7.101.690  
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De acordo com o TR, foram realizadas 2 coletas, com intervalos de três meses, 

contemplando duas estações do ano (Primavera e Verão) e ainda serão realizadas 

outras duas campanhas abrangendo as estações de Outono e Inverno. 

As amostras qualitativas de plâncton foram coletadas por técnicos próprios da OAP, 

realizando arrastos horizontais com duração de 2 minutos (Figura 11.2.2.2-1), em 

embarcação à velocidade aproximada de um nó, com uma rede para coleta 

fitoplâncton (malha de 20 μm) e uma rede para coleta zooplâncton (malha de 

200μm) e fluxômetro (Hydrobios) acoplado às rede de coleta (Figura 11.2.2.2-2), o 

material coletado foi imediatamente fixado em formol (4%) e posteriormente 

acondicionado em frascos plásticos para contagem e identificação em laboratório. 

Figura 11.2.2.2-1 - Arrasto horizontal com 

rede cônica de 20 e 200μm. 

Figura 11.2.2.2-2 - Rede cônica de plâncton 

com fluxômetro. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Para as análises quantitativas do fitoplâncton as amostras foram coletadas com uma 

Garrafa de Van Dorn (Figura 11.2.2.2-3), na metade da profundidade da zona 

eufótica - 1,5 vezes a medida do disco de secchi (Figura 11.2.2.2-4). Uma alíquota 

de 250ml de cada profundidade foi fixada com lugol (2%) e preservada em vidro 

âmbar para análise posterior em laboratório. 
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Figura 11.2.2.2-3 - Garrafa de Van Dorn 
utilizada para a amostra 
quantitativa de 
fitoplâncton. 

Figura 11.2.2.2-4 - Aferição da zona eufótica 
através do disco de Secchi. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

O fitoplâncton foi analisado pelo método Sedgwick-Rafter, utilizando câmara de 

contagem de acordo com APHA, AWWA e WEF (2005) e a identificação foi feita 

fazendo uso de bibliografias especializadas. Os resultados foram expressos em 

células.L-1 e calculados segundo Venrick (1978). As análises dos nutrientes e 

clorofila-a foram efetuadas conforme as metodologias descritas por Grasshoff et al. 

(1983) e Strickland & Parsons (1972). 

Para o zooplâncton foram homogeneizadas e colocadas em uma câmara de 

contagem e analisadas com o auxílio de um microscópio estereoscópico. A 

concentração de cada amostra foi determinada individualmente, a fim de que 

apresentasse uma densidade de organismos suficiente para a realização da 

contagem. Estas foram contadas, até que se alcançasse o percentual de eficiência 

de contagem de 80%, conforme indicado por Pappas e Stoermer (1996). 

Em laboratório os indivíduos de zooplâncton foram triados e classificados ao nível de 

espécie e estágio de maturação, sendo os ainda não maturos generalizados como 

copepoditos, seguindo a literatura Boltovskoy (1999). 

A triagem e identificação das amostras de fitoplâncton e zooplâncton foram 

analisadas pelo técnico da OAP, cuja Declaração de Habilidade Técnica-DHT 

encontra-se em Anexo 11.2.2.2-2. 

Além do levantamento biológico, foram coletadas em cada ponto, amostras de água 

subsuperficial (1 metro de profundidade), para análises dos parâmetros abióticos. As 

amostras de água foram coletadas por meio de uma Garrafa de Van Dorn, 

armazenadas em frascos próprios com seus devidos preservantes e conservadas 

em caixa térmica com gelo durante seu transporte até o laboratório.  

Outros parâmetros físico-químicos da água também foram mensurados in situ. Esse 

levantamento foi realizado com o auxílio de uma sonda multiparâmetros, gerando 
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dados em tempo real de temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido (OD) e 

turbidez. 

 Manipulação dos Dados 

Com o intuito de identificar relações entre dados de composição e densidade 

planctônica e as variações espaciais foram realizadas análises estatísticas. Para as 

análises de diferenças estruturais na dinâmica da comunidade planctônica foram 

calculados os índices de riqueza (d), descrito por Margalef (1978), índice de 

diversidade de Shannon-Wiener (1949) e equitabilidade pelo índice de Pielou (1969). 

b) Macrofauna bentônica 

 Localização das Áreas de Interesse 

A área levantada abrange a Área de Intervenção (AI), que fica compreendida no 

local de atracação da estrutura e linha de passagem do gasoduto; além da área de 

influência direta (AID) e área de influência indireta (AII). 

De acordo com o TR, foram realizadas 2 coletas, com intervalos de três meses, 

contemplando duas estações do ano (Primavera e Verão) e ainda serão realizadas 

outras duas campanhas abrangendo as estações de Outono e Inverno. 

As metodologias empregadas neste levantamento são as convencionalmente 

utilizadas, a saber: 

a) 4 Pontos para amostragem de macrofauna bentônica de sublitoral, sendo que em 

cada ponto, ou unidade amostral, foram tomadas três réplicas para dados 

biológicos e uma para análise granulométrica e química do sedimento. 

Todas as estações amostrais foram georreferenciados através do sistema de 

posicionamento global (GPS), tendo em vista que todas as campanhas referentes a 

esse levantamento foram realizadas nos mesmos pontos (Quadro 11.2.2.2-). 

Quadro 11.2.2.2-2 - Coordenadas UTM dos pontos de levantamento da macrofauna bentônica. 

PONTOS 

COORDENADAS UTM  
SIRGAS 2000 DESCRIÇÃO 

E N 

#Bentos 1 743392 7102713 
Aproximadamente 1000m da ponta do sumidouro, e 
aproximadamente 300m defronte a desembocadura do rio. (AID) 

#Bentos 2 741707 7102842 
Aproximadamente 300m da linha da costa de Itapoá, e 
aproximadamente 120m da linha do oleoduto da Petrobras (AI).  

#Bentos 3 741382 7101690 
Numa faixa de 180m ao sul do canal de acesso aos portos, a 
cerca de 1 km do da ponta da praia do Capri (AID). 

#Bentos4 745986,00 7105630,00 
Fora da baía, numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, 
a aproximadamente 2km do Forte Marechal Luz em São 
Francisco (AII). 

O Mapa 11.2.2.2-2 - Localização das áreas de interesse para levantamento da Biota 

Bentônica pode ser observado na sequência.  
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Imagem de Satélite de Outubro de 2016, extraída do Programa Licenciado Google Earth Pro.
Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/
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Dados fornecidos pelo cliente.
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As amostras para macrofauna bentônica de sublitroal foram coletadas através de um 

pegador de fundo tipo Van Veen. Em seguida as amostras foram acondicionadas em 

sacos de polietileno previamente identificados e etiquetados com a nomenclatura 

adequada ao ponto de amostragem. Será adicionado a estes sacos formaldeído 

neutralizado com bórax a 4%, a fim de fixar os organismos ainda in situ. 

As amostras de granulometria e de química do sedimento foram coletas com o 

mesmo pegador de fundo, sendo retiradas do amostrador com o auxílio de uma 

colher de sopa. 

As amostras da macrofauna e do sedimento para granulometria foram 

acondicionadas separadamente, em tonéis adequados para o transporte, enquanto 

as amostras para química foram depositadas em caixa térmica com gelo, no intuito 

de preservar as características originais do ambiente até as análises laboratoriais. 

Figura 11.2.2.5-5 - Coletas realizadas ao longo dos dez pontos amostrais durante a campanha 
de de primavera. 
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Figura 11.2.2.2-6 - Coletas realizadas ao longo dos 4 pontos amostrais durante a campanha de 
verão. 

   

   

 Análise Granulométrica e Química do Sedimento 

As amostras de sedimento foram analisadas quanto à grânulos e areias, com a 

passagem de cerca de 50g de sedimento por um jogo de 12 peneiras de malhas 

variadas. Procedimentos de pipetagem serão empregados para a determinação dos 

teores de silte e argila. A determinação de matéria orgânica será estimada com 5 a 6 

gramas de sedimento após queima da amostra a 550ºC por 1 hora, enquanto para a 

análise do carbonato de cálcio, serão acidificados 10 a 11 gramas da amostra com 

HCL a 10% (SUGUIO, 1973). 

Para a parte química será adotada a metodologia de oxidação descrita por 

Strickland; Parsons (1972) para as análises de carbono orgânico total e a de 

Grasshoff et al. (1983) para o determinação do nitrogênio e do fósforo totais por 

meio da oxidação com persulfato e medição colorimétrica. 

 Análise da Macrofauna Bentônica 

Para a macrofauna bentônica, o primeiro passo foi à lavagem das amostras em 

jogos de peneira de 1,0mm e 0,5mm. Após esse processo a fauna retida nas malhas 

foi transferida para potes plásticos sendo conservada com álcool 70% acrescido do 

corante Rosa de Bengala. As amostras passaram pelo procedimento de triagem em 

microscópio estereoscópico, e na seqüência, os organismos foram quantificados e 

identificados, com o auxílio de referências específicas, até o menor nível taxonômico 

possível. 
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 Manipulação dos Dados 

Para este estudo, inicialmente todos os dados biológicos e abióticos foram 

planilhados e, em seguida, encaminhados para softwares específicos para as 

devidas análises. 

As diferenças na estrutura e na dinâmica da macrofauna foram analisadas em 

termos de abundância total e relativa, total de espécies, índice de riqueza específica 

de Margalef (d) e de diversidade de Shannon-Wiener (H´) e Equitabilidade de  

Pielou (J). 

 Análises Multivariadas 

A matriz dos taxa foi transformada utilizando log (x+1), a partir da qual foi obtida uma 

matriz de similaridade através do índice de Bray-Curtis (CLARKE ; WARWICK, 

1994). Em seguida foi realizada uma analise de agrupamento paramétrica 

(CLUSTER) e uma Análise de Escalonamento Multidimensional não Métrico (Non-

Metric Multidimensional Scaling Ordination - n-MDS) para ordenar os agrupamentos 

das taxa e os respectivos valores de estresse. Esses valores fornecem a 

confiabilidade da representação gráfica, sendo que os valores de estresse entre  

0,1 e 0,2 representam bons resultados, enquanto valores inferiores a 0,1 

representam excelentes resultados (CLARKE; WARWICK, 1994). 

Com base nos resultados e utilizando os dados de abundância absoluta será 

realizada uma análise de similaridade de percentagens (SIMPER) para determinar 

quais são as espécies mais importantes para a dissimilaridade Bray-Curtis 

observada entre os grupos. Esta Analise calcula a média da dissimilaridade entre os 

grupos e a contribuição percentual de cada espécie para a dissimilaridade entre os 

grupos. Todas as análises mencionadas foram realizadas no programa estatístico 

PAST ver. 2.17b (HAMMER et al., 2001). 

Para integrar e correlacionar às matrizes de variáveis ambientais e de fauna foi 

aplicado às análises de correspondência canônica (CCA), apresentando quais 

fatores abióticos influenciarão mais fortemente a variabilidade da estrutura 

faunística. Todas as análises mencionadas foram realizadas no programa estatístico 

PAST ver. 2.17b (HAMMER et al., 2001). 

c) Carcinofauna e Ictiofauna 

A área levantada abrange a Área de Intervenção (AI), que fica compreendida no 

local de atracação da estrutura e linha de passagem do gasoduto; além da área de 

influência direta (AID) e área de influência indireta (AII). 

A metodologia aplicada para a captura da ictiofauna demersal, tambem é utulizada 

para ao grupod e carcinofauna, pois a carcinofauna vem como fauna acompanhante 

nos arrastos de fundo realizado. 
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De acordo com o TR, foram realizadas 2 coletas, com intervalos de três meses, 

contemplando duas estações do ano (Primavera e Verão) e ainda serão realizadas 

outras duas campanhas abrangendo as estações de Outono e Inverno. 

Foram realizados 03 (três) pontos de amostragem observados no Quadro 11.2.2.2- e 

no Mapa 11.2.2.2-3 - Localização dos Pontos de Coleta de Ictiofauna e 

carcinofauna. 

Quadro 11.2.2.2-3 - Coordenadas geográficas dos pontos de coleta de ictiofauna estuarina e 
carcinofauna para rede de arrasto na Baía da Babitonga, SFS-SC. 

PONTOS 
COORDENADAS PLANAS* 

DESCRIÇÃO 
X Y 

P1 741382 7101690 
Aproximadamente 1.000 m da ponta do Capri, na 
porção mais interna da baía (AID). 

P2 743392 7102713 No ponto estimado do empreendimento (AI). 

P3 745986 7105630 
Distante 2000 m da ponta do Forte, na porção mais 
oceânica da boca da baía (AII). 

*Datum SIRGAS 2000. 
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Para a captura dos espécimes foram realizados arrastos de fundo na área de 

influência do empreendimento. Para essa atividade foi utilizado uma embarcação, 

adaptada para a prática de arrasto de porta. A malha utilizada foi a de nº 4, sendo 

que a duração de cada arrasto foi de 5 minutos. Todas as atividades realizadas 

foram registradas por meio de um GPS (sistema de posicionamento global), assim 

como os horários de lançamento e recolhimento das redes. 

Figura 11.2.2.2-7 - Arrasto realizado na Baia da Babitonga, com auxilio de uma 
embarcação, adaptada para a prática de arrasto de porta. 

  

  
Fonte: OAP (2018). 

Os espécimes obtidos em cada coleta foram acondicionados em sacos plásticos 

etiquetados e transportados em gelo para o laboratório, nos quais serão pesados, 

medidos e identificados (Figura 11.2.2.2-8). 
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Figura 11.2.2.2-8 - Espécimes coletados acondicionados em sacos plásticos. 

  
Fonte: OAP (2018). 

O material coletado foi identificado pelos ténicos da OAP em laboratório próprio com 

o auxílio de chaves de identificação taxonômica de Figueiredo & Menezes (1978; 

1980; 2000), Menezes & Figueiredo (1980; 1985), Barletta & Corrêa (1992); Nelson 

(2006) e Fischer et al. (2004). Dados de comprimento total (CT), comprimento 

padrão (CP) e peso total (PT) foram registrados para todas as espécies coletadas 

em cada ponto amostral. 

Figura 11.2.2.2-9 - Espécimes sendo identificadas e registrados os tamanhos e peso em 
laboratório. 

  
Fonte: OAP (2018). 

 Manipulação dos Dados 

Para as análises de diferenças estruturais na dinâmica da comunidade da 

carcinofauna e da ictiofauna foram calculados os índice de diversidade de  

Shannon-Wiener (1949) e equitabilidade pelo índice de Pielou (1969). 

Para cada espécie, foi calculado o grau de importância relativa por meio da 

frequência de ocorrência percentual (FO%) e sua porcentagem numérica (PN%), 

onde FO% é a razão entre o número de vezes em que a espécie ocorreu sobre o 
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número total de amostras multiplicado por 100 e PN% é a razão entre o número de 

indivíduos coletados de uma espécie sobre o número total de indivíduos coletados 

multiplicados por 100. 

As espécies são classificadas em: 

a) Espécies ocasionais - não ultrapassaram valores acima da média de PN% e 

FO%; 

b) Espécies frequentes e não abundantes - valores de PN% menores que a média 

de PN% e valores FO% acima da média de FO% e, 

c) Espécies frequentes e abundantes - valores de PN% e FO% acima da média. 

Aquelas espécies que apresentaram c ≥ 50% serão consideradas constantes,  

25% ≤ c < 50%, acessórias e com c < 25% ocasionais. 

d) Avifauna Marinha 

A metodologia proposta para o levantamento das aves aquáticas consiste em 

caminhar ao longo da orla, assim como observação na área de ancoragem do Navio 

Tanque, registrando todas as espécies aquáticas ocorrentes. 

Para a área da orla foi estipulado um a distância de duzentos metros para cada lado, 

tomando como ponto de partida a área central da linha da costa do 

empreendimento. Já para a área onde será aportado o Navio Tanque, a observação 

se deu em um raio de detecção de 200 metros a partir da área central. 

e) Mamíferos marinhos (Cetáceos) e quelônios 

O levantamento de dados primários para o diagnóstico dos cetáceos e quelônios 

que ocorreu na área do empreendimento foram adotados 3 procedimentos 

metodológicos, sendo eles: Transectos lineares, Monitoramento em ponto fixo e 

entrevistas com a comunidade local. 

De acordo com o TR, foram realizadas 2 coletas, com intervalos de três meses, 

contemplando duas estações do ano (Primavera e Verão) e ainda serão realizadas 

outras duas campanhas abrangendo as estações de Outono e Inverno. 

 Amostragem por Transectos lineares 

Esforços para amostragem de cetáceos e quelônios foram realizados durante o 

período de luminosidade e condições meteorológicas favoráveis. As observações 

foram feitas a olho nu e com uso de binóculos. 

Os cruzeiros partiram das proximidades do Porto de São Francisco do Sul, na 

porção média da Baía da Babitonga até a parte externa, próximo ao Forte. Cada 

cruzeiro incluiu o trajeto de ida e outro de volta, abrangendo desde a área pretendida 

para instalação do empreendimento, na desembocadura do estuário, adentrando a 

baía, passando pelas Ilhas do Mel, Redonda, Grande, Flores, dos Herdeiros e 
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Araújos (fora, meio e dentro) até a entrada do Canal do Palmital e do Linguado 

(Figura 11.2.2.2-10). A distância média dos cruzeiros foi de aproximadamente 60 km 

e duração de 5h. 

Figura 11.2.2.2-10 - Trajeto, em azul, do cruzeiro para a coleta de dados em campo percorrendo 
transectos lineares, São Francisco do Sul. 

 
Fonte: OAP (2018). 

Para garantir que todas as populações de cetáceos e quelônios tenha a mesma 

probabilidade de ser amostrada, uma rota pré-estabelecida foi percorrida de modo 

que toda a área foi amostrada homogeneamente, levando-se em consideração as 

condições de navegabilidade da área. Os dados somente foram coletados em 

condições de mar entre 0 e 2 na escala Beaufort. 

Ao avistar o grupo de cetáceos e quelônios, sua posição geográfica foi registrada 

com auxílio de GPS, bem como o padrão de atividade predominante do grupo ou 

estado comportamental (LEHNER, 1996) foram registrados em fichas de campo 

padronizadas. 

Como definição, um grupo é qualquer agregação de animais em aparente 

associação comportamental, sendo possível a contagem do número de indivíduos 

presentes (adaptado de SHANE, 1990; FLORES, 2003; DAURA-JORGE et al., 

2005). 

 Amostragem por Ponto fixo 

Foram utilizados pontos de observação localizados no morro do Forte Marechal Luz, 

localidade de Itaguaçu, possibilitando a visualização parcial da Baía da Babitonga e 

da desembocadura do estuário. 

Durante as observações, observador treinado utilizou dispositivos binoculares, ficha 

de campo e máquina fotográfica para facilitar a visualização e identificação. 
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 Entrevistas com a comunidade local 

De acordo com Cremer (2007), a pesca artesanal é a atividade que exerce a maior 

pressão sobre os cetáceos no interior da Baía da Babitonga, consequentemente, 

torna-se de grande importância para a conservação da P. blainvillei e S. guianensis 

uma avaliação dos impactos causados por esta atividade na região. 

11.2.2.3 Resultados Área de Influencia Indireta (AII) – Dados Secundários 

a) Fitoplâncton 

A composição do fitoplâncton em sistemas estuarinos fornece indícios sobre o 

estado de conservação e eutrofização destes ambientes. Em locais afetados pela 

ação antrópica, ocorre o enriquecimento dos cursos d’água pela utilização de 

fertilizantes, compostos de nitrogênio e fósforo, pelo uso de detergentes fosfatados e 

pelos efluentes domésticos não tratados, provocando a eutrofização (BONEY, 1989). 

Bonecker et al., (2002) afirmam que em ambientes marinhos, as Classes 

Bacillariophyceae e Dynophyceae são as formas vegetais mais abundantes e 

representativas tanto em número de indivíduos quanto em espécies. Segundo 

Brandini et al. (2001), as Bacillariophyceae  (diatomáceas) tendem a dominar o 

fitoplâncton em áreas estuarinas, geralmente compreendem grande parte da 

biomassa desse grupo evidenciando seu papel na teia trófica pelágica e nos fluxos 

de carbono. 

Devido ao seu método reprodutivo de divisão assexuada, as diatomáceas são 

representadas por táxons de crescimento muito rápido em condições favoráveis, 

sendo dominantes em regiões tropicais e temperadas (RAYMONT, 1980; LALLI & 

PARSONS, 1997). 

As condições típicas de verão quente e chuvoso proporcionam uma maior 

concentração celular com dominância de diatomáceas e consequente consumo de 

nutrientes, segundo Tenenbaum et al. (2007), assim os fatores climáticos, como 

temperatura e precipitação são podem ser considerados os parâmetros 

determinantes para a comunidade planctônica. 

As áreas costeiras altamente urbanizadas são influenciadas por efluentes 

domésticos e industrial, muitas vezes misturada com poluentes e uma gama de 

materiais dissolvidos e em suspensão e o efeito dessas misturas sobre a 

composição do fitoplâncton são ainda pouco compreendidos (WALTER et al.,2002). 

Atividades antrópicas em áreas costeiras podem alterar as entradas de água doce 

para os estuários, assim como, podem ocasionar mudanças adicionais na estrutura 

da comunidade fitoplanctônica (PAERL et al.,1998; HALLEGRAEFF, 2004). 

Entre as espécies análogas a todos os levantamentos, destaca-se a presença da 

diatomácea invasora C. wailesii, listada pela IOC-UNESCO (MOESTRUP, 2009) 

como microalga nociva, pois pode produzir grandes quantidades de mucilagem 

insolúvel que se acumula em organismos planctônicos, aumentando a densidades 
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da água. Também pode se dividir com muita facilidade o que o torna facilmente 

adaptável e em grandes quantidades pode esgotar os nutrientes da água causando 

aumento da turbidez e depleção do oxigênio (SMAYDA, 1997; FERNANDES et al., 

2001). 

Outro grupo de diatomáceas que merece atenção são o das Pseudonitzschia, pela 

presença nos estudos avaliados, devido ao seu potencial nocivo. Este gênero é 

considerado potencialmente tóxico pela capacidade de algumas espécies em 

produzir o ácido domóico, toxina causadora do envenenamento amnésico (ASP - 

Amnesic Shellfish Poisoning) em humanos e na fauna marinha. 

Os dinoflagelados compõem o grupo com maior variedade de espécies tóxicas, com 

destaque para os produtores de toxinas diarréicas (DSP - Diarrhetic Shellfish 

Poisoning), como D. acuminata, frequente nos estudos analisados. 

Apesar da presença de espécies com potencial nocivo, as densidades celulares 

registradas foram insuficientes para causarem danos a outros organismos 

(NATIONAL MARINE BIOTOXIN MANAGEMENT PLAN, 1996), porém é 

extremamente importante um monitoramento contínuo das espécies nocivas no 

presente estudo. 

Compilando todos os trabalhos já realizados na baía da Babitonga, foram 

identificados 159 táxons para fitoplâncton, sendo destes 114 Bacillariophyceae 

(diatomáceas), 34 Dinophyceae (dinoflagelados), 5 Silicoflagelados e 6 diversos não 

identificados (Quadro 11.2.2.3-1). 
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Quadro 11.2.2.3-1 - Lista de espécies de fitoplâncton identificadas na Baía da Babitonga com base nos seguintes estudos: (1) Estudo de Impacto Ambiental - EIA (OAP, 2010), (2) Relatório Campanha de Monitoramento 
(OAP, 2013) e (3) Parizzi, 2014.

 

TAXÓNS 

BACILLARIOPHYCEAE 

Actinocyclus normanii (1) 

Actinocyclus spp. (3) 

Actinoptychus senarius (1)(2) 

Actinoptychus sp.(3) 

Amphora decussata (1) 

Amphora ovalis(2) 

Amphora spp. (1) 

Anaulus spp.(2) 

Asterionella sp. (2) 

Asterionellopsis glacialis(2)(3) 

Aulacoseira granulata (1) 

Bacillaria paxillifer (1) 

Bacteriastrum hyalinum var. princeps (1) 

Bacteriastrum sp. (3) 

Bacterisatrum hyalinum (1) 

Cerataulina pelagica(2) 

Chaetoceros aequatorialis(2) 

Chaetoceros atlanticus(1) 

Chaetoceros cf concavicornis (1) 

Chaetoceros cf decipiens(1) (2) 

Chaetoceros coarctatus(1) 

Chaetoceros compressus(1) (2) 

Chaetoceros convolutus 

Chaetoceros spp. (2) (3) 

Chaetoceros subtilis (1) 

Chaetoceros tenuissimus(2) 

Cocconeis (1) 

Corethron criophilum(2) (3) 

Corethron hystrix(1) 

Coscinodiscus asteromphalus(1) (3) 

Coscinodiscus centralis (1) 

Coscinodiscus gigas(3) 

Coscinodiscus jonesianus (1) 

Coscinodiscus marginatus(3) 

Coscinodiscus oculusiridis (1) 

Coscinodiscus radiatus(3) 

Coscinodiscus spp. (2) (3) 

Coscinodiscus wailesii(1) (2) (3) 

Cyclotella spp. (2) (3) 

Cylindrotheca closterium(2) (3) 

Cymatodiscus sp. (3) 

Cymatosira spp. (2) 

Dactyliosolen fragilissimus (1) 

Delphineis surirella (1) 

Detonula pumila (1) 

Diploneis aestuari(3) 

Diploneis cf. ovalis(2) 

Diploneis spp. (1) (2) (3) 

Ditylum brightwelli (1) 

Ditylum sp. (3) 

Entomoneis alata (1) 

Eucampia cf zodiacus (1) 

Eucampia cornuta(3) 

Eucampia sp. (2) 

Fallacia spp. (1) 

Fragilaria spp. (2) (3) 

Fragilariposis doliolus (1) 

Gomphonema sp.(1) 

Guinardia delicatula(1) (2) 

Guinardia flacida(1) 

Gyrosigma balticum(1) 

Helicotecha tamesis(1) 

Helicotheca spp. (2) 

Hemiaulus sinensis(2) 

Leptocylindrus sp.(2) 

Leptocylindrus danicus (1) 

Leptocylindrus minimus(1) (2) 

Lioloma pacificum(2) 

Mastogloia sp.(1) 

Melosira moniliformis (1) 

Melosira sp. (2) 

Meuniera membranacea(1) (2) (3) 

Navicula cf distans (1) 

Navicula spp(1) (2) (3) 

Nitzschia cf longissima var. reversa(1) 

Nitzschia cf lorenziana var subtilis(1) 

Nitzschia cf reversa(1) 

Nitzschia sp. (3) 

Odontella aurita(1) (3) 

Odontella longicruris(1) 

Odontella mobiliensis(1) (2) (3) 

Odontella regia(3) 

Odontella sinensis(1) (3) 

Palmeria hardmaniana (1) 

Paralia sulcata(1) (2) (3) 

Plagiotropis sp. (1) 

Pleurosigma cf angulatum (1) 

Pleurosigma cf formosum (1) 

Pleurosigma spp. (1) (2) (3) 

Podocystis adriatica (1) 

Podosira stelliger (1) 

Psamodictyon panduriformis(3) 

Pseudonitzschia spp.(1) (2) (3) 

Pseudosolenia calcaravis(1) 

Rhizosolenia pungens (1) 

Rhizosolenia robusta (1) 

Rhizosolenia setigera(3) 

Rhizosolenia spp. (1) (2) (3) 

Skeletoname costatum (1) (2) (3) 

Surirella  cf fastuosa (1) 

Synedropsis sp. (2) 

Thalassionema frauenfeldii(3) 

Thalassionema nitzschioides(1) (2) (3) 

Thalassionema spp. (2) 

Thalassiosira cf mala (1) 

Thalassiosira cf punctigera (1) 

Thalassiosira rotula (2) 

Thalassiosira spp. (1) (3) 

Thalassiothrix sp. (1) (3) 

Triceratium  favus(1) (2) 

Triceratium sp. (3) 

Tryblionella coarctata (1) 

DINOPHYCEAE 

Alexandrium sp.(2) 

Ceratium cf azoricum (1) 

Ceratium cf horridum (1) 

Ceratium cf trichoceros (1) 

Ceratium cf tripos (1) 

Ceratium furca(1) (2) 

Ceratium fusus (1) (3) 

Ceratium gibberum (1) 

Ceratium hircus(3) 

Corythodinium contrictum (1) 

Dinophysis acuminata(1) (2) (3) 

Dinophysis caudata (1) 

Dinophysis spp. (1) 

Gonyaulax sp. (1) (2) 

Gyminodinoide spp. (2) 

Gymnodinium spp. (1) (3) 

Gyrodinium spp. (1) (3) 

Katodinium cf glaucum(1) 

Noctiluca scintilans (1) 

Ornithocercus sp. (1) 

Oxyphysis oxytoxoides(3) 

Oxytoxum cf scolopax(1) 

Oxytoxum sp.(1) 

Phalacroma spp. (1) 

Podolampras sp.(1) 

Prorcentrum cf gracile (1) 

Prorocentrum micans(1) (2) (3) 

Prorocentrum minimun(2) (3) 

Prorocentrum scutellum(2) 

Prorocentrum spp. (1) (3) 

Protopereidinium spp. (1) (3) 

Protoperidinium cf dievergens(1) 

Protoperidinium spp. (2) 

Scripsiella sp. (1) 

SILICOFLAGELADOS 

Dictyocha fibula (1)(2) (3) 

Dictyochophyceae sp. (1) 

Distephanus speculum (1) 

Ebria tripartita (1) 

Hermesinum adriaticum (1) 

OUTRAS 

Amphorella sp 

Codonellopsis sp (-) 

Euglenófita(3) 

Rotífero flagelado(2) 

Tintinideo spp. (1) 

Trichodesmium sp. (1) 
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Em análise aos estudos observou-se que 13 (treze) espécies foram comuns a todos 

os levantamentos, sendo 10 (dez) destas representadas pelas diatomáceas 

Coscinodiscus wailesii, Diploneis spp., Meuniara membranacea, Navicula spp., 

Odontella mobiliensis, Pleurosigma spp., Pseudonitzschia spp., Rhizosolenia spp., 

Skeletonema costatum e Thalassionema nitzschioide; 02 (duas) de dinoflagelados - 

Dinophysis acuminata e Prorocentrum micans; e 01 (um) silicoflagelado (Dictyocha 

fibula). 

b) Zooplâncton 

O zooplâncton é a comunidade de organismos, exclusivamente heterotróficos, e de 

diferentes categorias taxonômicas, que tem capacidade muito baixa ou quase nula 

de locomoção, de tal forma que sua distribuição está relacionada com o movimento 

das águas que habitam e não por sua própria motilidade. O zooplâncton tem papel 

central na dinâmica dos ecossistemas aquáticos, especialmente no ciclo de 

nutrientes e no fluxo de energia, sendo o principal elo de ligação na transferência de 

matéria produzida pelo fitoplâncton aos organismos dos demais níveis das cadeias 

tróficas. 

Os organismos zooplanctônicos possuem importância fundamental na ciclagem de 

nutrientes e no transporte de energia, pois constituem a maior biomassa animal 

marinha e representam o principal elo entre o fitoplâncton e os demais consumidores 

secundários (PALMA;KAISER, 1999; LENZ, 2000). De modo geral, o zooplâncton é 

dominado por copédodes que podem representar até 97% do mesozooplâncton 

marinho (BRADFORD-GRIEVE et al., 1999; BONECKER et al., 2002). 

O zooplâncton beneficia-se com a disponibilidade de alimento destes ambientes. 

Convive um grande número de espécies holoplanctônicas, principalmente de 

crustáceos e moluscos habitantes dos sistemas estuarino-lagunares (BRANDINI et 

al., 2006). 

A região sul do Brasil apresenta importantes sistemas estuarinos, circundados por 

grandes cidades portuárias, que em pleno século XXI são ainda pobremente 

estudados no que se refere à composição específica, abundância e distribuição 

espaço-temporal do zooplâncton. 

Para o estado de Santa Catarina, o desconhecimento acerca do zooplâncton 

estuarino é ainda maior, contudo, estudos sobre o mesozôoplâncton da região são 

ainda muito reduzidos focados principalmente em larvas de crustáceos Decapoda 

(MARAFON-ALMEIDA et al. 2009) sendo o trabalho de Resgalla (2010) um dos 

poucos que abrangem zooplâncton total. 

Segundo BRANDINI et al. (2006), o zooplâncton da Baía da Babitonga é dominado 

por copépodos e larvas de invertebrados bênticos. Os padrões de variação de 

densidade e índices populacionais foram claramente associados à geomorfologia da 

baía, sobretudo a pouca profundidade e a incidência de ventos fortes do quadrante 
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sul, que conjuntamente ressuspendem sedimentos alterando sobremaneira a 

riqueza e os índices de diversidade dos setores internos da baía (OAP, 2013). 

Segundo Souza (2013), as espécies Temora turbinata e Acartia tonsa foram 

responsáveis por 30% da abundância relativa dos copépodes na Baía da Babitonga, 

corroborando com o Estudo de Impacto Ambiental - EIA (OAP, 2010), que também 

aponta essas espécies como as mais abundantes. 

A espécie T. turbinata merece destaque, pois é listada pelo Informe sobre as 

Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil (MMA, 2009) como exótica para o 

Brasil. A espécie é citada como umas das espécies mais dominantes em ambientes 

estuarinos com uma ampla distribuição pela costa brasileira (SANTOS et al., 2009). 

A espécie T. turbinata tem registros de ocorrência no Índico, Pacífico Leste, Mar do 

Japão e Nova Zelândia, sendo categorizada como invasora para a costa brasileira, 

na qual foi citada pela primeira vez na década de 80 na região sul (MUXAGATA; 

GLOEDEN, 1995). Esta espécie já apresenta populações estabelecidas em nossos 

estuários e compete diretamente com a espécie endêmica Temora stylifera, 

afastando suas populações para fora da plataforma continental causando, portanto 

uma diminuição populacional (VILLAC et al., 2009). Os impactos desta espécie na 

região da Baía da Babitonga são ainda desconhecidos. 

Ao todo, foram identificados 71 táxons para zooplâncton na baía da Babitonga, 

distribuídos entre 10 (dez) filos, sendo estes 07 (sete) Cnidaria, 02 (dois) 

Ctenophora, 03 (três) Mollusca, 01(um) Nemertea, 02 (dois) Annelida, 39 (trinta e 

nove) morfotipos subdivididos em 06 (seis) classes do filo Arthropoda, 02 (dois) 

morfotipos de Bryozoa, 03 (três) Chaetognatha, 05 (cinco) Chordata e 01 (um) 

Echinodermata (Quadro 11.2.2.3-2). 

Quadro 11.2.2.3-2 - Lista de espécies de zooplâncton identificadas na Baía da Babitonga pelos 
seguintes estudos: (1) Estudo de Impacto Ambiental - EIA (OAP, 2010); (2) 
Campanha de Monitoramento (OAP, 2013); (3) SOUZA, 2013. 

Taxa 

Filo Cnidaria  Calanidae spp. (1)  Anomura megalopa(1) 

Classe Hydrozoa  Caligus sp. (2)  Classe Ostracoda 

Abylopsis tetragona (1)  Centropages sp. (2) (3)  Spp. (1) 

Blackfordia sp. (1)  Corycaeus sp. (1)  Classe Branchiopoda 

Diphyes bojani (1)  Ctnocalanus vanus (3)  Ordem Cladocera 

Euphysora gracilis (1)  Euterpina acutifrons (1)  Penilia avirostris(1) 

Liriope tetraphylla (1)  Harpaticoida bentônico (1)  Pseudevadne tergestina (1) 

Muggiaea kochi(1)  Labidocera fluviatilis (3)  Pleopis sp. (1) 

Obelia sp. (1)  Oithona hebes (1)  Daphniidae(2) 

Filo Ctenophora  Oithona oswaldocruzi (3)  Classe Cumacea(2) 

Classe Tentaculata  Oithona plumifera (1)  Classe Stomatopoda (2) 

Mnemiopsis leidyi (1)  Paracalanus spp. (3)  Filo Bryozoa(1) (2) 

Classe Nuda  Pseudodiaptomus acutus (3)  Filo Chaetognatha 

Beroe ovata (1)  Pseudodiaptomus spp. (2)  Sagitta enflata(1) 
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Taxa 

Filo Mollusca  Temora spp. (2)  Sagitta setosa(1) 

Classe Bivalvia  Temora stylifera (3)  Sagitta sp.(2) 

Larva de bivalve(2)  Temora turbinata (1) (3)  Filo Chordata 

Classe Gastropoda  Copepodito(2)  Sub-Filo Urachordata 

Creseis sp. (1)  Náuplio(2)  Classe Larvacea 

Limacina spp. (1)  Classe Malacostraca  Oikopleura dioica (1) 

Filo Nemertea(1)  Ordem Amphipoda  Fritillaria sp. (1) 

Filo Annelida  Gammaridae sp.(1)  Sub- Filo Cephalochordata 

Classe Polychaeta(1)  Hyperidae spp. (1)  Branchiostoma platae(1) 

Myrianida sp.(2)  Caprellidae sp. (1)  Sub-Filo Vertebrata 

Tomopteridae sp. (1)  Ordem Mysidacea  Classe Osteichthyes 

Filo Arthropoda  spp. (1)(2)  Ovos e larvas(1) 

Sub-Filo Crustacea  Ordem Decapoda  Sub-Filo Tunicata 

Classe Maxillopoda  Brachyura spp. (1)  Classe Thaliacea 

Sub-Classe Copepoda  Brachyura megalopa(1)  Thalia democratica(2) 

Acartia lilljeborgi (1) (3)  Caridea sp. (1)  Filo Echinodermata 

Acartia tonsa (1) (3)  Caridea megalopa(1)  Ophiothela cf. mirabalis(2) 

Acartia spp. (2)  Anomura sp. (1)   

c) Macrofauna Bentonica 

Nas regiões sul e sudeste do Brasil foram realizados estudos para caracterizar a 

macrofauna bentônica dos estuários da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul 

(BEMVENUTI et al.; 1992), nas baías de Guaratuba (BLANKENSTEIN; MOURA, 

2002) e Paranaguá (LANA, 1986) no Paraná, e na Baía de Santos (TOMMASI, 

1967) e o complexo estuarino-lagunar de Cananéia, São Paulo (TOMMASI, 1970) e 

na Baía da Babitonga (LORENZI et al. 2006; HAPONIUK, 2007; BECKER 2009; 

OAP, 2010, OAP 2013). 

LORENZI et al. 2006 realizaram estudo das associações macrobentônicas 

sublitorais inconsolidado em 5 metros de profundidade no Canal do Linguado. Foram 

comparadas as porções a BB (Baía da Babitonga) e a BS (Barra do Sul) do aterro 

onde passa a rodovia BR-280. Nessa comparação foram encontrados dois padrões 

gerais: a) um agrupamento de organismos comum às duas porções ocorreu nos 

meses de fevereiro e agosto de 2003; e b) agrupamentos distintos das porções BB e 

BS em junho e novembro de 2003. Os autores atribuíram os padrões de variação 

espacial e temporal como uma resposta das associações macrobentônicas às 

condições físicas e químicas dos períodos de verão e inverno. 

Na Baía da Babitonga, Haponiuk (2007) realizou estudo ao longo de todo o estuário, 

na região sublitoral, analisando a variação espacial da macrofauna bentônica e suas 

relações com variáveis ambientais do sedimento. As coletas foram realizadas em 

duas campanhas, a primeira efetuada na estação inverno (I), em setembro de 2006, 

e a segunda na estação verão (V), em março de 2007. Em cada campanha foram 

amostrados nove transectos dispostos perpendicularmente a um eixo principal, 

considerando um presumido gradiente ambiental baseado na salinidade e na 
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energia do sistema, contemplando áreas desde a desembocadura até o interior da 

baía. Foram contabilizados 8.030 organismos distribuídos em 13 filos, sendo 

identificados 222 táxons. Os Annelida obtiveram 46,86% da abundância total, 

seguido por 33,62% de Nemertea; 5,65% de Arthropoda; 3,91% de Chordata; 3,71% 

de Sipuncula; 3,29% de Mollusca e 1,42% referente ao somatório dos filos Cnidaria, 

Echinodermata, Porifera, Phoronida, Foraminifera, Priapulida e Bryozoa. A maior 

riqueza especifica foi verificada também nos Annelida (100 taxa), com os Arthropoda 

(56) e os Mollusca (43). 

Para determinar a variação espaço temporal das associações de macrofauna 

bentônica da baia da Babitonga, Becker (2009) realizou coleta em 8, sendo cinco no 

perfil do setor externo na Baía (perfil 1) e três pontos no perfil do setor interno da 

Baía (perfil 2). Em particular, o perfil 2 está localizado no canal do Palmital, que se 

caracteriza como um braço da Baía da Babitonga de onde se estende a bacia do 

Palmital. As amostragens foram realizadas em verão, outono, inverno e primavera, 

nos anos de 2008 e 2009 respectivamente, em maré de quadratura. Para a coleta 

das 3 amostras em cada ponto foi empregado o mergulho autônomo e com o auxílio 

de um amostrador cilíndrico de aço com 25 cm de diâmetro por 15 cm de altura. Nos 

8 pontos distribuídos na Baía da Babitonga ao longo das quatro estações do ano 

foram contabilizados 7.193 indivíduos distribuídos em 138 taxons. Durante as 

estações, a densidade da macrofauna bentônica e o número de taxa foram maior no 

perfil 1 do que no perfil 2. Polychaeta foi o grupo dominante, seguido por Decapoda 

e Holonturoidea no perfil 1 e no perfil 2 o grupo dominante foi Bivalvia, seguido de 

por Polychaeta e Decapoda. 

OAP (2010) realizou o levantamento das associações de macrofauna bentônica na 

área de intervenção e de influencia direta que abrange as operações e intervenções 

necessárias à implantação de um empreendimento portuário. Os estudos foram 

realizados em 15 pontos, sendo dois pontos como ponto controle na área de 

influencia indireta. Para o diagnóstico da macrofauna bentônica foram determinados 

a composição, a densidade e os padrões de distribuição da macrofauna bentônica 

do sublitoral inconsolidado. Em cada um dos quinze pontos de amostragem 

selecionados foram retiradas três amostras da macrofauna bentônica. 

A macrofauna bentônica apresentou 976 indivíduos, com exceção dos organismos 

do substrato consolidado, que foram representados em porcentagem de ocupação 

da área total. Nas 45 amostras retiradas dos substratos consolidados e 

inconsolidados foram identificados 86 táxons (Quadro 11.2.2.3-3). Os táxons 

Alphaeus heterochaelis, Amphipoda sp. 1, Anachis catenata, Ascidiacea sp. 1, 

Neanthes sp. e Paraprionospio sp. ocorreram nos dois tipos de substrato. Os táxons 

exclusivos do substrato consolidado foram Amphipoda sp. 2, Bryozoa sp. 1, Bryozoa 

sp. 2, Carijoa sp., Crinoidea sp. 1, Epialtus sp., Litiopa melanostoma, Loimia sp., 

Perna perna, Pilumus dasypodus e Podarke sp. 

Com objetivo de caracterizar as associações de macrofauna bentônica no período 

de pré-monitoramento OAP do empreendimento TGSC (2013) realizou coleta em 10 
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pontos na baia da Babitonga, sendo 6 na área dos piers de atracação do 

empreendimento em questão, 3 ao longo do canal de acesso ao porto, e um ponto 

controle. As amostras foram coletadas em novembro/2012. Nos 10 pontos 

distribuídos na Baía da Babitonga foram contabilizados 2.414 indivíduos distribuídos 

em 60 taxa em 9 filos Polychaeta foi o grupo mais abundante com 79,95% de 

ocorrência sobre o total, sendo seguido do Cnidaria (8,74%), Mollusca (4,81%), 

Arthropoda (2,73%), Sipuncula (2,44%). Nematoda (0,58%), Echinodermata (0,59%), 

Chordata (0,17%) e Chaetognatha (0,04%). 

Com base nestes estudos foi elaborada uma tabela, com as possíveis espécies de 

macrofauna bentônica encontradas na Baia da Babitonga (Quadro 11.2.2.3-3). 

Quadro 11.2.2.3-3 - Lista de espécies de macrofauna bentônica encontradas na Baia da 
Babitonga no município de São Franscisco do Sul/SC pelos seguintes 
estudos: (1) Lorenzi et al. 2006, (2) Haponiuk, 2007; (3) Becker 2009; (4) 
OAP, 2010 e (5) OAP 2013. 

ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Annelida      

Aglaophamus juvenalis 2     

Aglaophamus sp. 3 e 4     

Anccistrosylis sp. 2     

Arabella sp. 2     

Aricidea albatrossae 2, 3e 4     

Aricidea fragilis 2 e 5     

Aricidea sp. 2 e 5     

Armandia hoslfedi      

Armandia sp. 1, 3 e 4     

Autolytus sp. 4     

Branchiomma sp. 1 e 2     

Capetela capitata 3     

Capitella sp. 1 e 2     

Capitellidae 5     

Caulleriella alata 2     

Ceratocephale crosslandi 2     

Chaetosone sp. 2     

Chone sp. 2 e 5     

Cirratulidae 5     

Cistenides sp. 2     

Clymenella dalesi 2     

Clyminella sp. 2     

Cossura sp. 1 e3     

Diopatra cuprea 5 EN    

Diopatra sp. 2     

Diopatra virides 3 e 4     

Dispio remanei 2     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Dispio sp. 1, 3 e 4     

Dorvilea sp. 1, 2, 3 e 4     

Enchitraeidae sp. 1 e 3     

Eumida sp. 1, 2 e 5     

Eunereis sp. 3     

Eunoe serrata 2     

Exogone sp. 1 e 3     

Fimbriosthenelais mariani 2     

Glicinde multidens 5     

Glycera sp. 1     

Glycera americana 2, 3 e 4     

Glycinde sp. 1     

Glycinde multidens 2     

Goniada littorea 2     

Goniada maculata 2     

Goniada sp. 3     

Goniadidae 5     

Goniadides carolinae 2     

Gyptis sp. 2     

Haploscoloplos sp. 1 e 3     

Hemipodia californiensis 2     

Hemipodia sp. 3 e 4     

Hesionidae sp. 1 e 2     

Heteromastus sp. 1     

Heteromastus similis 2 e 3     

Hydroides sp. 2     

Hypsicomus sp. 3 e 4     

Isolda puchella 4 e 5     

Isolda sp. 1 e 3     

Kinbergonuphis fauchaldi 2     

Kinbergonuphis orensanzi 2     

Kinbergonuphis sp. 2     

Laeonereis sp. 1 e 3     

Laeonice sp. 3     

Langerhansia sp. 1, 3 e4     

Laonice branchiata 2     

Laonice sp. 2 e 4     

Loimia sp. 4     

Lumbrineridae 2 e 5     

Lumbrineris sp. 1, 3 e 4     

Magelona papilicornis 2, 3, 4 e 5     

Magelona posterolongata 2     

Magelona sp. 1 e 2     

Magelona variolamelata 1 e 5     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Maphysa sp. 1     

Marphysa sanguinea 2 e 3     

Mediomastus sp. 3 e 4     

Megalomma sp. 3     

Micronephtys sp. 2     

Microspio pigmentada 2     

Microspio sp. 3     

Minuspio cirrifera 2     

Mooreonuphis lineata 5     

Mooreonuphis lineata 2     

Mystides sp. 1     

Naineris setosa 2     

Namalicastis sp. 1 e 4     

Neanthes bruaca 2     

Neanthes sp. 1, 3 e 4     

Nematonereis sp. 2     

Nephytis squamosa 2     

Nereididae 5     

Nereis sp. 1     

Nicolea sp. 2     

Ninoe sp. 2, 3 e 4     

Nothria sp. 1, 3 e 4     

Odontosyllis hetero-falchaeta 2     

Oligochaeta 2 e 4     

Onuphidae 2     

Onuphis eremita 2     

Onuphis sp. 2     

Ophelina sp. 2     

Ophellidae 2     

Orbinidae 2     

Owenia cf Sundevalli 2     

Owenia fusiformes 4 e 5     

Owenia sp. 1 e 3     

Parandalia tricuspis 3     

Parandalia sp. 1     

Paraprionospio pinnata 2     

Paraprionospio sp. 3 e 4     

Pectinaria sp. 1, 2, 3 e 4     

Pectinaridae 2     

Perinereis andersoni 2     

Perinereis sp. 3     

Philo sp. 2     

Phlyllodoce mucosa 3 e 4     

Phlyllodoce sp. 1 e 3     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Pholoe minuta 2     

Phragmatopoma caudata 2     

Phyllodocidae 2     

Pionosyllis pectinata 2     

Piromis sp. 3     

Pista sp. 4     

Podarke sp. 4     

Poecilochaetus johnsoni 2, 3 e 4     

Poecilochaetus sp. 1     

Poecilochaetus trilobatus 2     

Polychaeta irregular sp. 3     

Polydora socialis 2     

Polydora sp. 1, 2     

Polydora websti 3     

Polygordius sp. 5     

Prionospio dayi 2     

Prionospio pigmentada 2     

Protoaricia sp. 1     

Prionospio sp. 2 e 3     

Pygospio sp. 4     

Robertianella sp. 3 e 4     

Sabellaria sp. 3     

Scolelepsis sp. 2     

Scoloplos ohlini 2 e 5     

Scolopos sp. 1 e 3     

Serpula sp. 1     

Sigalion sp. 1     

Sigambra grubei 2, 3 e 5     

Sigambra sp. 1 e 2     

Spio sp. 1 e 3     

Spiochaetopteros costarum 2     

Spionidae 5     

Spiophanes bombyx 2     

Spiophanes kroeyeri 2     

Spiophanes sp. 1 e 3     

Stenellais sp. 3     

Sternaspis sp. 1, 2 e 3     

Sthenelais limicula 2 e 5     

Sthenelais sp. 1 e 4     

Sthenelanella sp. 3     

Sthenolepis sp. 3     

Sthernaspis sp. 4     

Streblosoma sp. 1     

Subadyte pellucida 2     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Syllidae 2 e 5     

Terebellidae 2     

Terebellides sepultura 2     

Terebellides sp. 1, 2, 3     

Tharyx sp. 2     

Timarete sp. 1, 2, 3 e 4     

Tipossilys pectinata 2     

Tripanosyllis sp. 2     

Tubificidae sp. 1 e 3     

Typosyllis hyalina 2     

Typosyllis sp. 1 e 3     

Anthozoa 3 e 4     

Ascidiacea 4     

Bryozoa 2     

Chordata      

Branchiostoma sp. 1, 3, 4 e 5     

Ascidia 2     

Branchiostoma caribaeum 2     

Cnidaria      

Actiniaria 5     

Anêmona 2     

Coônia de Cnidaria 1 e 2     

Edwardsia fusca 2     

Renilla Reniformis 2     

Crustacea      

Alphaeus heterochaelis 4     

Alphaeus sp. 1     

Amphipoda 1, 2, 3, 4 e 5     

Anomura sp. 2     

Bowmaniella brasiliensis 2     

Brachiura sp. 2 e 5     

Calinectes sp. 3     

Callinectes danae 4     

Caprella sp. 2, 3 e 5     

Carapceidis sp. 3     

Cardiomya cleryara 2     

Caridae sp 2     

Chalamidotheca manguerensis 3     

Corophium sp. 1 e 3     

Craca 2     

Crapella sp. 2     

Crustaceo sp 2     

Cumacea 2, 3 e 4     

Epialtus sp. 4     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Erytium limosum 3 e 4     

Eurithium sp. 1     

Eurycidae litorales 2     

Euryparopeus abbreviatus 3     

Eurytium limosum 4     

Fabia emiliai 2     

Farfantepenaeus paulensis 3 e 4     

Hepatus gronovii 3     

Heterocrypta lapidea 2 e 3     

Hippidae sp. 3     

Hypoconcha parasitica 3     

Isopada 1, 2 e 3     

Kalliapseudes schubarti 1, 2, 3 e5     

Kupellonura sp. 2     

Litopenaueus schmitti 2     

Lysianassidae sp. 1     

Megalopa 2     

Metamisidopes sp. 3     

Misidaceo 2     

Monocorophium acherusicum 2     

Mysidacea 3 e 5     

Notostraca sp. 2     

Ogyrides alphaerostris 3     

Ogyrides sp. 2     

Ostracoda 2 e 5     

Paguroidea sp. 4     

Pagurus sp. 5     

Penaeidae 2, 4 e 5     

Persephona puntata 4     

Picnogonida sp. 3, 4, 5     

Pilumus dasypodus 4     

Pinnixa chaetopterana 3 e 4     

Pinnixia cf rapax 2     

Platyischnocopidae 2     

Portunidae sp. 2     

Sergestidae sp. 3 e 4     

Sphaeromatidae sp. 3     

Stomatopoda 2     

Tanaidaceo sp1 2     

Thallasinidae sp. 2     

Uca sp. 1     

Upogebia brasiliensis 2     

Upogebia paraffinis 3 e 4     

Xanthidae sp. 2     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Zaops cf ostreum 2     

Zaops ostreum 4     

Insecta      

Diptera sp.      

Insecta larva 1     

Echinodermata 1     

Amphiodia atra 2     

Amphionereis articulata 2     

Amphiopholis squamata 2     

Amphiura complanata 2     

Crinoide 2 e 4     

Echinoidea sp. 2     

Hemipholis elongata 2     

Holoturoidea sp. 1, 3 e 4     

Ophionereis reticulata 2     

Ophiuroide sp. 2, 3, 4 e 5     

Mollusca      

Anomalocardia sp. 1     

Bathyarca pectunculoides 2     

Bivalve sp. 2     

Calyptraea sp. 2 e 5     

Calyptrea centralis 3     

Cardiomya cleryana 3     

Cassostrea rizophora 2     

Crassotrea sp. 1     

Chione sp. 2 e 5     

Chione subrostrata 3     

Codakia costata 3 e 4     

Columbellidae sp. 2     

Corbula caribaea 2     

Corbula cubaniana 3     

Corbula lyoni 2     

Corbula sp. 5     

Crassinela marplatences 3     

Crassinella sp. 2 e 5     

Crassinella lunulata 4     

Ctena pectinella 3     

Ctena sp. 2     

Cuspidaria brasiliensis 2 e 5     

Cyathodonta semirugosa 3     

Cyclinella tenuis 3 e 4     

Cyclotremiscus caraboensis 3     

Dioplodonta nucleiformis 2     

Donax gemmula 2     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Dosinia concentrica 3 e 5     

Elachisina floridana 2     

Entodesma alvarezi 3     

Erodona sp. 1     

Epitonium angulatum 2     

Felaniella cf candeana 2     

Felaniella sp. 5     

Glycymeris sp. 2     

Heleobia sp. 1     

Laevicardium brasiliana 3     

Lioberus castaneus 2 e 5     

Litiopa melanostoma 4     

Lucina pectinata 3     

Lucina sp. 2 e 5     

Macoma sp. 1     

Mactra fragilis 2 e 3     

Musculus viator 2 e 5     

Mytella charruana 2 e 3     

Mytella sp. 1 e 2     

Nassarina sp. 2     

Nassarius sp. 1     

Natica cacarena 3     

Natica canrena 4     

Natica pusilla 2     

Neritina sp. 1     

Nucula sp. 2     

Olividae sp. 1     

Papyridea soleniformes 3     

Perna perna 4     

Pitar fulminatus 4     

Protothaca antiqua 3     

Raeta plicatella 4     

Sanguinolonia cruenta 3     

Semele proficua 2     

Semele purpunascens 3 e 4     

Solen tehuelchus 2     

Spheneia antillensis 2     

Sphenia sp. 5     

Strigilla pisiformis 2     

Tagelus divisus 3     

Tagelus pebleius 3     

Tagelus sp. 1 e 2     

Telina  sp. 1 e 3     

Tellina alternata 2     
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ORDENAMENTO TAXONOMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Tellina diversicolor 2     

Tellina lineata 2     

Tellina nitens 2, 3 e 4     

Tellina punicea 2, 3 e 4     

Tellina sp. 5     

Trachycardium muricatum 3 e 4     

Turbonilla Interrupta 2     

Turbonilla sp. 5     

Nematoda      

Anticoma sp. 1 e 3     

Catanema sp. 1     

Coenopharynx sp. 1     

Cylicolaimus sp. 1     

Parachromadorita sp. 1     

Paramesochium sp. 1     

Pheronus sp. 1     

Pomponema sp. 1     

Viscosia sp. 1     

Nematoda 2, 4 e 5     

Phoronida      

Phoronis sp. 2     

Porifera      

Craniella cranium 2     

Esponja 2     

Porifera sp. 1     

Priapulida 2     

Sipuncula 2, 3, 4 e 5     

Lofoforado 1     

Platyhelminthes 1     

Nemertinea 1, 2, 3, 4 e 5     

Legenda: CR = Criticamente em Perigo, EN = Em perigo, VU = Vulnerável, DD = Dados insuficientes, NT = Quase ameaçado e 
LC = Menor Preocupação. 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e de Interesse Econômico & Exóticas 

Dentre as espécies encontradas na Baia da Babitonga OAP (2013), identificou a 

espécie Diopatra cuprea, esta espécie esta presente na “Lista Oficial de Espécies 

Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA 

em 2011, e é classifica como EN (Em Perigo). 

Diopatra cuprea é um poliqueta bentônico, primariamente de hábito errante e com 

algumas adaptações para construir e viver em tubos enterrados na areia ou na lama. 

Pode alcançar cerca de 1 cm de largura e 20 cm de comprimento e é mais freqüente 

no limite da maré baixa, em praias abrigadas, podendo ocorrer em maiores 

profundidades. O tubo construído por este animal tem aspecto pergaminhoso e sua 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 532 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

extremidade anterior, denominada ‘chaminé’, geralmente curva e mais espessa, se 

projeta acima da superfície do substrato. É onívoro, podendo alimentar-se de 

pequenos animais, algas, material em decomposição, além da fauna existente na 

‘chaminé’. Distribuição pretérita: a espécie foi originalmente descrita para a costa 

atlântica da América do Norte (Carolina do Norte, EUA) como Nereis cuprea. 

Distribuição atual: apresenta distribuição anfiatlântica, com registros para o Brasil 

(AL, PB, SE, PE, BA, ES, RJ, SP, PR, SC e RS), costa Norte-americana (de 

Massachussets até a Flórida), Golfo do México, Panamá, costa oeste e sul da África, 

além do oceano Índico. É bastante procurado como isca para a pesca amadora, e 

como alimento para algumas espécies ornamentais (MACHADO, 2008). 

d) Carcinofauna 

Para a região da baia da Babitonga, BRANCO, 1998, realizou um diagnostino no 

mangue da baia afim de diagnosticar as espécies de carcinofauna presente na 

região. A família com maior numero de espécies encontrada foi a família Portunidae 

(Quadro 11.2.2.). 

Quadro 11.2.2.3-4 - Lista de espécies de carcinofauna encontradas na Baía da Babitonga/SC 
pelo IBAMA (1998). 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO 

STATUS DE CONSERVAÇÃO 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Sycyonidae     

Sicyonia dorsalis -- -- -- -- 

Penaeidae     

Farfantepenaeus paulensis -- -- -- -- 

Litopenaeus schmitti  -- -- -- -- 

Xiphopenaeus kroyeri -- -- -- -- 

Pleoticus muelleri -- -- -- -- 

Calappidae     

Hepatus pudibundus -- -- -- -- 

Leucosiidae     

Persephona mediterranea -- -- -- -- 

Majidae     

Libinia spinosa -- -- -- -- 

Portunidae     

Arenaeus cribrarius -- -- -- -- 

Callinectes bocourti -- -- -- -- 

C. Danae -- -- -- -- 

C. Ornatus -- -- -- -- 

C. Sapidus -- -- -- -- 

Cronius ruber -- -- -- -- 

Portunus spinumanus -- -- -- -- 

Xanthidae     

Eurytium limosum -- -- -- -- 

Grapsidae     
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO 

STATUS DE CONSERVAÇÃO 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Goniopsis cruentata -- -- -- -- 

Pachygrapsus transversas -- -- -- -- 

Aratus pisonii -- -- -- -- 

Chasmagnathus granulata -- -- -- -- 

Metasesarma rubripes -- -- -- -- 

Sesarma retrum -- -- -- -- 

Ocypodidae     

Uca thayeri -- -- -- -- 

U. uruguayensis -- -- -- -- 

U. maracoani -- -- -- -- 

Ucides cordatus cordatus -- -- -- -- 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e de Interesse Econômico & Exóticas 

Nenhuma espécie citada esta presentes na “Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de 

Extinção no Estado de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA em 2011, e na 

Lista de Espécies Ameaçadas na Portaria MMA nº 445/14.  

Dentre as espécies citadas no estudo, as espécies Farfantepenaeus paulensis, 

Litopenaeus schmitti, Callinectes danae, C. Ornatus, Ucides cordatus cordatus 

apresentam um alto valor comercial.  

Farfantepenaeus paulensis: Vulgarmente conhecido por Camarão-rosa, tem sua 

distribuição desde a Bahia até a Argentina. Habitam profundidades entre 40 e 60 

metros de profundidade, preferindo viver em fundos de areia, lodo ou cascalho, 

possuindo hábitos noturnos. A pesca deste camarão representa uma fonte de renda 

para muitas famílias de pescadores, sendo uma espécie que se reproduz o ano 

inteiro, com picos de reprodução no outono e na primavera (PRETO, 2009).  

Litopenaeus schmitti: Vulgarmente conhecido por camarão-branco, ocorre no 

atlântico ocidental, das Antilhas até o estado do Rio Grande do Sul no Brasil. Os 

adultos são encontrados em profundidades de até 30 metros. Possui alto valor 

comercial, capturados por embarcações de arrasto (SANTOS, 2008).  

Ucides cordatus: Vulgarmente conhecido por caranguejo Uça, é encontrado 

exclusivamente em manguezais, em substratos macios onde constrói tocas com 

profundidades de até 2 metros. Serve como bioindicador, encontrado em grande 

parte do litoral brasileiro, demonstrando sensibilidade a diversos poluentes. Possui 

grande importância econômica, constituindo fonte de renda para grande parte da 

população (CASTILHO-WESTPHAL, 2008) 

Os organismos da espécie Callinectes danae Smith 1969, são conhecidos 

popularmente como siri-azul, assim como outras espécies do gênero Callinectes. 

Pertencem à infraordem Brachyura e à família Portunidae. Sua distribuição 

geográfica abrange o Oceano Atlântico ocidental, envolvendo estado da Flórida nos 
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Estados Unidos, Bermuda, Golfo do México, Antilhas, Colômbia, Venezuela e, no 

Brasil, do estado da Paraíba até o Rio Grande do Sul (MELO, 1996). Habitam fundos 

lamosos e arenosos em mar aberto ou ambiente estuarino até 70m de profundidade, 

sendo eurialinos (WILLIAMS, 1984). Sua dieta é majoritariamente de 

macroinvertebrados, em especial anelídeos, crustáceos, moluscos bivalves, 

gastrópodes e peixes maiores, o que indica que são também detritívoros (BRANCO; 

VERANI, 1997). Sendo seus hábitos alimentares têm muita importância em sua 

distribuição geográfica e ecdise (McLAUGHLIN ; HEBARD, 1961). 

Callinectes ornatus Ordway 1863, pertencentes à infraordem Brachyura e família 

Portunidae, têm sua distribuição geográfica no Oceano Atlântico ocidental, 

envolvendo os estados da Virginia, Carolina do Norte até o estado da Flórida nos 

Estados Unidos, Golfo do México, Antilhas, Colômbia, Venezuela, Guianas e, no 

Brasil, do estado do Amapá até o Rio Grande do Sul (MELO, 1996). Habitam fundos 

lamosos e arenosos em mar aberto ou ambiente estuarino até 70m de profundidade, 

tendo ampla faixa de tolerância a salinidade (WILLIAMS, 1984). O papel ecológico 

do C. ornatus é muito importante, ao passo que são detritívoros, predadores e 

também, servem de alimento para animais maiores (HAEFNER, 1990). 

O camarão Litopenaeus schmitti é conhecido popularmente como camarão-branco, 

camarão legítimo ou camarão vila franca, sendo uma espécie muito importante para 

a carcinicultura. O L. schmitti tem sua ocorrência no Atlântico Ocidental, das Antilhas 

até o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Os indivíduos adultos habitam regiões 

marinhas até 30m de profundidade (SILVA, 1977). Já os indivíduos juvenis são 

encontrados em enseadas, baías e estuários (PEREZ-FARFANTE, 1969,1970; IWAI, 

1973). Mesmo podendo ocorrer em maiores profundidades, esta espécie ocorre 

mais frequentemente em profundidades menores (SANTOS et al., 2008). Por ser 

uma espécie de alto valor comercial acarretando assim uma grande captura no 

ambiente natural em 2003, através da Portaria Nº 70, o IBAMA instituiu a proibição 

anual no período de 1º de novembro a 31 de janeiro, a pesca do camarão branco na 

baia da Babitonga. 

e) Ictiofauna 

O litoral do Estado de Santa Catarina está inserido em uma região de transição 

ictiofaunística por apresentar tanto espécies da região tropical de águas quentes, 

quanto espécies originárias das águas frias situadas mais ao sul. 

Para as baías e estuários encontram-se referidas 28 e 224 espécies, 

respectivamente de peixes cartilaginosos (cações e raias) e peixes ósseos. Entre os 

cações e raias a família Carcharhinidae apresenta o maior número de espécies (7) e 

entre os ósseos, as famílias Sciaenidae (22) e Carangidae (17) para as regiões 

costeiras e oceânicas (LEDO, 1995). 
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A ictiofauna da Baía da Babitonga está composta por espécies eurihalinas com seu 

ciclo de vida, ou parte dele, essencialmente associado com as águas costeiras e 

estuarinas (CORRÊA et al., 2006). 

Por se tratar de uma área intermediária entre os rios e o oceano, a região está 

diretamente relacionada com as migrações dos peixes (ZIJLSTRA, 1986). 

Temperatura e salinidade da água (associada à pluviosidade e às marés) são os 

principais fatores que afetam sua distribuição (CORRÊA et al., 1995). 

Para caracterizar a ictiofauna presente na área de influencia indireta na baia da 

Babitonga, foi realizado o levantamento bibliográfico em 7 bases apresentadas a 

seguir:(1) HOSTIM-SILVA et al.,1998; (2) CORREA et al., 2006; (3) 

GERHARDINGER et al., 2006; (4) SOUZA-CONCEICAO, 2008; (5) SANTOS, 2019; 

(6) BORDIN, 2010; (7) VILLAR et al.., 2011; ao todo foram identificadas citaram 

como ocorrentes na Baía da Babitonga 18 ordens, 54 famílias, e 153 espécies 

(Quadro 11.2.2.). 

Dentre as ordens presentes na lista a ordem Perciformes, foi a mais representativa, 

com 56,21% das espécies identificadas, seguido das ordens Clupeiformes e 

Pleuronectiformes com 9,15% cada das espécies identificadas. Já as famílias mais 

representativas em numero de espécies foram Scianidae com 12,42% seguido da 

Carangidae com 9,80%das espécies identificadas. 

Quadro 11.2.2.3-5 - Lista de espécies de peixes encontradas na Baía da Babitonga/SC pelos 
seguintes estudos: 1) HOSTIM-SILVA et al.,1998; (2) CORREA et al., 2006; 
(3) GERHARDINGER et al., 2006; (4) SOUZA-CONCEICAO, 2008; (5) 
SANTOS, 2019; (6) BORDIN, 2010; (7) VILLAR et al., 2011 e status de 
conservação conforme Portaria MMA n0 445/2014, CONSEMA n0 02/2011 e 
IUCN e espécie exótica classificada pela CONSEMA n0 08/2012. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

TORPEDINIFORMES           

Narcinidae           

Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)  1;5     DD   

RAGIFORMES           

Rhinobatidae           

Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) 1;2;5     NT   

Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 
1841) 

1   VU VU   

Gymnuridae           

Gymnura altavela (Linnaeus, 1758) 2;3   CR VU   

Myliobatidae           

Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815) 1;2     NT   

ELOPIFORMES           

Elopidae           

Elops saurus Linnaeus, 1766  4;6     LC   

ALBULIFORMES           
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO REGISTRO 

STATUS 

CONSEMA 
02/2011 

IBAMA 
445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

Albulidae           

Albula vulpes (Linnaeus, 1758)  6     NT   

ANGUILLIFORMES           

Muraenidae           

Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831 5     LC   

Ophichthidae           

Myrophis punctatus Lütken, 1852 1     LC   

Ophichthus gomesii (Castelnau, 1855)  2;6     LC   

CLUPEIFORMES           

Clupeidae           

Harengula clupeola (Cuvier, 1829)  1;4;5;6     LC   

Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818)  1;2;5;6     LC   

Sardinella brasiliensis (Steindachner, 
1879) 

2     NE   

Engraulidae           

Anchoa januaria (Steindachner, 1879)  1;4;6     LC   

Anchoa marinii Hildebrand, 1943  2     LC   

Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848)  1     LC   

Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829) 6     LC   

Anchoviella brevirostris (Günther, 1868) 5     LC   

Anchoviella lepidentostole (Fowler, 
1911)  

1     LC   

Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829)  1;2;4;5;6     LC   

Engraulis anchoita Hubbs & Marini, 1935  1     NE   

Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1829) 1;2;4;5;6     LC   

Pristigasteridae           

Chirocentrodon bleekerianus (Poey, 
1867)  

1;5     LC   

Pellona harroweri (Fowler, 1917)  5     LC   

SILURIFORMES           

Ariidae           

Cathorops spixii (Agassiz, 1829)  1;2;5     NE   

Genidens barbus (Lacepède, 1803) 5   EN NE   

Genidens genidens (Lacepède, 1803)  1;2;5;6     LC   

Notarius luniscutis (Valenciennes, 1840) 7;5     NE   

AULOPIFORMES           

Synodontidae           

Synodus foetens (Linnaeus, 1766)  4;5;6     LC   

Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 
1829) 

5     LC   

BATRACHOIDIFORMES           

Batrachoididae           

Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829) 5     NE   

GOBIESOCIFORMES           

Gobiesocidae           
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Gobiesox barbatulus Starks, 1913  5;6     LC   

ATHERINIFORMES           

Atherinopsidae           

Atherinella brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1825)  

4;6     LC   

CYPRINODONTIFORMES           

Poeciliidae           

Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 
1801  

4     NE   

BELONIFORMES           

Belonidae           

Strongylura marina (Walbaum, 1792)  1;6     LC   

Strongylura timucu (Walbaum, 1792)  4;6     LC   

Hemiramphidae           

Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 
1758)  

1;4     LC   

Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 
1841)  

1;4     LC   

SYNGNATHIFORMES           

Fistulariidae           

Fistularia petimba Lacepède, 1803 7     LC   

Syngnathidae           

Cosmocampus elucens (Poey, 1868) 5     LC   

Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 4 VU VU NT   

Syngnathus folletti Herald, 1942 4     LC   

Syngnathus pelagicus Linnaeus, 1758 1     LC   

SCORPAENIFORMES           

Dactylopteridae           

Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)  2;4     LC   

Triglidae           

Prionotus punctatus (Bloch, 1793)  1;2;4;5     LC   

PERCIFORMES           

Centropomidae           

Centropomus parallelus Poey, 1860  1;2;5     LC   

Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)  1;2;5     LC   

Serranidae           

Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard, 
1824) 

1;2;4;5     LC   

Rypticus randalli Courtenay, 1967  2;5     LC   

Epinephelidae           

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822) 3 EN CR CR   

Ephinephelus niveatus (Valenciennes, 
1828) 

5     NE   

Hyporthodus niveatus (Valenciennes, 
1828) 

7   VU VU   

Mycteroperca acutirostris (Valenciennes, 
1828) 

3     LC   
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Mycteroperca bonaci (Poey, 1860) 3   VU NT   

Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860) 3   VU VU   

Mycteroperca marginata (Lowe, 1834) 4     NE   

Mycteroperca microlepis (Goode & 
Bean, 1879)  

3     LC   

Mycteroperca tigris (Valenciennes, 
1833)  

3     LC   

Priacanthidae           

Priacanthus arenatus Cuvier, 1829  1     LC   

Pomatomidae           

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) 2;4     VU   

Rachycentridae           

Rachycentron canadum (Linnaeus, 
1766)  

4     LC   

Carangidae           

Caranx crysos (Mitchill, 1815) 2;5     LC   

Caranx hippos (Linnaeus, 1766)  1;2     LC   

Caranx latus Agassiz, 1831  2;6     LC   

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 
1766)  

1;5;6     LC   

Hemicaranx amblyrhynchus (Cuvier, 
1833)  

1;2     LC   

Oligoplites palometa (Cuvier, 1832)  1;2     LC   

Oligoplites saliens (Bloch, 1793)  1;2;4;5;6     LC   

Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 
1801)  

1;2;5;6     LC   

Selene setapinnis (Mitchill, 1815)  1;5     LC   

Selene vomer (Linnaeus, 1758)  1;2;5;6     LC   

Seriola lalandi Valenciennes, 1833 5     LC   

Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)  6     LC   

Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758)  6     LC   

Trachinotus goodei Jordan & Evermann, 
1896  

5     LC   

Trachurus lathami Nichols, 1920  1     LC   

Lobotidae           

Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) 1;5     LC   

Gerreidae           

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)  1;2;4;5;6     LC   

Eucinostomus argenteus (Baird & 
Girard, 1855)  

1;2;4;5     LC   

Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 
1824)  

1;2;4;6     LC   

Eucinostomus lefroyi (Goode, 1874)  2;3;5     LC   

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 
1863)  

1;2;5     LC   

Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830) 1     LC   

Haemulidae           
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Genyatremus luteus (Bloch, 1790) 1;2;5     DD   

Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)  1;4;5     LC   

Pomadasys corvinaeformis 
(Steindachner, 1868)  

1;4;5;6     LC   

Sparidae           

Archosargus probatocephalus 
(Walbaum, 1792)  

4     LC   

Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 
1758)  

5     LC   

Diplodus argenteus (Valenciennes, 
1830)  

5     LC   

Sciaenidae           

Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)  1;2;4;5     LC   

Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 
1919)  

1;5     LC   

Cynoscion acoupa (Lacepède, 1801)  1;5     LC   

Cynoscion jamaicensis (Vaillant & 
Bocourt, 1883)  

1     LC   

Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)  1;2;4;5     LC   

Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830)  1;5     LC   

Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830)  1;5     LC   

Larimus breviceps Cuvier, 1830  1;2;5     LC   

Macrodon atricauda (Günther, 1880) 1     NE   

Macrodon ancylodon (Bloch & 
Schneider, 1801) 

5     LC   

Menticirrhus americanus (Linnaeus, 
1758)  

1;2;4;5;6     LC   

Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1847)  1;4;6     LC   

Micropogonias furnieri (Desmarest, 
1823) 

1;2;4;5;6     LC   

Paralonchurus brasiliensis 
(Steindachner, 1875)  

1;2;5     LC   

Pogonias cromis (Linnaeus, 1766)  1   EN LC   

Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945)  1;2;5     NE   

Stellifer rastrifer (Jordan, 1889)  1;2;5;6     LC   

Stellifer stellifer (Bloch, 1790)  2;4;5     DD   

Umbrina canosai Berg, 1895 4     NE   

Polynemidae           

Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758) 5;6     LC   

Mugilidae           

Mugil curema Valenciennes, 1836  1;4     LC   

Mugil curvidens Valenciennes, 1836  2     NE   

Mugil incilis Hancock, 1830  2     LC   

Mugil liza Valenciennes, 1836 2;4     DD   

Cichlidae           

Geophagus brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1824)  

1     NE   

Uranoscopidae           
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Astrocopus y-graecum Cuvier, 1829 1     NE   

Pinguipedidae            

Pinguipes brasilianus Cuvier, 1829  3     NE   

Labrisomidae           

Malacoctenus delalandii (Valenciennes, 
1836)  

7     LC   

Blenniidae           

Hypleurochilus fissicornis (Quoy & 
Gaimard, 1824)  

7     LC   

Omobranchus punctatus (Valenciennes, 
1836)  

7     LC X 

Gobiidae           

Bathygobius soporator (Valenciennes, 
1837) 

4;5;6;7     LC   

Ctenogobius boleosoma (Jordan & 
Gilbert, 1882) 

4;6     LC   

Ctenogobius shufeldti (Jordan & 
Eigenmann, 1887)  

4     LC   

Ctenogobius stigmaticus (Poey, 1860) 1     LC   

Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)  2;5     LC   

Gobionellus stomatus Starks, 1913 4     NE   

Microgobius meeki Evermann & Marsh, 
1899 

4;5;6     LC   

Ephippidae           

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)  2;4;5;6     LC   

Sphyraenidae           

Sphyraena tome Fowler, 1903  1     NE   

Trichiuridae           

Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758  1;2;5     NE   

Scombridae           

Scomberomorus brasiliensis Collette, 
Russo & Zavala-Camin, 1978 

2     LC   

Stromateidae           

Peprilus paru (Linnaeus, 1758)  1;5     LC   

PLEURONECTIFORMES           

Paralichthyidae           

Citharichthys arenaceus Evermann & 
Marsh, 1900 

2;4;5;6     LC   

Citharichthys macrops Dresel, 1885  2;4     LC   

Citharichthys spilopterus Günther, 1862  2;4;5;6     LC   

Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 
1882  

2;4;5     LC   

Etropus longimanus Norman, 1933  4     NE   

Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842)  4     NE   

Paralichthys orbignyanus (Valenciennes, 
1839) 

5     NE   

Paralichthys patagonicus Jordan, 1889  4     NE   

Achiridae           
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Achirus declivis Chabanaud, 1940 5     LC   

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) 2;4;5     LC   

Catathyridium garmani (Jordan, 1889) 5     NE   

Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 
1915) 

5     LC   

Cynoglossidae           

Symphurus plagiusa (Linnaeus, 1766)  1     LC   

Symphurus tesselatus (Quoy & 
Gaimard, 1824)  

2;6     NE   

TETRAODONTIFORMES           

Monacanthidae           

Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818) 7     LC   

Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766) 4;5     LC   

Tetraodontidae           

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 
1766)  

1;2;4;5     LC   

Sphoeroides greeleyi Gilbert, 1900  2;4;5;6     LC   

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)  2;5     LC   

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 
1758)  

2;4;5;6     LC   

Sphoeroides tyleri Shipp, 1972  2     LC   

Diodontidae           

Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 
1758) 

1;2;4;5;6     LC   

Legenda: CR = Criticamente em Perigo, EN = Em perigo, VU = Vulnerável, NT = Quase ameaçada, LC = Segura ou pouco 
preocupante, DD = Dados insuficientes e NE = Não avaliada. 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e de Interesse Econômico & Exóticas 

Em relação a lista de espécies ameaçadas foram encontradas 2 espécies para a 

lista de espécies ameaçadas do estado de Santa Catarina, CONSEMA 02/2011, a 

espécie Hippocampus reidi, foi classificada como VU = Vulnerável, já a espécie 

Epinephelus itajara foi classificada com EN = Em Perigo. 

Para a Portaria MMA nº 445/2014 que reconhece como espécies de peixes e 

invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção foram 

encontradas 9 espécies, classificadas como Vulnerável (VU), estão as espécies: 

Zapteryx brevirostris, H. reidi, Hyporthodus niveatus, Mycteroperca bonaci e 

Mycteroperca interstitialis. Como Em Perigo (EN), as seguintes espécies Genidens 

barbus e Pogonias cromis. Já classificadas como Criticamente em Perigo (CR), as 

espécies Gymnura altavela e E. itajara. 

Pela lista vermelha de especies ameaçadas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), foram encontras 23 

espécies não avaliadas, 4 espécies com dados insuficientes, 113 classificadas como 

segura ou pouco preocupante, 5 como quase ameaçadas, 5 como vulneráveis e 1 

como criticamente em perigo. As espécies classificadas como VU são: Z. 

https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
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brevirostris, G. altavela, H. niveatus, M. interstitialis e Pomatomus saltatrix.  Já a 

espécie E. itajara está classificada como Criticamente em perigo. 

Epinephelus itajara: Vulgarmente conhecido como Mero, são peixes de hábitos 

costeiros, que vivem sobre fundos rochosos ou de areia, tendo sua dieta baseada 

em pequenos peixes e crustáceos. Porte médio a grande, podendo alcançar mais de 

2m de comprimento e 375kg. É considerado Em Perigo pela portaria da Consema 

20/2011 e Criticamente em Perigo pela portaria MMA 445/2014 e pela lista vermelha 

de conservação da IUCN (FIGUEIREDO, 1980). 

Genidens barbus: Vulgarmente conhecido como Peixe-gato ou Bagre. Espécie de 

grande porte, pode medir entre 70 cm e 1,2 m de comprimento, ocorrendo nas 

regiões sul e sudeste do Brasil. É Considerado em perigo para a portaria MMA 

445/2014 (MARCENIUK, 2005).  

Gymnura altavela: Vulgarmente conhecido por Raia-manteiga, pode chegar até 2 

metros de largura, pesando 35kg. Habita águas costeiras tropicais e temperadas 

quentes do Mediterrâneo e Atlântico. Possui a alimentação baseada em peixes, 

lulas, crustáceos e gastrópodes. É considerado Vulnerável pela lista vermelha da 

IUCN e Criticamente em Perigo pela portaria MMA 445/2014 (FIGUEIREDO, 1980). 

Hippocampus reidi: Vulgarmente conhecido como Cavalo-marinho, são facilmente 

encontrados em estuários, podendo atingir até 18 cm. Sua dieta está baseada em 

pequenos crustáceos. Possuem baixa mobilidade e fecundidade, mas essas 

características são suficientes para a manutenção da espécie, que sofre com a 

pesca acidental e a degradação ambiental, causando a perda de habitats. É 

considerado como uma espécie vulnerável para a portaria MMA 445/2014 e 

Consema 02/2011 (FIGUEIREDO, 1980). 

Hyporthodus niveatus: Vulgarmente conhecido como Cherne, parente próximo dos 

Badejos, são diferenciados por possuírem corpo mais robusto e não comprido 

lateralmente. Possuem hábitos costeiros, vivendo sobre fundos rochosos ou de 

areia. Alimentam-se de peixes e crustáceos. Podem alcançar até 1,2 m de 

comprimento. É considerado vulnerável pela portaria MMA 445/2014 e pela lista 

vermelha da IUCN (FIGUEIREDO, 1980). 

Mycteroperca bonaci: Vulgarmente conhecido como Badejo, é considerado a maior 

espécie do gênero, ultrapassando 1 metro de comprimento e atingindo quase 90kg 

(FIGUEIREDO, 1980). Estão associados a recifes rochosos e corais, alimentando-se 

principalmente de outros peixes, lulas, crustáceos e camarões. É considerado como 

vulnerável pela portaria MMA 445/2014 (OLIVEIRA, 2016). 

Mycteroperca interstitialis: Vulgarmente conhecido como Garoupa, podem chegar a 

70cm não ultrapassando os 5kg. Estão associados a recifes rochosos e corais, 

alimentando-se de peixes menores, caranguejos, lagostas e outros crustáceos. É 

listada como vulnerável para a portaria MMA 445/2014 e para a lista vermelha de 

conservação da IUCN (FIGUEIREDO, 1980). 
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Pogonias cromis: Vulgarmente conhecido como Miraguaia, é um peixe de grande 

porte, alcançando mais de 1 m de comprimento. Encontrado em águas costeiras, 

especialmente onde há influência de grandes rios, sobre fundos de areia e lama. 

Alimenta-se principalmente de peixes, crustáceos e moluscos. É considerado em 

perigo pela portaria MMA 445/2014 (FIGUEIREDO, 1980). 

Pomatomus saltatrix: Vulgarmente conhecido com Enchova, pode alcançar até um 

metro de comprimento e 9kg. Possuindo uma ampla distribuição, são muitas vezes 

capturados em redes de arrasto, e ocasionalmente com anzol e linha. Vivem em 

grandes cardumes, que por sua vez atacam cardumes menores de outros peixes 

para sua alimentação. É considerado Vulnerável segundo a lista vermelha da IUCN 

(FIGUEIREDO, 1980). 

Zapteryx brevirostris: Vulgarmente conhecido como Raia-viola. Podem chegar a 70 

cm com peso variando entre 1,5 e 2kg. Apesar de mais frequentes em águas 

costeiras, já foram encontrados exemplares em profundidades de 60m. 

Invertebrados marinhos, principalmente camarões e caranguejos e pequenos peixes 

constituem a base de sua alimentação. É considerado vulnerável pela portaria MMA 

445/2014 e pela lista vermelha de conservação da IUCN (FIGUEIREDO, 1980).   

Segundo a Resolução CONSEMA 08/2012 que reconhece Lista Oficial de Espécies 

Exóticas Invasoras, a espécie Omobranchus punctatus é classificada como exótica 

invasora para o ambiente da baia da Babitonga. É uma espécie nativa da região do 

Indo-Pacífico, era a única espécie exótica encontrados na baía, habitando estruturas 

de cultura de mexilhões perto do porto de São Francisco do Sul (GERHARDINGER 

et al. 2006; FREITAS; VELASTIN 2010). 

Dentre as espécies presentes na lista 15 especies apresentam um alto valor 

comercial segundo (FROESE; PAULY. 2018), são elas: Archosargus rhomboidalis, 

Centropomus parallelus, Citharichthys spilopterus, Diplectrum radiale, Epinephelus 

itajara, Etropus longimanus, Hyporthodus niveatus, Lagocephalus laevigatus, 

Mycteroperca bonaci, Mycteroperca microlepis, Polydactylus virginicus, Symphurus 

plagiusa, Trachinotus carolinus. 

Archosargus rhomboidalis: Vulgarmente conhecido como Sargo-de-dente, são 

encontrados em águas rasas, mais comuns em fundos arenosos ou de lama, nas 

proximidades de regiões estuarinas e ocasionalmente em regiões de pedras e 

corais. Alimenta-se de invertebrados em geral e também de material vegetal. Podem 

atingir 35 cm de comprimento pesando 0,8kg (FIGUEIREDO, 1980). 

Centropomus parallelus: Vulgarmente conhecido como Robalo, vivem em águas 

costeiras e estuarinas, podendo penetrar em lugares de água doce (FIGUEIREDO, 

1980).  São pescados com redes e anzol, considerados de grande qualidade no 

mercado e alto valor comercial. Podem alcançar 60 cm de comprimento e 8kg. São 

carnívoros, sendo peixes e crustáceos os elementos mais importantes em sua 

alimentação (RODRIGUES, 2005) 
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Citharichthys spilopterus: Vulgarmente conhecido como Linguado, habita águas 

rasas, frequentes em regiões estuarinas, em fundos lamacentos até 75 metros de 

profundidade (FIGUEIREDO, 1985).  Atinge aproximadamente 18 cm de 

comprimento, alimentando-se principalmente de poliquetas e pequenos crustáceos. 

Sua distribuição é na costa atlântica dos Estados Unidos, passando pelo Caribe até 

o Brasil. (ROBINS, 1986).  

Diplectrum radiale: Espécie que habita águas costeiras, vivendo sobre fundos 

rochosos alimentando-se principalmente de peixes e crustáceos (FIGUEIREDO, 

1980).  Atingem em média 23 cm de comprimento, podendo chegar a 1kg. Espécie 

apreciada como alimento, mas, por não viverem em cardumes sua pesca é muito 

limitada. (FERREIRA, 2017). 

Etropus longimanus: Vulgarmente conhecido como Linguado. Vive desde a costa até 

190 metros de profundidade. Pode chegar aos 16 cm de comprimento, alimentando-

se principalmente de poliquetas e pequenos crustáceos, sendo sua ocorrência 

desde o estado do Rio de Janeiro até a Argentina (FIGUEIREDO, 2000). 

Lagocephalus laevigatus: Vulgarmente conhecido por Baiacu, é uma espécie de 

grande porte, encontrada em águas costeiras, chegando a penetrar em estuários. 

São carnívoros e a carne é de boa qualidade, podendo atingir os 60 cm de 

comprimento e 4kg (FIGUEIREDO, 2000).  

Lobotes surinamensis: Vulgarmente conhecido por Prejereba, encontrado em águas 

rasas, perto da praia ou em alto mar, sobre fundo de pedra e água salobra, junto à 

desembocadura de rios. Possui uma alimentação baseada em crustáceos e peixes, 

alcançando 75 cm de comprimento e 15kg. Possui alto valor comercial, mas 

raramente encontrado no mercado (FIGUEIREDO, 1980). 

Mycteroperca microlepis: Vulgarmente conhecido como badejo, é um peixe de médio 

a grande porte, chegando a 50 cm. Alimentam-se principalmente de peixes e 

crustáceos. São bastante apreciados na pesca esportiva, alcançando alto valor 

comercial. Encontrados em áreas de substrato duro e consolidado, como formações 

rochosas e recifes de corais (FIGUEIREDO, 1980). 

Polydactylus virginicus: Vulgarmente conhecido como Parati-barbudo, são peixes 

costeiros e abundantes em regiões estuarinas (FIGUEIREDO, 1985). Alimentam-se 

de crustáceos, poliquetas e materiais vegetais. Pode atingir 32 cm de comprimento, 

sendo encontrado na Flórida, Caribe até a Argentina (MOTOMURA, 2004). 

Pomatomus saltatrix: Vulgarmente conhecido com Enchova, pode alcançar até um 

metro de comprimento e 9kg. Possuindo uma ampla distribuição, são muitas vezes 

capturados em redes de arrasto, e ocasionalmente com anzol e linha. Vivem em 

grandes cardumes, que por sua vez atacam cardumes menores de outros peixes 

para sua alimentação. É considerado Vulnerável segundo a lista vermelha da IUCN 

(FIGUEIREDO, 1980). 
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Symphurus plagiusa: Vulgarmente conhecido por Língua-de-mulata, ocorre em 

águas rasas e estuários em fundos lodosos com no máximo 10 metros de 

profundidade (FIGUEIREDO, 2000). Sua alimentação tem como base pequenos 

invertebrados bentônicos, pequenos caranguejos e poliquetas (ROBINS, 1986). 

Trachinotus carolinus: Vulgarmente conhecido como Pampo. Peixe de hábitos 

costeiros, comuns em zona de arrebentação. Podem atingir 46 cm de comprimento e 

chegar a 1,4kg. Sua alimentação está baseada em moluscos, crustáceos e peixes 

pequenos. Espécie muito comum na região sudeste do Brasil (FIGUEIREDO, 1980). 

f) Quelônios 

A taxonomia vigente reconhece 7 espécies de tartarugas marinhas: a cabeçuda ou 

amarela Caretta caretta, a tartaruga verde Chelonia mydas, a kikila Natator 

depressus, a de pente Eretmochelys imbricata, a gigante ou negra ou de couro 

Dermochelys coriácea, a pequena Lepidochelys olivacea e a Ridley Lepidochelys 

kempi. 

Dentre estas sete espécies, cinco ocorrem no Brasil: Chelonia mydas, Caretta 

caretta, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea e Dermochelys coriacea, 

conforme Quadro 11.2.2. (TAMAR, 2009). Todas as cinco espécies de tartarugas 

marinhas encontram-se, atualmente, em listas nacionais (MMA, 2014) e globais 

(IUCN, 2015) de espécies ameaçadas de extinção. 

Quadro 11.2.2.3-6 - Espécies de tartarugas marinhas com potencial de ocorrência na área de 
estudo. 

FAMÍLIA ESPÉCIES NOME COMUM 

CHELONIIDAE 

Caretta caretta Tartaruga-cabeçuda 

Chelonia mydas Tartaruga-verde 

Eretmochelys imbricata Tartaruga-de-pente 

Lepidochelys olivacea Tartaruga-oliva 

DERMOCHELYIDAE Dermochelys coriacea Tartaruga-de-couro 

As tartarugas marinhas possuem ampla distribuição geográfica devido ao seu hábito 

migratório (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999), porém um pouco restrita às faixas 

tropical e subtropical do planeta (FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR, 2002). O litoral de 

Santa Catarina atrai as tartarugas marinhas pela alta disponibilidade de alimento, 

sendo este estado considerado como área de alimentação, passagem e descanso 

das tartarugas marinhas. 

A alimentação das tartarugas marinhas é muito diversificada, pois cada espécie tem 

características próprias. As tartarugas verdes alimentam-se basicamente de algas, a 

tartaruga de couro alimenta-se preferencialmente de águas-vivas, as outras 

espécies alimentam-se de peixes, crustáceos e moluscos (TAMAR, 2003). 

Estes animais crescem lentamente e apresentam uma vida longa, se tornando 

adultos com 20-50 anos e atingem a idade reprodutiva entre 20 e 30 anos. 

Apresentam ciclos de vida bem complexos e utilizam uma grande variedade de 
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ecossistemas, compreendendo desde habitat terrestres, onde ocorre a postura dos 

ovos e o desenvolvimento embrionário, até habitat em águas costeiras e oceânicas, 

onde se alimentam, desenvolvem e acasalam (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 

1999). 

As tartarugas marinhas apresentam, em geral, comportamento solitário. São 

encontradas eventualmente em pequenas concentrações de até dezenas de 

indivíduos, em função de disponibilidade de recursos alimentares. 

Por exporem apenas a cabeça ou parte de seu dorso na superfície da água, as 

tartarugas marinhas são de difícil observação. Assim, diferentemente de cetáceos, 

por exemplo, que são observados mais facilmente em superfície, poucas 

informações são reunidas acerca dos hábitos de tais espécies na costa brasileira. A 

maior parte da informação está concentrada sobre aspectos ligados a reprodução, 

como áreas e períodos de desova (ALMEIDA et al., 2011). 

Pupo et al. (2006) indicaram que todas as 5 espécies de tartarugas marinhas 

ocorrentes no Brasil têm distribuição em Santa Catarina. No mesmo estudoos 

autores), relatam que as espécies mais encontradas foram C. mydas e C. caretta, 

que vivem em águas rasas, habitando a região norte de Santa Catarina. Já a 

espécie E. imbricata tem preferência por águas tropicais, sendo raros os registros 

nessa região. Dermochelys coriacea possui os hábitos mais pelágicos dentre as 

tartarugas marinhas, com preferência por águas frias e profundas, sendo raras no 

litoral de Santa Catarina. 

O litoral de Santa Catarina atrai as tartarugas marinhas pela alta disponibilidade de 

alimento, sendo este estado considerado como área de alimentação, passagem e 

descanso das tartarugas marinhas (SARTORI, 2009). 

De acordo com Sartori (2012) o litoral de Santa Catarina pode ser considerado uma 

importante área de alimentação, principalmente para as três espécies que se 

alimentam em águas rasas: C. mydas, C. caretta e E. imbricata. Ao mesmo tempo, a 

pesca é intensa na região, caracterizando uma atividade tradicional em muitas 

comunidades ao longo do litoral. A captura acidental em redes de espera é um 

importante problema de conservação para as tartarugas marinhas em Santa 

Catarina (Pupo et al., 2005), sendo o principal fator associado ao encalhe de 

indivíduos nas praias. 

Referente às espécies que ocorrem na Baía da Babitonga, dentre as cinco espécies 

de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, quatro foram registradas na região: a 

tartaruga-verde (Chelonia mydas), a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), a 

tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e a tartaruga-de-couro (Dermochelys 

coriacea) (SARTORI, 2009). A espécie mais comum na Baía da Babitonga é a 

tartaruga-verde, que se alimenta de plantas marinhas, como gramíneas e 

propágulos de mangue, além de macroalgas (SARTORI, 2009). 
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g) Cetáceos 

No estuário da baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, ocorrem duas 

espécies de pequenos cetáceos costeiros, a toninha, Pontoporia blainvillei, e o  

boto-cinza, Sotalia guianensis, ao longo de todo o ano, caracterizando uma situação 

de simpatria direta. Estudos realizados na Baía da Babitonga desde 1997 indicam 

que as duas espécies de cetáceos utilizam esta área para alimentação, descanso, 

reprodução e cria de filhotes, constituindo-se, desta forma, num importante refúgio 

para ambas as espécies ao longo de sua distribuição (CREMER, 2000; 2007). 

Estudos pretéritos também já comprovaram a residência de ambas as espécies na 

área, com a utilização da técnica de foto identificação (HARDT, 2005; SCHULZE, 

2012). 

TETRATECH (2017) realizou, na área de intervenção do empreendimento, cruzeiros 

de campo percorrendo transectos lineares em 8 dias de campo, 4 dias de campo na 

estação chuvosa e 4 dias na estação seca, onde foram percorridos 313,6 km com 

uma esforço total de campo de 18h13min. 

Segundo a TETRATECH (2017), um registro de Sotalia guianensis foi realizado em 

junho/2016. O grupo avistado era composto por 36 animais, exibia comportamento 

de pesca em superfície e estava localizado nas proximidades do Porto de Itapoá, 

distante cerca de 4,5 km da área do Porto Brasil Sul - PBS. Cito que a localização do 

TGS e do PBS são coincidentes. 

De acordo com a ACQUAPLAN (2014), 4 grupos de botos cinza foram observados 

nas proximidades do Porto de Itapoá, mas nenhum permaneceu na área de 

desembocadura da baía. Outros 3 grupos foram avistados em deslocamento para 

fora da baía e um grupo para o interior. Os cruzeiros realizados na região entre as 

ilhas e a margem norte da baía, na porção interna da baía e o padrão de distribuição 

observado foi similar ao verificado por Cremer et al. (2007) e Acquaplan (2009); 

onde a P. blainvillei se manteve exclusivamente na região norte. 

Esse padrão de comportamento foi igualmente verificado por ACQUAPLAN (2013), 

durante o monitoramento do Porto de Itapoá, de 2011 a 2013, onde 62,5% (N=5) dos 

avistamos foram de grupos que estavam entrando na baía e 37,5% (N=3) saindo, 

com o período do verão sendo responsável por 62,5 (N=5) dos registros e o outono 

por 25% (N=2). 

Cremer & Simões-Lopes (2008), sugerem a ocorrência de toninhas na porção 

interna da Baía da Babitonga, uma vez que a alta disponibilidade de alimento e a 

ausência de predadores no interior do estuário fornece uma área propícia à sua 

concentração. 

Os dados obtidos por Cremer et al. (2007) e TETRATECH (2017) corroboram os 

achados em campo, em relação a baixa ocupação na região de desembocadura da 

baía da Babitonga. 
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11.2.2.4 Resultados Área de Influência - Dados Primários 

a) Fitoplâncton 

Na primeira campanha para levantamento de dados realizada durante a primavera, o 

fitoplâncton foi classificado em 43 táxons distintos, sendo que 96,4% desses fazem 

parte do grupo Bacillariophyceae (diatomáceas), as diatomáceas penadas (7 táxons) 

foram pouco mais representativas, do que as cêntricas (26 táxons). O grupo 

Dinophyceae (dinoflagelados) representaram 3,6% do total com grupos taxonômicos 

identificados nesta campanha (Quadro 11.2.2). 

Quadro 11.2.2.4-1 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade fitoplanctônica 
registrada na estação de primavera. 

GRUPO TAXONÔMICO P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) 

DINOFLAGELADOS 

Ceratium fusus  ●  

Ceratium hircus ● ●  

Ceratium longipes ●  ● 

Ceratium trichoceros  ● ● 

Dinophysis caudata ●   

Gonyaulax sp.  ●  

Podolompas palmipes  ● ● 

Prorocentrum scutellum ● ●  

Protoperidinium spp.   ● 

Pyrocystis sp. ● ● ● 

DIATOMÁCEAS PENADAS 

Fragilaria spp.  ● ● 

Grammatophora sp.  ●  

Navicula spp. ●  ● 

Pleurosigma spp. ● ●  

Pseudo-nitzschia sp. 2 (médio) ●   

Pseudo-nitzschia sp. 2 (grande)  ● ● 

Thalassionema nitzschioides ● ● ● 

DIATOMÁCEAS CÊNTRICAS 

Bacteriastrum hyalinum   ● 

Chaetoceros aequatorialis  ● ● 

Chaetoceros decipiens  ●  

Chaetoceros lorenzianus   ● 

Corethron sp.  ●  

Coscinodiscus asteromphalus ● ● ● 

Coscinodiscus wailesii ● ● ● 

Cyclotella spp. ● ● ● 

Ditylum sp.1 ●   
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GRUPO TAXONÔMICO P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) 

Guinardia flaccida ● ● ● 

Guinardia sp.  ● ● 

Helicotheca tamesis ●   

Hemiaulus sinensis ● ●  

Hemiaulus spp. ●  ● 

Lauderia sp. ●  ● 

Melosira sp. ●   

Meuniera membranacea  ●  

Odontella sp.  ●  

Paralia sulcata  ● ● 

Rhizosolenia robusta  ●  

Rhizosolenia setigera  ● ● 

Rhizosolenia styliformis ● ● ● 

Skeletonema sp. ● ●  

Stephanopyxis sp.  ● ● 

Thalassiosira rotula ●   

Triceratium favus   ● 

O ponto com maior número de táxons foi o Ponto 2 (P2) com 29 táxons identificados. 

Em segundo lugar, em termos de riqueza, ficou o Ponto 3 (P3), com 24 grupos 

taxonômicos observados. Por último, o Ponto 1 (P1) com 22 táxons. Os táxons mais 

frequentes para esta campanha, foram Chaetoceros compressus, Coscinodiscus 

asteromphalus, Coscinodiscus wailesii, Cyclotella spp., Skeletonema sp. e 

Thalassionema nitzschioides, que estiveram presentes em todas as amostras. 

Na 2ª Campanha de levantamento, realizada durante a estação de verão, o 

fitoplâncton foi classificado em 45 táxons distintos, sendo que 94,7% desses fazem 

parte do grupo Bacillariophyceae (diatomáceas), as diatomáceas penadas (7 táxons) 

foram pouco mais representativas, do que as cêntricas (26 táxons). O grupo 

Dinophyceae (dinoflagelados) representaram 5,3% do total com 12 grupos 

taxonômicos identificados nesta campanha (Quadro 11.2.2). 

Quadro 11.2.2.4-2 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade fitoplanctônica 
registrada na estação de verão. 

TAXA P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) 

Dinoflagelados 

Alexandrium sp.  ●  

Ceratium balechii ●   

Ceratium declinatum ●   

Ceratium furca   ● 

Ceratium fusus ●  ● 

Ceratium hircus ● ● ● 
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TAXA P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) 

Ceratium trichoceros ●  ● 

Ceratium tripos ●   

Prorocentrum lima ●  ● 

Prorocentrum micans ● ● ● 

Prorocentrum scutellum ● ● ● 

Protoperidinium spp. ● ●  

Diatomáceas Penadas 

Amphora ovalis   ● 

Grammatophora sp. ●   

Lioloma pacificum ●   

Navicula spp. ● ● ● 

Pleurosigma spp.   ● 

Pseudo-nitzschia sp. 1 (pqno)  ● ● 

Thalassionema nitzschioides ● ●  

Diatomaceas Cêntricas 

Bacteriastrum hyalinum ●   

Chaetoceros aequatorialis ●   

Chaetoceros compressus ●   

Chaetoceros decipiens  ● ● 

Climacodium frauenfeld   ● 

Coscinodiscus asteromphalus ● ● ● 

Coscinodiscus wailesii ● ● ● 

Coscinodiscus sp. 2 (grande) ●   

Cyclotella spp. ● ● ● 

Dactyliosolen sp.  ● ● 

Detonula pumila  ●  

Ditylum brightwellii  ● ● 

Ditylum sp. ●   

Guinardia flaccida ● ● ● 

Helicotheca tamesis ●   

Hemiaulus hauckii ● ● ● 

Hemiaulus sinensis ● ● ● 

Hemiaulus spp. ● ● ● 

Leptocylindrus sp.1  ●  

Meuniera membranacea ● ● ● 

Paralia sulcata  ●  
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TAXA P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) 

Rhizosolenia robusta  ●  

Rhizosolenia setigera  ●  

Skeletonema sp.  ●  

Stephanopyxis turris  ●  

Stephanopyxis palmeriana ●   

O ponto com maior número de táxons foi o Ponto 1 (P1) com 29 táxons identificados. 

Em segundo lugar, em termos de riqueza, ficou o Ponto 2 (P2), com 26 grupos 

taxonômicos observados. Por último, o Ponto 1 (P3) com 23 táxons. Os táxons mais 

frequentes para esta campanha, foram Ceratium hircus, Prorocentrum micans, 

Prorocentrum scutellum, Navicula spp., Coscinodiscus asteromphalus, 

Coscinodiscus wailesii, Cyclotella spp., Guinardia flaccida, Hemiaulus hauckii, 

Hemiaulus sinensis, e Meuniera membranacea, que estiveram presentes em todas 

as amostras. 

A diversidade de espécies é considerada como um aspecto favorável de 

comunidades naturais existindo vários índices que a quantifica, esses índices 

possibilitam inclusive a comparação entre os diferentes grupos.  

Este parâmetro pode ser subdividido em dois grupos: Riqueza e Uniformidade. A 

diversidade de espécie refere-se à variedade de espécies de organismos vivos de 

uma determinada comunidade, habitat ou região. 

Riqueza refere-se ao número de espécies presentes numa população de 

determinada área, enquanto que a uniformidade diz respeito à distribuição de 

indivíduos entre as espécies, em uma área. 

Os índices de diversidade permitem comparações entre amostras com diferentes 

densidades de organismos e espécies. A abundância associada aos índices 

populacionais (D’, H’, J’) do plâncton são bons bioindicadores ambientais. 

Os índices utilizados para o atual trabalho foram de Riqueza Absoluta (S´), Riqueza 

(Margalef - D’), Diversidade (Shannon-Weaver - H’) e Equitabilidade (Pielou - J’). 

Todos os índices para fitoplâncton são apresentados no Quadro 11.2.2, a seguir. 

Quadro 11.2.2.4-3 - Índice de riqueza absoluta (S’), riqueza de Margalef (d), diversidade de 
Shannon-Wiener (H’) e equitabilidade de Pielou (J), para os organismos 
fitoplanctônicos. 

ÍNDICE GRUPO 
PRIMAVERA DESV 

PAD 
VERÃO DESV 

PAD P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Margalef (d) Fito 3,5 5,6 4,2 0,87 5,1 4,7 3,7 0,62 

Shannon (H') Fito 1,8 2,7 2,6 0,41 2,8 2,7 2,3 0,21 

Pielou (J) Fito 0,6 0,8 0,8 0,11 0,8 0,8 0,7 0,04 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 552 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

O índice de riqueza de Margalef (d) para o fitoplâncton, durante a primavera, 

mostrou padrões distintos e variou entre 3,5 e 5,6 (±0,87 SD). Durante a campanha 

de verão, apresentou valores entre 3,7 e 5,1 (±0,62 SD), como pode ser observado 

no gráfico a seguir (Figura 11.2.2). 

Figura 11.2.2.4-1 - Índice de Riqueza de Margalef e a indicação do Desvio Padrão (SD) para o 
grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das campanhas de primavera e 
verão. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

A diversidade específica, segundo o Índice de Shannon-Weaver (1949), para 

fitoplâncton durante a primavera teve seu máximo no ponto 2 (2,7 bits/cél) e para a 

campanha de verão, apresentou o máximo no ponto 1 (2,8 bits/cél) (Figura 11.2.2.4-

2). De acordo com Margalef (1976), em comunidades naturais, os valores numéricos 

do índice de diversidade de Shannon-Weaver raramente excedem 5 bits (unidade de 

medida adimensional) por indivíduo. Ainda, segundo o autor, em comunidades 

fitoplanctônicas, a diversidade, em bits por célula, está normalmente entre 1 e 2,5 

em águas costeiras e entre 3,5 e 4,5 em águas oceânicas. Assim, a comunidade da 

área amostrada, apesar de apresentar altos índices de diversidade, pode ser 

caracterizada como costeira. 
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Figura 11.2.2.4-2 - Índice de Diversidade de Shannon-Weaver e a indicação do Desvio Padrão 
(SD) para o grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das campanhas de 
primavera e verão. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

O índice de equitabilidade de Pielou (J’) indica se as diferentes espécies possuem 

abundância semelhantes. Este índice varia entre 0 e 1, sendo que quando mais 

próximo do maior valor, maior a semelhança entre as abundâncias. 

Para o fitoplâncton, o ponto 3 (P3) foi o que apresentou os maiores valores de 

equitabilidade para a campanha de primavera, e o ponto 1 (P1) para a campanha de 

verão (Figura 11.2.2.4-3). 

Os pontos amostrados na atual campanha, no geral apresentaram um bom nível de 

uniformidade nas abundâncias para o grupo fitoplâncton, apenas no ponto P1 na 

campanha de primavera, apresentou uma equitabilidade de 0,6. Isso se deve, 

principalmente, em decorrência da elevada densidade de células de Skeletonema sp 

observada neste ponto. 
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Figura 11.2.2.4-3 - Índice de Equitabilidade de Pielou e a indicação do Desvio Padrão (SD) para 
o grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das campanhas de primavera e 
verão. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

 Bioindicadores 

Entre as espécies análogas a todos os levantamentos, destaca-se a presença da 

diatomácea Coscinodiscus wailesii, listada pela IOC-UNESCO (MOESTRUP, 2009) 

como microalga nociva, pois pode produzir grandes quantidades de mucilagem 

insolúvel que se acumula em organismos planctônicos, aumentando a densidades 

da água. Também pode se dividir com muita facilidade o que o torna facilmente 

adaptável e em grandes quantidades pode esgotar os nutrientes da água causando 

aumento da turbidez e depleção do oxigênio (SMAYDA, 1997; FERNANDES et al., 

2001). 

Outro grupo de diatomáceas que merece atenção pela presença nos estudos 

avaliados são o das Pseudonitzschia sp., devido ao seu potencial nocivo. Este 

gênero é considerado potencialmente tóxico pela capacidade de algumas espécies 

em produzir o ácido domóico, toxina causadora do envenenamento amnésico  

(ASP - Amnesic Shellfish Poisoning) em humanos e na fauna marinha. 

Os dinoflagelados compõem o grupo com maior variedade de espécies tóxicas, com 

destaque para os produtores de toxinas diarréicas (DSP - Diarrhetic Shellfish 

Poisoning), como Dynophisis sp., frequente nos estudos analisados. 

Apesar da presença de espécies com potencial nocivo, as densidades celulares 

registradas foram insuficientes para causarem danos a outros organismos 

(NATIONAL MARINE BIOTOXIN MANAGEMENT PLAN, 1996), porém é 

extremamente importante um monitoramento contínuo das espécies nocivas no 

presente estudo. 
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 Espécies Ameaçadas, Endêmicas, de Interesse Econômicoe Exóticas 

Nas últimas décadas com a eutrofização generalizada dos ecossistemas costeiros 

mundiais e facilidade de dispersão natural pela circulação ou pela invasão através 

de águas de lastro. Ou seja, é praticamente impossível identificar endemismo no 

caso do fitoplâncton. 

Porém, a espécie de diatomácea C. walesii, listada pela IOC-UNESCO 

(MOESTRUP, 2009) como microalga nociva e invasora, encontrrada em estuários de 

todo o mundo provavelmente proveniente das águas de lastro dos navios, foi 

encontrada em ambas campanhas realizadas neste estudo. 

Durante a realização do levantamento de dados primários não foram identificadas 

espécies presentes na “Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado 

de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA 02/11, e na Lista de Espécies 

Ameaçadas na Portaria MMA nº 445/14. 
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 Registro Fotográfico 

Figura 11.2.2.4-4 - Amostras de fitoplâncton obtidas durante a primavera. A. Chaetoceros 
compressus; B. Coscinodiscus asteromphalus; C. Coscinodiscus wailesii;  
D. Cyclotella spp.; E. Skeletonema sp.; F. Thalassionema nitzschioides. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.2.4-5 - Amostras de fitoplâncton obtidas durante o verão. G. Ceratium hircus; H. 
Prorocentrum micans; I. Prorocentrum scutellum; J. Navicula spp.; L. 
Coscinodiscus asteromphalus; M. Coscinodiscus wailesii; N. Cyclotella spp.; 
O. Guinardia flaccida. 

 
Fonte: OAP (2018).  
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b) Zooplâncton 

Na campanha realizada durante a primavera, o zooplâncton foi classificado em  

24 táxons distintos, sendo que 62,5% desses fazem parte do filo Arthropoda  

(Quadro 11.2.2). O ponto com maior número de táxons foi P1, com 16 espécies, 

representando 66,7% das espécies encontradas. 

Quadro 11.2.2.4-4 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade zooplanctônica 
registrada na campanha de primavera. 

FILO TÁXONS 
PONTOS 

P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) 

Arthropoda Acartia lilljeborgi ● ●  

Acartia tonsa ● ● ● 

Pseudodiaptomus acutus    

Temora turbinata ● ● ● 

Eucalanus sp. ●  ● 

Paracalanus sp. ● ●  

Subeucalanus sp.   ● 

Oithona plumifera  ● ● 

Nauplio cirripedia ● ● ● 

Copepodito   ● 

Penilia avirostris   ● 

Camarão Juvenil (Mysis) ●   

Euphausiacea   ● 

Nauplio decapoda ● ● ● 

Isopoda   ● 

Chaetognatha Sagitta tenuis ● ●  

Chordata Oikopleura dioica ●  ● 

Ciliophora Favella ehrenbergii ● ● ● 

Codonella sp. ● ● ● 

Tintinnopsis sp. ● ● ● 

Codonellopsis sp. ● ● ● 

Cnidaria Hydrozoa sp.  ●  

Echinodermata Larva Echinodermata  ●  

Radiozoa Radiolário ● ●  

Como já citado, segundo Lobo e Leighton (1986) pode-se considerar espécies 

representativas aquelas presentes, no mínimo, em 55% das amostras. Nesta 

campanha, 15 táxons se enquadram nesse valor, ou seja, 62,5% da amostragem 

total. Os táxons mais frequentes para esta campanha foram Acartia tonsa, Temora 

turbinata, Naupliu Cirripedia, Naupliu Decapoda, Favella ehrenbergii, Codonella sp., 

Tintinnopsis sp. e Codonellopsis sp., presentes em 100% das amostras. Acartia 

lilljeborgi, Eucalanus sp., Paracalanus sp., Oithona plumifera, Sagitta tenuis, 

Oikopleura dioica e Radiolário, ambos presentes em 67% das amostras. 

Na campanha realizada durante a estação de verão, o zooplâncton foi classificado 

em 26 táxons distintos, sendo que 76,9% desses fazem parte do filo Arthropoda 
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(Quadro 11.2.2.4-5). O ponto com maior número de táxons foi P3, com 20 espécies, 

representando 76,9% das espécies encontradas. 

Quadro 11.2.2.4-5 - Análise qualitativa (presença ● /ausência) da comunidade zooplanctônica 
registrada na campanha de verão. 

FILO TÁXONS 
PONTOS 

P1 P2 P3 

Annelida Magelona sp.   ● 

Arthropoda 

Acartia lilljeborgi ● ● ● 

Acartia tonsa ● ●  

Centropages sp.   ● 

Pseudodiaptomus acutus  ●  

Temora stylifera ● ● ● 

Temora turbinata ● ● ● 

Oithona plumifera   ● 

Cypris ● ● ● 

Nauplio cirripedia  ●  

Corycaeus sp.1  ● ● 

Corycaeus sp.2  ●  

Oncaea sp.  ● ● 

Copepodito ● ●  

Penilia avirostris ● ● ● 

Evadne tergestina   ● 

Camarão Juvenil (Mysis) ●  ● 

Euphausiacea   ● 

Nauplio decapoda ● ● ● 

Chaetognatha 
Sagitta enflata   ● 

Sagitta tenuis ● ● ● 

Chordata Doliolida sp. ● ● ● 

Cnidaria 
Cubozoa sp.  ●  

Hydrozoa sp.  ● ● 

Echinodermata Larva Auricularia   ● 

Mollusca Véliger de bivalvia ● ● ● 

Como já citado, segundo Lobo e Leighton (1986) pode-se considerar espécies 

representativas aquelas presentes, no mínimo, em 55% das amostras. Nesta 

campanha, 15 táxons se enquadram nesse valor, ou seja, 62,5% da amostragem 

total. Os táxons mais frequentes para esta campanha foram Acartia lilljeborgi, 

Temora stylifera, Temora turbinata, Cypris de Cirripedia, Copepodito, Penilia 

avirostris, Nauplio decapoda, Sagitta tenuis, Doliolida sp. e Véliger de bivalvia, 

presentes em 100% das amostras. Acartia tonsa, Corycaeus sp.1, Oncaea sp., 

Copepodito, Camarão Juvenil (Mysis) e Hydrozoa sp, ambos presentes em 67% das 

amostras.  

Os índices para zooplâncton paras as duas campanhas já realizadas são 

apresentados no Quadro 11.2.2 a seguir. 
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Quadro 11.2.2.4-6 - Índice de riqueza absoluta (S’), riqueza de Margalef (d), diversidade de 
Shannon-Wiener (H’) e equitabilidade de Pielou (J), para os organismos 
zooplanctônicos. 

ÍNDICE GRUPO PRIMAVERA DESV 
PAD 

VERÃO DESV 
PAD 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Margalef (d) Zoo 2,9 3,3 3,4 0,20 2,1 3,2 3,0 0,48 

Shannon (H') Zoo 1,9 1,8 2,3 0,23 1,4 1,4 1,6 0,08 

Pielou (J) Zoo 0,7 0,7 0,8 0,08 0,6 0,5 0,5 0,04 

O índice de riqueza de Margalef (d) para o zooplâncton durante a primavera, 

mostrou padrões distintos e variou entre 2,9 e 3,4 (±0,20 SD). Durante a campanha 

de verão, apresentou valores entre 2,1 e 3,2 (±0,48 SD), como pode ser observado 

no gráfico a seguir (Figura 11.2.2). 

Figura 11.2.2.4-6 - Índice de Riqueza de Margalef e a indicação do Desvio Padrão (SD) para o 
grupo de zooplâncton amostrados ao longo das campanhas de primavera e 
verão. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

A diversidade específica, segundo o Índice de Shannon-Weaver (1949), para 

zooplâncton durante a primavera teve seu máximo no ponto 3 (2,3 bits/cél) e para a 

campanha de verão, apresentou o máximo no ponto 1 (1,6 bits/cél)  

(Figura 11.2.2.4-7). Assim, a comunidade da área amostrada, está dentro dos 

índices de diversidade caracterizados como costeiro. 
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Figura 11.2.2.4-7 - Índice de Diversidade de Shannon-Weaver e a indicação do Desvio Padrão 
(SD) para o grupo de fitoplâncton amostrados ao longo das campanhas de 
primavera e verão. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 

Para o zooplâncton, o ponto 3 (P3) foi o que apresentou os maiores valores de 

equitabilidade para a campanha de primavera, e o ponto 1 (P1) para a campanha de 

verão (Figura 11.2.2). 

Os pontos amostrados para o grupo zooplâncton, as menores taxas encontradas 

foram na estação de verão, com valores abaixo de 0,5 de equitabilidade. 

Provavelmente pela diferença de riqueza das espécies observada entre os pontos 

de coleta durante esta campanha. 

Figura 11.2.2.4-8 - Índice de Equitabilidade de Pielou e a indicação do Desvio Padrão (SD) para 
o grupo de zooplâncton amostrados ao longo das campanhas de primavera 
e verão. 

 
Fonte: elaborado por OAP (2018). 
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 Bioindicadores 

O macroplâncton inclui os organismos entre 200-1000µm, na maioria zooplâncton. 

Como no caso do fitoplâncton espécies indicadoras de qualidade ambiental não 

existem uma vez que a comunidade se altera em função das invasões naturais ou 

antropogênicas nas últimas décadas. Como não existem estudos planctonológicos 

na região, antes das invasões começarem a alterar a estrutura planctônica dos 

ecossistemas costeiros mundiais, torna-se impossível determinar quais espécies 

indicam a qualidade do ecossistema antes do empreendimento. 

O correto é determinar parâmetros populacionais antes da construção e atividades 

operacionais do empreendimento, e acompanhar suas alterações em função do 

impacto ambiental previsto. 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas, de Interesse Econômico e Exóticas 

Segundo Souza (2013), as espécies Temora turbinata e Acartia tonsa foram 

responsáveis por 30% da abundância relativa dos copépodes na Baía da Babitonga, 

corroborando com o Estudo de Impacto Ambiental - EIA (OAP, 2010), que também 

aponta essas espécies como as mais abundantes. 

A espécie T. turbinata merece destaque, pois é listada pelo Informe sobre as 

Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil (MMA, 2009) como exótica para o 

Brasil. A espécie é citada como umas das espécies mais dominantes em ambientes 

estuarinos com uma ampla distribuição pela costa brasileira (SANTOS et al., 2009). 

A espécie T. turbinata tem registros de ocorrência no Índico, Pacífico Leste, Mar do 

Japão e Nova Zelândia, sendo categorizada como invasora para a costa brasileira, 

na qual foi citada pela primeira vez na década de 80 na região sul 

(MUXAGATA:GLOEDEN, 1995). Esta espécie já apresenta populações 

estabelecidas em nossos estuários e compete diretamente com a espécie endêmica 

Temora stylifera, afastando suas populações para fora da plataforma continental 

causando, portanto uma diminuição populacional (VILLAC et al., 2009). Os impactos 

desta espécie na região da Baía da Babitonga são ainda desconhecidos. Esta 

espécie foi identificada em todas ambas campanhas de primavera e verão. 

Durante a realização do levantamento de dados primários não foram identificadas 

espécies presentes na “Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado 

de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA 02/11, e na Lista de Espécies 

Ameaçadas na Portaria MMA nº 445/14. 
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 Registro Fotográfico 

Figura 11.2.2.4-9 - Amostras de zooplâncton obtidas durante a primavera. P. Acartia tonsa; Q. 
Temora turbinata; R. Naupliu Cirripedia; S. Sagitta tenuis; W. Favella 
ehrenbergii; V. Codonella sp; X. Acartia lilljeborgii.; Z. Eucalanus sp. 

 
Fonte: OAP (2018). 
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Figura 11.2.2.4-10 - Amostras de zooplâncton obtidas durante o verão. A1. Acartia lilljeborgi; 
B1. Temora stylifera; C1. Temora turbinata; D1. Cypris de Cirripedia; E1. 
Penilia avirostris; F1. Nauplio decapoda; G1. Doliolida sp.; H1. Véliger de 
bivalvia. 

 

 
Fonte: OAP (2018). 
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c) Macrofauna Bentônica 

Durante as campanhas realizadas nos 4 pontos distribuídos na baia da Babitonga 

foram contabilizados 748 indivíduos distribuídos em 25 taxa e em 6 filos  

(Quadro 11.2.2.4-7). Annelida foi o grupo mais abundante com 56% de ocorrência 

sobre o total, seguido de Arthropoda (28%), Mollusca, Chordata, Nemertea e 

Sipuncula com (4% cada) (Figura 11.2.2.4-11). 

Figura 11.2.2.4-11 - Abundância relativa dos grupos taxonômicos identificados. 
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Quadro 11.2.2.4-7 - Lista de espécies da macrofauna bentônica encontradas na Baía da Babitonga/SC e status de conservação conforme Portaria 
IBAMA 444/2014, CONSEMA 02/2011 e CONSEMA 08/2012 durante o levantamento de dados primários. 

ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

PRIMAVERA VERÃO 
TOTAL STATUS 

#BENTOS1 #BENTOS2 #BENTOS3 #BENTOS4 #BENTOS1 #BENTOS2 #BENTOS3 #BENTOS4 

NEMERTEA           

Nemertina 4 0 3 0 0 0 0 1 8 -- 

SIPUNCULA           

Sipuncula  0 0 0 0 0 0 1 0 1 -- 

MOLLUSCA           

Abra lioica 0 0 0 2 0 1 0 3 6 -- 

ANNELIDA           

Aglaophamus sp. 1 0 3 0 1 0 0 0 5 -- 

Aricidea sp. 2 0 15 12 0 0 2 1 32 -- 

Armandia hoslfedi 0 2 6 0 0 0 25 14 47 -- 

Chaetosone sp. 3 0 4 0 0 0 0 1 8 -- 

Dispio sp. 0 0 0 1 0 0 0 2 3 -- 

Glycera americana 4 11 0 6 7 0 1 1 30 -- 

Hemipodia sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -- 

Heteromastus similis 0 0 6 0 0 1 0 0 7 -- 

Laeonice sp. 0 0 6 0 0 0 0 0 6 -- 

Magelona papilicornis 0 0 0 2 0 0 0 1 3 -- 

Nereis sp. 1 0 0 0 0 1 0 0 2 -- 

Poecilochaetus sp. 1 0 0 0 0 0 0 4 5 -- 

Polygordius sp. 0 521 0 0 0 0 0 0 521 -- 

Timarete sp. 0 0 1 0 0 1 0 0 2 -- 

ARTHROPODA           

Amphipoda 5 0 1 1 1 0 1 4 13 -- 

Copepoda 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -- 

Cumacea  1 0 0 1 0 0 0 0 2 -- 
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ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

PRIMAVERA VERÃO 
TOTAL STATUS 

#BENTOS1 #BENTOS2 #BENTOS3 #BENTOS4 #BENTOS1 #BENTOS2 #BENTOS3 #BENTOS4 

Erytium limosum 0 0 0 2 0 0 0 1 3 -- 

Isopoda  0 0 0 3 0 0 0 1 4 -- 

Kalliapseudes schubartii 5 0 1 3 0 1 0 0 10 -- 

Ostracoda  0 0 0 0 0 0 0 1 1 -- 

CHORDATA           

Branchiostoma sp. 0 0 0 1 0 0 1 25 27 -- 

Total 27 534 47 34 9 6 31 60 748 
 

Riqueza 10 3 11 11 3 6 6 14 25 
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Na primavera foram identificados 642 indivíduos distribuídos em 22 taxa e 5 filos, já 

no verão foram identificados 106 indivíduos distribuídos em 21 taxa e 6 filos  

(Figura 11.2.2.4-12 e Figura 11.2.2.4-13). 

Figura 11.2.2.4-12 - Densidade total de organismos nas campanhas amostradas. 

 

Figura 11.2.2.4-13 - Número de taxa encontrado nas campanhas amostradas. 

 
Durante a primavera Annelida foi o grupo mais abundante com 63,64% de 
ocorrência sobre o total, seguido de Arthropoda (22,73%), Mollusca, Chordata e 
Nemertea com (4,55% cada) já no verão Annelida foi o grupo mais abundante com 
52,38% de ocorrência sobre o total, seguido de Arthropoda (63,64%), Mollusca, 
Chordata e Nemertea com (4,76% cada) (Figura 11.2.2.4-14). 
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Figura 11.2.2.4-14 - Abundância relativa dos grupos taxonômicos identificados. 

 

Em relação aos pontos amostrados na campanha da primavera o ponto #Bentos2 

apresentou a maior abundancia com um total de 534 indivíduos identificados, 

seguido do #Bentos3 (ni=47), #Bentos4 (ni=34) e #Bentos1 (ni=27). Já na campanha 

de verão o ponto #Bentos4 apresentou maior abundancia com um total de 60 

indivíduos identificados, seguido do ponto #Bento3 (ni=31), #Bentos1 (ni=9) e 

#Bentos2 (ni=6) (Figura 11.2.2.4-15). 

Figura 11.2.2.4-15 - Densidade total de organismos nas campanhas amostradas. 

 

O numero de taxa na campanha da primavera foi maior nos pontos #Bentos3 e 

#Bentos4 com n=11, cada, seguido do ponto #Bentos1(n=10) e do ponto #Bentos2 

(n=3). Já na campanha de verão o numero de taxa foi maior no ponto #Bentos4 com 

14 espécies identificadas, seguido dos pontos #Bentos 2 e #Bentos3 (n=11 cada) e 

do ponto #Bentos3 (n=3) (Figura 11.2.2). 
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Figura 11.2.2.4-16 - Número de taxa encontrado nas campanhas amostradas. 

 

Annelida foi o filo dominante em 7 das 8 amostragens realizadas ao longo das 

campanhas, porem na campanha da primavera no ponto #Bentos4 o filo dominante 

foi Arthropoda seguido do filo Annelida (Figura 11.2.2). 

Figura 11.2.2.4-17 - Abundancia relativa dos grupos faunísticos nos pontos amostrados na 
baia da Babitonga. 

 

Os resultados obtidos para o índice de riqueza de Margalef (d) que estima a 

biodiversidade de uma comunidade com base na distribuição numérica dos 

indivíduos das diferentes espécies em função do numero total de indivíduos 

existentes nas amostra, mostrou que o ponto #Bentos4 da campanha de verão com 

maior biodiversidade, seguido do ponto #bentos4 da campanha de primavera. O 

ponto com menor biodiversidade foi o ponto #bentos2 da campanha de primavera 

(Figura 11.2.2.4-18). 
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Figura 11.2.2.4-18 - Índice de Margalef nos pontos amostrados na baia da Babitonga. 

 

O índice de Shannon-Wiener (H’), que expressa a importância da uniformidade dos 

valores em todas as espécies da amostra (Moreno,2001). Baseado nos resultados 

verificou-se que o ponto #Bentos1 da campanha da primavera com a maior 

diversidade, a menor diversidade foi encontrada no ponto #Bentos2 da primavera. O 

índice de Shannon leva em consideração o número de espécies e a espécie 

dominante (Figura 11.2.2.4-19). 

Figura 11.2.2.4-19 - Índice de Shannon-Wiener nos pontos amostrados na baia da Babitonga. 

 

Já o índice de equitabilidade de Pielou (J’) que expressa a maneira pela qual o 

número de indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies existentes, 

mostrou que o ponto #Bentos2 da campanha de verão apresentou a maior 

equitabilidade, o ponto com a menor equitabilidade foi o ponto #Bentos2 da 

campanha da primavera (Figura 11.2.2.4-20). 
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Figura 11.2.2.4-20 - Índice de Pielou nos pontos amostrados na baia da Babitonga. 

 

O índice de Shannon-Wiener (H’) leva em consideração a riqueza das espécies e 

sua abundância relativa (ODUM, 1988). Enquanto o índice de equitabilidade ou 

uniformidade (J) refere-se ao padrão de distribuição dos indivíduos entre as 

espécies (PIELOU, 1977). De acordo com ODUM (1988), o índice de Shannon 

atribui um peso maior às espécies raras, enquanto o índice de Pielou representa a 

proporção da diversidade de espécies encontradas na amostragem atual em relação 

à diversidade máxima que a comunidade poderá atingir. 

A curva do coletor indica o número cumulativo de espécies capturadas em função do 

esforço amostral. A partir da análise da Figura 11.2.2.4-21, apresentada na 

sequência, pode-se afirmar que os esforços de coleta estão sendo suficientes para 

amostrar as espécies de macrofauna bentônica. Nota-se que a curva não atingiu a 

assíntota, esta deve ser atingida com as campanhas de monitoramento. 
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Figura 11.2.2.4-21 - Curva acumulada de espécies. 

 

Para a confecção das analises de agrupamento paramétrica (CLUSTER), Análise de 

Escalonamento Multidimensional não Métrico (n-MDS), análise de similaridade de 

percentagens (SIMPER) e às análises de correspondência canônica (CCA) foram 

selecionados 13 taxons a partir da sua importância quanto à frequência e 

abundância, assim foram selecionados os seguintes táxons: Abra lioica, 

Aglaophamus sp., Amphipoda, Aricidea sp., Armandia hoslfedi, Branchiostoma sp., 

Chaetosone sp., Dispio sp., Glycera americana, Kalliapseudes schubartii, Magelona 

papilicornis, NEMERTINA e Polygordius sp. 

Considerando-se a abundancia geral dos 13 Taxa identificados, a analise Cluster  

(Figura 11.2.2.4-22), separou no nível de similaridade dos pontos de coleta em dois 

grupos, deixando os pontos e #Bentos2 da primavera e o #Bentos2 #Bentos1 do 

verão isolados. O primeiro grupo “A”, contendo os Pontos #Bentos1, #Bentos3 e 

#Bentos4 da primavera e #Bentos1 do verão. Um segundo grupo “B”, formado pelos 

Pontos #Bentos3 e #Bentos4 do verão. 
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Figura 11.2.2.4-22 - Dendograma da análise de agrupamentos, baseada em índices de 
similaridade de Bray-Curtis, de ocorrência da macrofauna bentônica da 
Baía da Babitonga, SC. 

 

Os grupos definidos no Cluster (pontos) também podem ser observados na 

plotagem bidimensional do MDS, com o grupo "A" ocupando mais ao centro, o grupo 

"B" a centro na parte superior (Figura 11.2.2.4-23). 
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Figura 11.2.2.4-23 - Representação gráfica do n-MDS dos pontos (B) nos pontos da Baía da 
Babitonga. 

 

Através da análise de similaridade de percentagens (SIMPER), Quadro 11.2.2.4-8, 

verificou-se que a maior dissimilaridade média encontrada foi entre #Bentos1V x 

#Bentos2V e #Bentos2V x #Bentos2P foi de 100% para cada, e a menor 

dissimilaridade média encontrada foi entre Grupo A x #Bentos1V foi de 72,09% e 

entre os grupos "A" x "B" foi de 79,26%, as espécies que contribuíram para esse 

resultado foram: Abra lioica, Aglaophamus sp., Amphipoda, Aricidea sp., Armandia 

hoslfedi, Branchiostoma sp., Glycera americana, Kalliapseudes schubarti, 

NEMERTINA e Polygordius sp. 

Quadro 11.2.2.4-8 - Percentual de dissimilaridade (SIMPER) para os Grupos A, Grupo B. 

GRUPO TÁXON DISSIMILARIDADE (%) CI (%) CA (%) 

Grupo A x #Bentos1V 
Dissimilaridade media: 
72,09% 

Aricidea sp. 24,74 34,31 34,31 

Glycera americana 9,487 13,16 47,47 

Kalliapseudes schubartii 8,547 11,86 59,33 

NEMERTINA 6,421 8,9 68,23 

Grupo A x Grupo B 
Dissimilaridade media: 
79,26% 

Armandia hoslfedi 27,39 34,55 34,55 

Branchiostoma sp. 15,77 19,9 54,45 

Aricidea sp. 11,51 14,51 68,96 

Kalliapseudes schubarti 4,563 5,76 74,72 

Grupo A x #Bentos2V 
Dissimilaridade media: 
91,09% 

Aricidea sp. 30,18 33,14 33,14 

Glycera americana 11,79 12,95 46,09 

Amphipoda 8,474 9,3 55,39 

NEMERTINA 7,985 8,77 64,16 
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GRUPO TÁXON DISSIMILARIDADE (%) CI (%) CA (%) 

Grupo A x #Bentos2P 
Dissimilaridade media: 
98,58% 

Polygordius sp. 92,65 93,99 93,99 

Aricidea sp. 1,713 1,74 95,73 

Glycera americana 1,361 1,38 97,11 

Kalliapseudes schubartii 0,5354 0,54 97,65 

#Bentos1V x Grupo B 
Dissimilaridade media: 
91,65% 

Armandia hoslfedi 43,34 47,29 47,29 

Branchiostoma sp. 21,44 23,4 70,69 

Glycera americana 12,53 13,67 84,36 

Aricidea sp. 3,371 3,68 88,04 

#Bentos1V x #Bentos2V 
Dissimilaridade media: 100% 

Glycera americana 63,64 63,64 63,64 

Aglaophamus sp. 9,091 9,09 72,73 

Abra lioica 9,091 9,09 81,82 

Amphipoda 9,091 9,09 90,91 

#Bentos1V x #Bentos2P 
Dissimilaridade media: 
97,42% 

Polygordius sp. 95,95 98,49 98,49 

Glycera americana 0,7366 0,75 99,24 

Armandia hoslfedi 0,3683 0,38 99,62 

Amphipoda 0,1842 0,19 99,81 

Grupo B x #Bentos2V 
Dissimilaridade media: 
98,18% 

Armandia hoslfedi 51,79 52,75 52,75 

Branchiostoma sp. 24,29 24,74 77,49 

Amphipoda 5,199 5,29 82,78 

Aricidea sp. 4,034 4,11 86,89 

Grupo B x #Bentos2P 
Dissimilaridade media: 
98,26% 

Polygordius sp. 90,57 91,52 91,52 

Armandia hoslfedi 3,061 3,09 94,61 

Branchiostoma sp. 2,218 2,25 96,86 

Glycera americana 1,738 1,75 98,61 

#Bentos2V x #Bentos2P 
Dissimilaridade media: 100% 

Polygordius sp. 97,2 97,2 97,2 

Glycera americana 2,052 2,05 99,25 

Armandia hoslfedi 0,3731 0,38 99,63 

Kalliapseudes schubartii 0,1866 0,18 99,81 

Com o objetivo de identificar a influência de variáveis ambientais sobre os padrões 

de composição e abundância das principais espécies nessa comunidade foi 

realizado a CCA. Esta análise é particularmente útil para analisar a distribuição de 

espécies ao longo de gradientes ambientais (Figura 11.2.2.4-24). 
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Figura 11.2.2.4-24 - Projeção da Análise de Correspondência Canônica (CCA), com destaque 
para os dois principais eixos analisados na Baía da Babitonga. Legenda: 
AMG - Areia Muito Grossa, AG - Areia Grossa, AM - Areia Media, AF - Areia 
Fina, AMF - Areia Muito Fina, S - Silte, ARG - Argila, MO - Matéria Orgânica, 
ACaO - Alcalinidade de Carbonato de Cálcio, CoT - Carbono orgânico total, 
NT - Nitrogênio Total, FT - Fosforo total. 

 

A CCA foi significativa, explicando 32,41% da variação da abundância das principais 

espécies da macrofauna bentônica em função das variáveis ambientais. 

Na primeira variável canônica, que explicou 41,77% da relação das espécies com os 

fatores abióticos, Silte correlacionaram-se positivamente com Abra lioica, 

Amphipoda, Magelona papilicornis, Chaetosone sp. Aricidea sp., NEMERTINA, 

Kalliapseudes schubarti e Aglaophamus sp. no Ponto #Bentos2V, #Bentos4P, 

#Bentos3P e #Bentos1P. Estes por outro lado, tiveram uma associação negativa 

com a Dispio sp., Branchiostoma sp., Armandia hoslfedi associaram-se com Areia 

Muito Grossa, Areia Grossa, Nitrogênio Total, Matéria Orgânica, Carbono orgânico 

total e Fosforo total no Ponto #Bentos3V e #Bentos4V. 
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Na segunda variável canônica, que explicou 24,34% dos dados, Glycera americana 

associaram-se com Areia Fina, Areia Alcalinidade de Carbonato de Cálcio Carbono 

Orgânico Total, Nitrogênio Total e Fosforo Total, principalmente no ponto 

#Bentos1V. Estes por outro lado, tiveram uma associação negativa com Polygordius 

sp. que, segundo o CCA, associaram-se com o Areia Media, nos pontos #Bentos2P. 

Os invertebrados dominantes nos fundos inconsolados marinhos são comumente os 

moluscos, os crustáceos e os anelídeos poliquetas (NYBAKKEN; BERTNESS, 

2004). Destes, os anelidos são frequentemente os mais abundantes, 

correspondendo a mais de 2/3 de toda a comunidade (ROUSE; PLEIJEL, 2006). 

Para este trabalho o grupo taxonômico Annelida foi o grupo mais dominante. O 

mesmo padrão foi observado na Baía da Babitonga (LORENZI et al., 2006; VIERA 

2007; HAPONIUK 2007; BECKER 2009) a na Baía de Paranaguá (LANA, 1986) e na 

Lagoa dos Patos (BEMVENUTI et al., 1992) e por MUCHA; COSTA (1999) no 

estuário de Sado em Portugal. Em um estudo realizado por MOREIRA (2009), 

observou que na região portuária do Porto do Mucuripe, o grupo mais abundante foi 

o grupo taxonômico Anellida representado pelo Polychaeta, já no Terminal Portuário 

do Pecém, o grupo mais abundante foi o Mollusca, seguido pelos Polychaeta e pelos 

Nematoda e na região do Porto de Santos, foi o grupo taxonômico Anellida 

representado pelo Polychaeta formaram o grupo mais abundante, totalizando mais 

de 90% dos organismos encontrados. Estes são amplamente distribuídos pelo globo 

e possuem uma variedade de hábitos alimentares (ROUSE; PLEIJEL, 2001; 

GLASBY, 2005). Contudo, poucas são as espécies que toleram a água salobra são 

ainda mais raras as restritas à água doce (AMARAL; NONATO, 1996). 

Os pontos estudados estão localizados no setor externo da baia e próximo ao canal 

presente na Baia da Babitonga, o que gera uma grande velocidade na corrente, 

segundo Gray (1981), a alta velocidade da corrente tende a mover gradativamente 

grãos com maior densidade (> areia fina), bem como grãos que apresentem maior 

coesão (< areia fina). 

Nos estudos realizados na baia da Babitonga VIERA (2007) e Becker (2009) 

observaram a dominância de areia fina e areia muito fina na nos pontos externos, o 

mesmo ocorreu no presente estudo. Segundo Bemvenuti et al. (1992) a elevada 

hidrodinâmica desestabiliza o substrato e impede a deposição de frações mais finas 

do sedimento, limitando o assentamento e a permanência da maioria dos 

componentes da macrofauna bentônica. 

Segundo Soares-Gomes et al., (2002) diferentes tipos de sedimento condicionam 

comunidades distintas, não só quanto à composição, mas também à dominância de 

grandes grupos taxonômicos, em fundos arenosos os anfipodes apresentam 

densidades maiores, neste trabalho foi observado na primavera uma densidade 

maior de anfipodes na estação da primavera em comparação a outras estações do 

ano. 
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A presença de forte correntes, interfere nas concentrações de matéria orgânica e de 

nutrientes, o que pode ser constatado nesses pontos, esse fator caracteriza a 

presença do poliqueta Aricidea sp., considerado comedor de depósito não-seletivo. 

Esse organismo constrói galerias próximas a superfície do sedimento, conectadas 

de forma oblíqua entre si. 

No Rio Formosa, no sul da costa de Portugal Dolbeth et al. (2005) observou que a 

espécies Branchiostoma lanceolatum dominou em áreas com areia grossa a muito 

grossa. Já OORTMAN et al. (2010), em seu estudo para verificar o efeito da 

maricultura sobre a macrofauna bentônica na baia da babitonga, verificou que a 

espécie Branchiostoma sp. apresentou maior diversidade em pontos com menor 

concentração de matéria orgânica. 

A presença de organismos como Kalliapseudes schubartii em ambientes estuarinos 

é bastante comum, pois suportam as constantes variações ambientais (FONSECA & 

D’INCAO, 2006). O poliqueta Polygordius sp., da família Polygordiidae ocorre em 

habitats intersticiais de águas rasas até uma profundidade máxima registrada de 152 

metros (RAMEY et al. 2006). São característicos de areias grossas e limpas, com 

poucos detrítos e fragmentos de conchas (WESTHEIDE 2008). 

Conforme apresentados não foi observado uma diferença espacial dos pontos 

amostrados, esse fato se deve aos pontos estarem próximos a desembocadura da 

baia da Babitonga, houve sem uma diferença entre as estações estudadas. Acredita-

se que durante o monitoramento o mesmo resultado seja encontrado em relação as 

estações. 

 Espécies Bioindicadoras 

A melhor forma de monitorar a qualidade ambiental da comunidade bentônica de 

substrato inconsolidado é através da análise das comunidades, uma vez que a 

composição e a densidade das espécies podem ser afetadas quando perturbado o 

substrato inconsolidado. Nesse caso, dependendo das alterações no ambiente, uma 

ou duas espécies podem não ser suficientes para indicar a qualidade ambiental. 

Conforme os modelos propostos por Underwood (1992, 1994) e Schmitt; Russell 

(1996) e aplicado a esse monitoramento, é necessário um levantamento anterior 

sazonal na área do empreendimento (área de influência) e em uma área controle 

antes da instalação do píer. Durante (enquanto durar a construção do píer) e após a 

instalação da plataforma as mesmas áreas, seguido a mesma sazonalidade, devem 

ser realizadas amostragens com o objetivo de comparar as variações de densidade, 

composição e distribuição das comunidades bentônicas, mais a aplicação do índice 

de Shannon-Wiener dentro do mesmo objetivo. 

O conhecimento da diversidade e dominância desses organismos mostra como são 

explorados recursos como espaço e alimento. A descrição do comportamento 

temporal desses padrões permite, ainda, identificar a ocupação diferencial dos 

recursos, ao longo do tempo, ou distinguir os mecanismos pelos quais a comunidade 
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desenvolveu os padrões atuais. Quando ocorre uma perturbação de qualquer 

origem, uma comunidade tende a ter sua estrutura modificada em diferentes níveis. 

A evolução da modificação temporal dos padrões de dominância, comparados aos 

registrados em ambientes semelhantes, pode fornecer indícios de uma recuperação 

ou indicar os mecanismos por meio dos quais a comunidade está se adaptando às 

novas condições impostas ao ambiente 

Nesse contexto, alguns crustáceos, moluscos e, sobretudo, poliquetas constituem 

excelentes bioindicadores. Espécies oportunistas, associadas ao enriquecimento 

orgânico, como o crustáceo Kalliapseudes schubarti e o polychaeta Aricidea sp., 

estão incluídas entre as mais utilizadas para esse tipo de avaliação das condições 

ambientais (AMARAL et al. 2003). Sua presença pode indicar degradação ambiental 

quando é encontrado em elevadas abundâncias, dominando o ambiente. 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e de Interesse Econômico & Exóticas 

Durante a realização do levantamento de dados primários não foram identificadas 

espécies presentes na “Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado 

de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA 02/11, e na Lista de Espécies 

Ameaçadas na Portaria MMA nº 445/14. 

Não fora identificadas espécies presente na lista de espécies exóticas invasoras 

presente na Resolução CONSEMA 08/2012. 

d) Carcinofauna 

Na campanha realizada na estação da primavera foram coletados 23 indivíduos 

pertencentes a duas famílias e 4 espécies. No Quadro 11.2.2.4-9 é apresentada a 

riqueza e a abundancia por ponto amostrado. Conforme observado o para a 

amostragem realizada na primavera o ponto 1 apresenta a maior abundancia com 

10 indivíduos e três espécies identificadas, já o Ponto 3 e ponto 2 apresenta 5 

indivíduos com três espécies identificadas para o ponto 3 e duas para o ponto 2. Já 

para amostragem realizada no verão somente o ponto 2 foi coletado 3 indivíduos 

pertencentes a uma espécie. 

Quadro 11.2.2.4-9 - Abundância e riqueza de espécies por ponto amostral. 

ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

NOME 
POPULAR 

PRIMAVERA VERÃO 
TOTAL STATUS 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Portunidae                   

Callinectes danae Siri 1 3 0 0 0 0 4 -- 

Callinectes ornatus Siri-azul 8 0 2 0 3 0 13 -- 

Charybdis hellerii Siri-bidu 0 0 1 0 0 0 1 -- 

PENAEIDAE          
 

Litopenaeus schmitti Camarão-branco 1 2 2 0 0 0 5 -- 

Total 10 5 5 0 3 0 23 

 

Riqueza 3 2 3 0 1 0 4 
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As espécies amostradas podem ser visualizadas na Figura 11.2.2-36. 

Para as campanhas realizadas a espécie Callinectes ornatus, foi classificada com 

Espécie Frequente e Abundante, já a espécie Litopenaeus schmitti, foi classificada 

como Espécie Frequente e Não abundante. Já as especies Callinectes danae e 

Charybdis hellerii, como ocasionais (Quadro 11.2.2.4-10). 

Quadro 11.2.2.4-10 - Grau de importância relativa por meio da frequência de ocorrência 
percentual (FO%) e sua porcentagem numérica (PN%). 

NOME DO TÁXON FO% PN% INTERPRETAÇÃO  

Callinectes danae 33,33 17,39 Espécie Ocasional 

Callinectes ornatus 50,00 56,52 Espécie Frequente; Abundante 

Charybdis hellerii 16,67 4,35 Espécie Ocasional 

Litopenaeus schmitti 50,00 21,74 Espécie Frequente; Não abundante 

Média 37,5 25 
 

No estudo realizado por Perreira (2006), na baia da Babitonga foi identificado que a 

espécie C. danae predominou em todas as áreas, seguido de Callinectes. sapidus, 

Callinectes. bocourti, Callinectes ornatus e Callinectes exasperatus. As espécies 

integrantes do gênero Callinectes habitam águas com grandes oscilações de 

temperatura, tolerando águas de baixa ou de alta salinidade Pereira-Barros (1987). 

Callinectes ornatus e C. danae são comuns em estuários, com preferências de 

habitat semelhantes, sendo que C. ornatus ocorre geralmente em águas menos 

salinas em fundos de areia ou lama, ao passo que C. danae apresenta ocorrência 

desde águas salobras a hipersalinas, em manguezais e estuários lamosos (MELO, 

1996). 

Em relação a diversidade de Margalef, somente as coletas realizadas na estação da 

primavera apresentaram os valores de Margalef, este fato se dá devido que no ponto 

1 e ponto 3 não houve coleta de indivíduos e no ponto 2 forma coletados apenas 

três indivíduos de uma espécie. Segunda o Quadro 11.2.2.4-11 o ponto 3 na 

primavera foi o mais diverso, seguido do ponto 1 e do ponto 2. 

Quadro 11.2.2.4-11 - Parâmetros comparativos de diversidade de Margalef nos pontos 
amostrados. 

ÍNDICE DE DIVERSIDADE 
PRIMAVERA VERÃO 

P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) P1 (AID) P2 (AI) P3 (AII) 

Margalef 0,8686 0,6213 1,243 0 0 0 

A definição de um tamanho ótimo de amostra está baseada na ideia de que quanto 

maior o tamanho da amostra, maior o número de espécies que será encontrado, 

mas a uma taxa decrescente, até o ponto em que a curva estabiliza e torna-se 

horizontal. Esse ponto seria a área mínima necessária para representar a 

comunidade. 

No presente trabalho a curva de acumulação de espécies apresenta-se em 

crescimento, de modo que a riqueza das espécies vem sendo acumulada numa 
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forma crescente em cada ponto amostrado. Nas campanhas realizadas a riqueza 

observada foi de 4 espécies. Conforme indicado pela curva do coletor a assíntota 

não foi atingida, espera-se que com as campanhas a curva atinja a assíntota  

(Figura 11.2.2.4-25). 

Figura 11.2.2.4-25 - Riqueza acumula em função do esforço amostral (curva do coletor) 
considerando os pontos amostrados nas campanhas de levantamento. 

 

 Espécies Bioindicadoras 

A presença ou ausência de certas espécies, bem como a sua densidade, nos 

ecossistemas pode trazer muitas informações sobre a qualidade do ambiente. Isto 

ocorre porque as espécies respondem fielmente aos parâmetros ambientais que 

garantem a sua sobrevivência, ou seja, o habitat das espécies, ou mais amplamente 

o hipervolume (conceito de nicho ecológico). Quando o ambiente natural é alterado, 

como por exemplo, com a entrada de um poluente, ou pelo desmatamento, o 

equilíbrio ecológico se altera, fazendo com que haja um novo panorama biológico, 

vinculado à nova realidade. 

Os siris ocorrem desde regiões estuarinas a hipersalinas, de baixa profundidade a 

águas bastante profundas, em fundos arenosos, de lama, rochosos, com cascalhos 

e associados a corais. Possuem grande importância ecológica na cadeia trófica 

como predadores generalistas e consumidores da matéria orgânica depositada nos 

estuários (MANTELATTO; FRANSOZO, 1999). Apesar do baixo valor agregado 

destes crustáceos, eles são considerados recursos alimentares promissores nas 

águas costeiras. 
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Callinectes ornatus Ordway, 1863, conhecido como siri-azul, ocorre em praticamente 

todo o Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte (EUA) ao Rio Grande do Sul 

(Brasil). Habita fundos de areia, lama ou conchas, com registros na região do 

entremarés até 75 metros de profundidade, tolera ampla variação de salinidade, 

habitando principalmente na proximidade de rios e baías, em águas de salinidade 

moderada (MELO, 1999). Apresenta um padrão reprodutivo contínuo, com maior 

atividade durante o verão e o outono, quando a presença de machos e fêmeas com 

gônadas maduras e fêmeras ovígeras é mais evidente. Possui hábito alimentar 

detritívoro dos restos de fauna descartada ou ainda como um predador ativo de 

camarões (BRANCO; FRACASSO, 2004). 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e de Interesse Econômico & Exóticas 

Durante a realização do levantamento de dados primários não foram identificadas 

espécies presentes na “Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado 

de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA em 2011, e na Lista de Espécies 

Ameaçadas na Portaria MMA nº 445/14. 

Não foram identificadas espécies presente na lista de espécies exóticas invasoras 

presente na Resolução CONSEMA 08/2012. Porém segundo a bibliografia a espécie 

Charybdis hellerii é considerada exótica invasora. Não foram identificadas espécies 

endêmicas durante o levantamento realizado para os dados primários. 

Charybdis hellerii (Milne Edwards, 1867) é uma espécie de siri nativa do Indo-

Pacífico, porém teve sua distribuição geográfica ampliada por meio do transporte de 

suas larvas em água de lastros de navios (CARQUEIJ & GOUVÊA, 1996; 

BEZERRA; ALMEIDA, 2005). O primeiro registro desta espécie no Brasil foi no 

estado da Bahia (CARQUEIJA; GOUVÊA, 1996). Esta espécie habita águas rasas, 

embora possa ser encontrado até uma profundidade de 51m e durante a maré baixa 

pode ser encontrado em rochas ou corais (COELHO; SANTOS, 2003). Segundo 

Boos et al. (2010), esta espécie encontra-se amplamente distribuída e estabelecida 

no litoral de Santa Catarina, sendo possível competidor de portunídeos nativos. 

Além de competir com espécies nativas, o C. hellerii também pode hospedar o vírus 

da mancha branca, causando prejuízo para a comunidade biológica. 

As espécies C. danae, C. ornatos e L. schmitti apresentam alto valor comercial, 

sendo fonte de renda a maioria dos pescadores artesanais da região da baia da 

Babitonga. 

Os organismos da espécie Callinectes danae Smith 1969, são conhecidos 

popularmente como siri-azul, assim como outras espécies do gênero Callinectes. 

Pertencem à infraordem Brachyura e à família Portunidae. Sua distribuição 

geográfica abrange o Oceano Atlântico ocidental, envolvendo estado da Flórida nos 

Estados Unidos, Bermuda, Golfo do México, Antilhas, Colômbia, Venezuela e, no 

Brasil, do estado da Paraíba até o Rio Grande do Sul (MELO, 1996). Habitam fundos 

lamosos e arenosos em mar aberto ou ambiente estuarino até 70m de profundidade, 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 584 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

sendo eurialinos (WILLIAMS, 1984). Sua dieta é majoritariamente de 

macroinvertebrados, em especial anelídeos, crustáceos, moluscos bivalves, 

gastrópodes e peixes maiores, o que indica que são também detritívoros 

(BRANCO;VERANI, 1997). Sendo seus hábitos alimentares têm muita importância 

em sua distribuição geográfica e ecdise (McLAUGHLIN ; HEBARD, 1961). 

Callinectes ornatus Ordway 1863, pertencentes à infraordem Brachyura e família 

Portunidae, têm sua distribuição geográfica no Oceano Atlântico ocidental, 

envolvendo os estados da Virginia, Carolina do Norte até o estado da Flórida nos 

Estados Unidos, Golfo do México, Antilhas, Colômbia, Venezuela, Guianas e, no 

Brasil, do estado do Amapá até o Rio Grande do Sul (MELO, 1996). Habitam fundos 

lamosos e arenosos em mar aberto ou ambiente estuarino até 70m de profundidade, 

tendo ampla faixa de tolerância a salinidade (WILLIAMS, 1984). O papel ecológico 

do C. ornatus é muito importante, ao passo que são detritívoros, predadores e 

também, servem de alimento para animais maiores (HAEFNER, 1990). 

O camarão Litopenaeus schmitti é conhecido popularmente como camarão-branco, 

camarão legítimo ou camarão vila franca, sendo uma espécie muito importante para 

a carcinicultura. O L. schmitti tem sua ocorrência no Atlântico Ocidental, das Antilhas 

até o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Os indivíduos adultos habitam regiões 

marinhas até 30m de profundidade (SILVA, 1977). Já os indivíduos juvenis são 

encontrados em enseadas, baías e estuários (PEREZ-FARFANTE, 1969,1970; IWAI, 

1973). Mesmo podendo ocorrer em maiores profundidades, esta espécie ocorre 

mais frequentemente em profundidades menores (SANTOS et al., 2008). Por ser 

uma espécie de alto valor comercial acarretando assim uma grande captura no 

ambiente natural em 2003, através da Portaria Nº 70, o IBAMA instituiu a proibição 

anual no período de 1º de novembro a 31 de janeiro, a pesca do camarão branco na 

baia da Babitonga. 
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Figura 11.2.2.4-26 - Espécies de crustáceos amostradas na baía da Babitonga, SFS/SC. A. 
Callinectes ornatus; B. Callinectes danae; C. Litopenaeus schmitti; D 
Charybdis hellerii. 

  

  

e) Ictiofauna 

Nos dois levantamentos realizadosrelaizados nas campanhas de primavera e verão, 

foram coletados 46 indivíduos pertencentes a 10 famílias e 16 espécies. As famílias 

que apresentaram o maior número de espécies foram Sciaenidae (7 espécies), 

Achiridae (1 espécie), Ephippidae (1 espécie), Diodontidae (1 espécie), 

Paralichthyidae (1 espécies), Gerreidae (1 espécie), Triglidae (1 espécie), 

Carangidae (1 espécie), Tetraodontidae (1 espécie) e Trichiuridae (1 espécie). 

A família Scianidae é uma das famílias dominantes em numero de espécies em 

todas as regiões, exceto no Indo-Oeste do Pacífico (BLABER, 2002), no trabalho 

realizado na Baia da Babitonga, a fim de verificar a variação espaço-temporal da 

ictiofauna, SANTOS (2009) verificou o mesmo padrão. O mesmo se verificou por 

BENINCA (2011) no trabalho realizado na laguna do rio Acaraí também no município 

de São Francisco do Sul. Assim como em outros trabalhos realizados na região sul 

do Brasil (GOMES, 2005; QUEIROZ, 2005; SCHWARZ, 2005; CREMER et al., 2006; 

CARTAGENA, 2008). 

A família Scianidae e representada por indivíduos demersais e carnívoros que 

possuem como algumas de suas características nadadeira dorsais longas, com um 

sulco profundo entrea parte espinhosa e a parte mole, linha lateral que alcança a 

A B 

C D 
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extremidade da nadadeira caudal e grandes carvenosos na cabeça (NELSON, 

1994). 

As espécies coletadas durante as campanhas foram: Achirus lineatus (linguado), 

Bairdiella ronchus (pescada-aratanha), Chaetodipterus faber (paru), Chilomycterus 

spinosusm (baiacu-de-espeinho), Citharichthys spilopterus (linguado), Ctenosciaena 

gracilicirrhus (pescada-cascuda), Eucinostomus melanopterus (pampo), Macrodon 

ancylodon (pescada), Menticirrhus americanus (corvina), Menticirrhus littoralis (papa-

terra), Paralanchurus brasiliensis (papa-terra), Prionotus punctatus Selene vomer 

(peixe-galo-de-penacho), Sphoeroides testudineus (baiacu), Stellifer rastrifer 

(cangoá) e Trichiurus lepturus (peixe-espada). 

De maneira geral o Ponto 1 (P1) foi identificado 25 indivíduos de 7 espécies, o  

Ponto 2 (P2) 5 indivíduos de 2 espécies e o Ponto 3 (P3) 16 indivíduos de  

10 espécies. 

A campanha de primavera de levantamento foi realizada em dezembro/2017, foram 

capturados um total de 32 indivíduos de 10 espécies, sendo 18 indivíduos de 5 

espécies no Ponto 1 (P1P), 10 indivíduos de 5 espécies no Ponto 3 (P3P), 4 

indivíduos e 2 espécies no Ponto 2 (P2P). Para a campanha de verão realizada em 

fevereiro/2018, foram capturados um total de 14 indivíduos de 8 espécies, onde o 

Ponto 1 (P1V) apresentou 7 indivíduos de 3 espécies, 6 indivíduos de 5 espécies no 

Ponto 3 (P3V), 1 indivíduo de 1 espécies para o Ponto 2 (P2V) (Figura 11.2.2.4-27 e 

Figura 11.2.2.4-30). 

Figura 11.2.2.4-27 - Numero de indivíduos 
coletados na estação de 
primavera. 

Figura 11.2.2.4-28 - Numero de espécies 
coletados na estação de 
primavera. 
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Figura 11.2.2.4-29 - Numero de indivíduos 
coletados na estação de 
verão. 

Figura 11.2.2.4-30 - Numero de espécies 
coletados na estação de 
verão. 

  

No trabalho realizado na Baia da Babitonga por Santos (2009) apresentou os 

maiores números de indivíduos e espécies nos meses que correspondem as 

estações de primavera e verão. O mesmo padrão foi encontrado em estudos 

realizados por Pereira (1994); Corrêa (2000); Pichler (2005). Ocorre um maior 

número de espécies nos meses de temperaturas elevadas (primavera, verão e 

outono), relacionado à época reprodutiva (corte e desova) e ao recrutamento de 

juvenis (GRADO Y BASHIRULLAH, 2001; CORRÊA et al., 2006), onde estes 

encontram nas regiões estuarinas um local ideal para alimentação e proteção contra 

grandes predadores (VENDEL et al., 2003. O mesmo padrão tem sido observado 

nas regiões sul e sudeste do Brasil, onde são registrados os maiores números de 

indivíduos e de riqueza de espécies nos meses mais quentes (SPACH et al., 2004; 

FALCÃO, 2005; GODEFROID et al., 2005; PICHLER, 2005; CREMER et al., 2006; 

ANDRADE-TUBINO et al., 2008). 

A abundância de espécies da ictiofauna sofre modificações ao longo do ano, porém, 

em geral, é rica (CORRÊA et al., 2006). Tais variações podem estar ligadas à 

procura de alimento, local de desova, até mesmo um conforto em relação aos 

parâmetros físico-químicos, como salinidade, turbidez, temperatura, oxigênio 

dissolvido, dentre outros. Migrações ocorrem diariamente, sazonalmente e/ou 

podem ser interanuais, pois as massas de água dos estuários sofrem diversas 

influências: marés, ventos, regime das chuvas, evaporação, estratificação, descarga 

de água doce, aliadas ainda à morfologia de fundo (CORRÊA et al., 2006). 
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Quadro 11.2.2.4-12 - Lista de espécies de peixes encontradas na Baía da Babitonga/SC e status 

de ameaça conforme Portaria IBAMA 444/2014, CONSEMA 02/2011 e 

CONSEMA 08/2012 durante o levantamento de dados primários. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO 
PRIMAVERA VERÃO 

TOTAL STATUS 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 

ACHIRIDAE 
       

 

Achirus lineatus 3 0 0 0 0 0 3 -- 

CARANGIDAE 
       

 

Selene vomer 0 0 0 1 0 0 1 -- 

EPHIPPIDAE 
       

 

Chaetodipterus faber 0 0 1 0 0 0 1 -- 

DIODONTIDAE 
       

 

Chilomycterus spinosus 0 0 0 0 0 2 2 -- 

GERREIDAE 
       

 

Eucinostomus melanopterus 0 0 0 0 0 1 1 -- 

PARALICHTHYIDAE 
       

 

Citharichthys spilopterus 0 0 2 0 0 1 3 -- 

SCIAENIDAE 
       

 

Bairdiella ronchus 0 0 3 0 0 0 3 -- 

Ctenosciaena gracillicirrhus 0 0 2 3 0 0 5 -- 

Macrodon ancylodon 3 0 1 0 0 0 4 -- 

Menticirrhus americanus  2 0 0 0 0 0 2 -- 

Menticirrhus littoralis 0 0 0 0 0 1 1 -- 

Paralanchurus brasiliensis 1 0 0 0 0 0 1 -- 

Stellifer rastrifer  9 2 1 3 0 0 15 -- 

TRICHIURIDAE 
       

 

Trichiurus lepturus 0 0 0 0 1 0 1 -- 

TETRAODONTIDAE 
       

 

Sphoeroides testudineus 0 2 0 0 0 0 2 -- 

TRIGLIDAE 
       

 

Prionotus punctatus 0 0 0 0 0 1 1 -- 

Total 18 4 10 7 1 6 43 
 

Riqueza 5 2 5 3 1 5 16 
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Figura 11.2.2.4-31 - Espécies da Ictiofauna amostradas na Baía da Babitonga. A. Achirus 
lineatus; B. Bairdiella ronchus; C. Chaetodipterus faber; D. Chilomycterus 
spinosus; E. Citharichthys spilopterus; F. Ctenosciaena gracilicirrhus. 
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Figura 11.2.2.4-32 - Espécies da Ictiofauna amostradas na Baía da Babitonga. G. 
Eucinostomus melanopterus; H. Macrodon ancylodon; I. Menticirrhus 
americanus; J.  Paralanchurus brasiliensis; L. Paralanchurus 
brasiliensis; M. Prionotus punctatus. 
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Figura 11.2.2.4-33 - Espécies da Ictiofauna amostradas na Baía da Babitonga. N. Selene vomer;  
O. Sphoeroides testudineus; P. Stellifer rastrifer; Q. Trichiurus lepturus. 

  

  

As espécies consideradas frequentes e abundantes são: S. rastrifer (FO%= 66,67; 

PN%= 32,61), C. gracillicirrhus (FO%= 33,33; PN%= 10,87), M. ancylodon (FO%= 

33,33; PN%= 8,70) e C. spilopterus (FO%= 33,33; PN%= 6,52). As seguintes 

espécies foram classificadas em ocasionais e abundantes: A. lineatus (FO%= 16,67; 

PN%= 6,52) e B. ronchus (FO%= 16,67; PN%= 6,52). As demais espécies foram 

classificadas como ocasionais (Quadro 11.2.2.4-13). 

A ictiofauna dos estuários é caracterizada pela dominância numérica de poucas 

espécies (KENNISH, 1990), o que foi observado neste trabalho. O predomínio 

numérico observado de S. rastrifer, também esteve presente no estudo realizado na 

baia da babitonga realizado por SANTOS (2009) nas áreas rasas da baia da 

Babitonga, o predomínio numérico foi das espécies Eucinostomus spp., Atherinella 

brasiliensis, Lycengraulis grossidens e Mugil sp. (BORDIM, 2010). Em um 

levantamento realizado na baia da babitonga por Cremer et al. (2006) estiveram 

entre as mais abundantes as espécies Stellifer stellifer e Symphurus tesselatus. 

O cangoá S. rastrifer é uma espécie costeira e abundante, sendo encontrada sobre 

fundos de areia ou lama e em regiões estuarinas; ocorre da Colômbia ao sul do 

Brasil e atinge, no máximo, 200 mm de comprimento total (CHAO, 1978; MENEZES; 

FIGUEIREDO, 1980). No complexo baía-estuário de Santos e São Vicente foi uma 

das espécies mais freqüentes e abundantes nos arrastos de fundo na baía e zona 

costeira adjacente (PAIVA FILHO et al., 1987). 

N 

P Q 

O 
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Quadro 11.2.2.4-13 - Listagem de espécies ocorrentes, distribuição de frequência de 
ocorrência e dominância de espécies na Baía da Babitonga, São 
Francisco do Sul/SC. Legenda: FO% = frequência de ocorrência em 
porcentagem; PN% = porcentagem numérica. 

ESPÉCIES FO% PN% INTERPRETAÇÃO 

Achirus lineatus 16,67 6,52 Espécie Ocasional; Abundante 

Bairdiella ronchus 16,67 6,52 Espécie Ocasional; Abundante 

Chaetodipterus faber 16,67 2,17 Espécie Ocasional 

Chilomycterus spinosus 16,67 4,35 Espécie Ocasional 

Citharichthys spilopterus 33,33 6,52 Espécie Frequente; Abundante 

Ctenosciaena gracillicirrhus 33,33 10,87 Espécie Frequente; Abundante 

Eucinostomus melanopterus 16,67 2,17 Espécie Ocasional 

Macrodon ancylodon 33,33 8,70 Espécie Frequente; Abundante 

Menticirrhus americanus  16,67 4,35 Espécie Ocasional 

Menticirrhus littoralis 16,67 2,17 Espécie Ocasional 

Paralanchurus brasiliensis 16,67 2,17 Espécie Ocasional 

Prionotus punctatus 16,67 2,17 Espécie Ocasional 

Selene vomer 16,67 2,17 Espécie Ocasional 

Sphoeroides testudineus 16,67 4,35 Espécie Ocasional 

Stellifer rastrifer  66,67 32,61 Espécie Frequente; Abundante 

Trichiurus lepturus 16,67 2,17 Espécie Ocasional 

Média 22,92 6,25   

Analisando-se as informações disponíveis sobre as espécies, constatou-se que 

houve uma dominância de espécies marinho-estuarinas (12 espécies) e somente  

3 espécies exclusivamente estuarinas e uma espécie exclusivamente marinha. Com 

relação à distribuição vertical 14 são demersais 2 são pelágicas. No que se refere 

aos hábitos alimentares à maioria preda o compartimento bentônico, somente uma 

espécie foi caracterizada exclusivamente piscívora (Quadro 11.2.2.4-14). 

Esses dados corroboram com os dados apresentados por Queiroz (2005), no estudo 

realizado com ictiofauna demersal em duas áreas no complexo estuarino de 

Paranaguá, Pichler (2005) para a ictiofauna de planícies de maré da Baía dos 

Pinheiros, Bordim (2012), com a ictiofauna de áreas rasas de Baia da Babitonga, o a 

ictiofauna demersal da Baia da Babitonga (SANTOS, 2009), e na ictiofauna da 

região do Saco dos Limões na Baía Sul - Florianópolis (CARTAGENA, 2008). 

A dominância de peixes de origem marinha é uma característica comum em grande 

parte dos estuários tropicais e subtropicais das quatro maiores regiões 

zoogeográficas do mundo (Atlântico leste, Atlântico oeste, Pacífico leste e Pacífico 

Indo-oeste) Blaber (2002). Os valores relativamente altos de salinidade registrados 

por Santos (2009) têm um papel importante na composição e ocupação da Baía da 

Babitonga pela ictiofauna demersal. 

São poucas as espécies que passam todo seu ciclo de vida em ambientes 

estuarinos (CAMARGO; ISAAC 2001). A maior parte das espécies de peixes 

encontradas em estuários é visitante e utiliza esse ambiente apenas em 

determinados momentos, especialmente como área de reprodução, berçário e 
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alimentação. Os estuários apresentam elevada disponibilidade de alimento e refúgio, 

em função de sua complexidade estrutural, baixas profundidades, elevada turbidez e 

alta produtividade (KNOX 1986, KENNISH 1986, VALESINI et al. 1997, HARRISON; 

WHITFIELD 2004, MAFALDA JUNIOR et al. 2004). 

Nos ambientes estuarinos, os manguezais fornecem refúgio natural para indivíduos 

jovens devido à proteção fornecida pela estrutura radicular de suas árvores. A maior 

parte dos peixes capturados nas áreas litorâneas tropicais desfruta desta proteção 

durante sua fase jovem e na época da postura e, assim, dependem intimamente da 

integridade desse ecossistema (LACERDA, 1984). 

Quadro 11.2.2.4-14 - Síntese das informações disponíveis sobre as espécies capturadas na nas 
campanhas de levantamento na Baía da Babitonga, Santa Catarina 
(D=demersal, P=pelágica, M=marinha, ME=marinho-estuarina e 
E=estuarina). 

ESPÉCIE HÁBITO HÁBITO ALIMENTAR OCORRÊNCIA 

Achirus lineatus D Bentofágica ME 

Bairdiella ronchus D Bentofágica ME 

Chaetodipterus faber D Bentofágica ME 

Chilomycterus spinosus D Bentofágica E 

Citharichthys spilopterus D Bentofágica E 

Ctenosciaena gracillicirrhus D Bentofágica/Piscívora ME 

Eucinostomus melanopterus D Bentofágica/Piscívora ME 

Macrodon ancylodon D Bentofágica/Piscívora ME 

Menticirrhus americanus  D Bentofágica ME 

Menticirrhus littoralis D Bentofágica ME 

Paralanchurus brasiliensis D Bentofágica/Piscívora ME 

Prionotus punctatus D Bentofágica/Piscívora M 

Selene vomer P Bentofágica/Piscívora ME 

Sphoeroides testudineus D Bentofágica/Piscívora E 

Stellifer rastrifer  D Bentofágica/Piscívora ME 

Trichiurus lepturus P Piscívora ME 

A captura total em peso foi de 2710,30 gramas, predominando as famílias 

Diodontidae (28,22%) e Sciaenidae (37,17%). Os exemplares pesaram no mínimo 

0,6 e no máximo de 504,50 gramas. As espécies S. vomer, M. littoralis, e  

C. spinosus foram as que apresentaram o maior peso por indivíduo. Já as espécies 

que apresentaram as menores médias foram M. americanus, S. testudineus e 

S.rastrifer. As espécies C. spinosus (28,23%) e S. vomer (18,61%) foram as que 

mais contribuíram com o peso total capturado (Quadro 11.2.2.4-15). 
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Quadro 11.2.2.4-15 - Média, desvio padrão, mínimo e máximo do peso (gramas) das espécies 
capturadas nas campanhas de primavera e verão na Baía da Babitonga, 
Santa Catarina. 

ESPÉCIE N MÉDIA ± DP MÍNIMO MÁXIMO 

Achirus lineatus 3 21,3 ± 6,73 8,1 30,2 

Bairdiella ronchus 3 48,4 ± 13,51 32,8 75,3 

Chaetodipterus faber 1 77,3 77,3 77,3 

Chilomycterus spinosus 2 382,55 ± 1,05 381,5 383,6 

Citharichthys spilopterus 3 11 ±  0,75 9,5 11,8 

Ctenosciaena gracillicirrhus 5 36,24 ± 16,53 2,5 78,5 

Eucinostomus melanopterus 1 32,5 32,5 32,5 

Macrodon ancylodon 4 33,88 ± 2,06 28,7 38,2 

Menticirrhus americanus 2 3,3 ± 0,8 2,5 4,1 

Menticirrhus littoralis 1 449,1 449,1 449,1 

Paralanchurus brasiliensis 1 7,8 7,8 7,8 

Prionotus punctatus 1 3,9 3,9 3,9 

Selene vomer 1 504,5 504,5 504,5 

Sphoeroides testudineus 2 4,4 ± 0,1 4,3 4,5 

Stellifer rastrifer 15 5,47 ± 1,32 0,6 20,5 

Trichiurus lepturus 1 213,8 213,8 213,8 

O comprimento total dos exemplares variou entre 4,5 e 75,5 cm. As espécies  

T. lepturus, M. littoralis e apresentaram os maiores comprimentos totais. As menores 

médias foram observadas nos exemplares de S. testudineus, S. rastrifer e M. 

americanus (Quadro 11.2.2.4-16). 

Segundo Schwarz (2005) as menores médias de comprimento total indicam a 

entrada dos juvenis nas áreas estudadas, que se deve ao processo reprodutivo. A 

dominância de indivíduos pequenos nas amostras pode ser em parte atribuído a 

uma maior capacidade de escape dos peixes maiores, não se querendo com isto 

excluir a possibilidade do padrão observado representar a verdadeira estrutura da 

ictiofauna demersal das áreas amostrais. 

Quadro 11.2.2.4-16 - Média, desvio padrão, mínimo e máximo comprimento total (centímetros) 
das espécies capturadas nas campanhas de primavera e verão na Baía da 
Babitonga, Santa Catarina. 

ESPÉCIE N MÉDIA ± DP MÍNIMO MÁXIMO 

Achirus lineatus 3 10,4 ± 1,42 7,7 12,5 

Bairdiella ronchus 3 14,8 ± 1,17 13,3 17,1 

Chaetodipterus faber 1 12,5 12,5 12,5 

Chilomycterus spinosus 2 22,05 ± 0,05 22 22,1 

Citharichthys spilopterus 3 10,47 ± 0,13 10,2 10,6 

Ctenosciaena gracillicirrhus 5 13,36 ± 2,56 7,5 19,5 

Eucinostomus melanopterus 1 14,5 14,5 14,5 

Macrodon ancylodon 4 14,73 ± 0,16 14,4 15 

Menticirrhus americanus  2 7,45 ± 0,05 7,4 7,5 

Menticirrhus littoralis 1 33,9 33,9 33,9 

Paralanchurus brasiliensis 1 10,1 10,1 10,1 
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ESPÉCIE N MÉDIA ± DP MÍNIMO MÁXIMO 

Prionotus punctatus 1 7,8 7,8 7,8 

Selene vomer 1 34,4 34,4 34,4 

Sphoeroides testudineus 2 6,6 ± 0,3 6,3 6,9 

Stellifer rastrifer  12 7,11 ± 0,47 4,5 11,5 

Trichiurus lepturus 1 75,5 75,5 75,5 

A curva coletora aplicada para analisar a suficiência do número amostral indicou que 

a curva não atingiu a assíntota, ou seja, o número de amostras coletadas é 

insuficiente para a amostragem de todas as espécies que podem ocorrer na área 

(Figura 11.2.2.4-34). Um dos fatores de não ter sido atingida a assíntota se deve ao 

apetrecho, As redes de arrasto de porta são petrechos de pesca seletivos; com as 

espécies de peixes apresentando diferentes graus de suscetibilidade ao artefato 

(MC LEAVE; FRIED, 1975; HORN, 1980), porem com as campanhas de 

monitoramento acredita-se que a assíntota seja estabelecida, visto nos estudo 

realizado por Santos (2009), os valores de espécies capturadas e numero de 

indivíduos foram os mais baixo nos pontos externos da baia da babitonga. 

Figura 11.2.2.4-34 - Curva acumulada de espécies. 

 

Para a diversidade de Shannon-Wiener de maneira geral a coleta realizada na 

primavera se mostrou com as maiores diversidade, o Ponto 3 foi o mais diverso com 

1,696. Já a equitabilidade das amostras com exceção do Ponto 2 (1) da primavera, 

os pontos de coletados no verão se mostraram com os maiores valores de 

equitabilidade. 

O valor alto do ponto 2 na estação da primavera, foi devido ao fato de terem sido 

coletados dois indivíduos, cada um de uma espécies, já na coleta de verão o ponto 2 

deu valor de zero, por ter sido coletado apenas um individuo (Quadro 11.2.2.4-17). 
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De maneira geral os valores obtidos pelo índice de Shannon e equitabilidade de 

Pielou no presente estudo estão próximos aos observados por Santos (2009) nos 

pontos mais externos da Baia da Babitonga. Em ambos os estudos os pontos 

amostrados a apresentaram uma maior diversidade e uma maior homogeneidade 

entre as amostras em relação espécies/indivíduos. Em relação as estações do ano, 

a diversidade de Shannon e a equitablidade de Pielou, foram maiores na estação de 

primavera em relação a estação do verão. 

Quadro 11.2.2.4-17 - Parâmetros comparativos de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e de 
equitabilidade de Pielou (J) nos seis pontos amostrados. 

ÍNDICE 

PRIMAVERA VERÃO 

PONTO 1 
(AID) 

PONTO 2 
(AI) 

PONTO 3 
(AII) 

PONTO 1 
(AID) 

PONTO 2 
(AI) 

PONTO 3 
(AII) 

Shannon-Wiener (H’) 1,349 0,6931 1,696 1,004 0 1,561 

Equitabilidade de Pielou (J) 0,8379 1 0,9464 0,9141 0 0,9697 

 Espécies Bioindicadoras 

Dentre as várias espécies utilizadas como bioindicadores os peixes tem tido papel 

de destaque. Peixes formam o grupo de vertebrados mais diversos, sendo 

exclusivamente aquático. Aproximadamente 40% de todos os peixes ósseos 

viventes (Ostheichthyes) habitam ambientes de água doce e 60% vivem na água do 

mar (NELSON, 1994). 

No Brasil, podemos destacar estudos com espécies estuarinas como o bagre 

Cathrops spixii, o baiacu Sphoeroides testudineus e a betara Menticirrhus 

americanus (FERREIRA et al., 2003; AZEVEDO, 2005; MATSUO et al., 2005). 

Sphoeroides testudineus (baiacu), família Tetraodontidae, habita baías e estuários, 

chegando a penetrar em água doce (FIGUEIREDO; MENEZES, 2000). Distribui-se 

de Nova Jersey nos Estados Unidos da América até o estado de Santa Catarina no 

Brasil. Sphoeroides greeleyi Gilbert, 1900 (baiacu-mirim) é também uma espécie de 

baiacu comum no litoral brasileiro, habitando baías e estuários de águas pouco 

profundas. Tem distribuição latitudinal menos ampla que S. testudineus, de 

Honduras, pelo Caribe e litoral do Brasil até o estado do Paraná (FIGUEIREDO; 

MENEZES, 2000). 

Os baiacus Sphoeroides testudineus e Sphoeroides greeleyi são espécies 

eurihalinas reguladoras da osmolalidade, das concentrações de NaCl e de íons 

magnésio no plasma, bem como reguladoras da concentração de água no músculo 

e do hematócrito tanto em água do mar quanto em água do mar diluída 

(PRODOCIMO; FREIRE, 2001; 2004; 2006). 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e de Interesse Econômico & Exóticas 

Durante a realização do levantamento de dados primários não foram identificadas 

espécies presentes na “Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado 
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de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA em 2011, e na Lista de Espécies 

Ameaçadas na Portaria MMA nº 445/14. 

Das 16 espécies coletadas 11 espécies são consideradas de baixa importância 

econômica, 3 classificadas com media importância e 2 com alta importância 

econômica (Quadro 11.2.2.4-18). Embora classificadas como de baixa importância 

comercial, as espécies desempenham um papel importante na subsistência familiar 

em comunidades pesqueiras na área de influência (SANTOS, 2009). 

Quadro 11.2.2.4-18 - Importância comercial versus espécie segundo (PICHLER, 2005). 

ESPÉCIE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

Achirus lineatus Baixa 

Bairdiella ronchus Baixa 

Chaetodipterus faber Alta 

Chilomycterus spinosus Baixa 

Citharichthys spilopterus Alta 

Ctenosciaena gracillicirrhus Baixa 

Eucinostomus melanopterus Baixa 

Macrodon ancylodon Baixa 

Menticirrhus americanus  Média 

Menticirrhus littoralis Média 

Paralanchurus brasiliensis Baixa 

Prionotus punctatus Baixa 

Selene vomer Baixa 

Sphoeroides testudineus Baixa 

Stellifer rastrifer  Baixa 

Trichiurus lepturus Média 

Dentre as espécies, classificadas como de importância alta, Chaetodipterus faber foi 

descrita por Menezes & Figueiredo (1985), como um espécie atinge até 90 cm, 

possuindo nadadeira dorsal com 9 espinhos e 21 a 23 raios, anal com 3 espinhos e 

18 ou 19 raios. Linha lateral com 46 a 49 escamas, 10 a 12 rastros no ramo inferior 

do primeiro arco branquial. Exemplares jovens possuem o corpo todo negro, 

diferente dos adultos que possuem um padrão de barras transversais escuras sobre 

um fundo mais claro. A coloração varia de intensidade conforme o ambiente. Peixes 

muito grandes tendem a perder o padrão de barras na sua coloração. Ocorre em 

águas costeiras, às vezes em pequena profundidade. Tem como característica a 

formação de cardumes com muitos indivíduos, optando por regiões de pedras e 

recifes de coral. Juvenis em fase de coloração negra são encontrados em águas 

rasas do mangue e áreas estuarinas. Alimentam-se de uma grande variedade de 

invertebrados marinhos. Tem distribuição desde a Nova Inglaterra nos EUA até o Sul 

do Brasil. 

Segundo (Norman, 1934) Citharricthys spilopteris pode chegar a 20 cm possui corpo 

ovalado e muito comprido lateralmente, boca de tamanho moderado. Pré-opérculo 

exposto com borda externa livre e visível. Nadadeira dorsal com 74 a 84 raios, 

originando-se no lado cego, acima e um pouco a frente do olho superior. Nadadeira 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 598 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

anal com 52 a 63 raios. Nadadeiras peitorais de tamanhos diferentes, sendo a do 

lado dos olhos maior com 9 e/ou 10 raios. Nadadeiras pélvicas assimétricas. 

Nadadeira caudal arredondada. Escamas ctenóides no lado dos olhos e cicloides no 

lado cego. Linha lateral quase reta com 41 a 49 escamas. Possui coloração marrom, 

por vezes com manchas ou pontos escuros. Nadadeiras com manchas ou pontos 

escuros. Distribui-se desde Nova Jersey EUA, norte do Golfo do México e Antilhas, 

até o Rio Grande do Sul. É uma espécie Bentônica, encontrada em águas rasas 

sobre fundos de lama e areia com até 75 m de profundidade. 

Não fora identificadas espécies presente na lista de espécies exóticas invasoras 

presente na Resolução CONSEMA no 08/2012. 

f) Quelônios 

Sabe-se da ocorrência das espécies Chelonia mydas e Caretta caretta em toda baía 

da Babitonga. No entanto, na área de influência direta - AID não foram registradas a 

ocorrência de espécies de quelônios durante a campanha de levantamento de dados 

primários, nos dois métodos de amostragem (ponto fixo e transectos lineares). 

Entretanto, foram observadas, através de ponto fixo, duas espécies na AII, Chelonia 

mydas (n=1) e Caretta caretta (n=1). A localização da amostragem pode ser 

visualizada na Figura 11.2.2.4-35. 

Figura 11.2.2.4-35 - Ponto de avistamento das espécies Chelonia mydas e Caretta caretta. 

 
Fonte: elaborada por OAP (2018), imagem GoogleEarth. 
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Reconhecidamente existem grandes dificuldades em se observar os quelônios em 

seu habitat natural, desta forma ressalta-se que a falta de registros de quelônios não 

pode ser considerada como uma indicação da ausência destes animais das áreas 

monitoradas. 

Baixas taxas de avistagens de quelônios em campo já foram observadas em 

estudos pretéritos, como por exemplo, Acquaplan (2014). 

De acordo com o diagnóstico de quelônios realizado na Baía da Babitonga por 

Acquaplan (2014), os resultados do monitoramento através de transectos lineares 

registrou apenas um indivíduo morto da espécie de C. mydas. Já o monitoramento 

da linha de costa, focado na costa de Itapoá (margem Norte da baía, ou seja, na 

margem oposta do sitio pretendido para o empreendimento), foi verificado que a 

tartaruga verde (Chelonia mydas) foi a espécie com o maior número de encalhes 

(n=2), havendo ainda o registro de uma tartaruga cabeçuda (C. caretta - n=1) e de 

um espécime não identificado (ACQUAPLAN, 2014). 

Há registros de 8 carcaças da espécie Chelonia mydas na costa de Itapoá, ocorridos 

nos anos de 2013 e 2014, segundo informações do Projeto Toninhas (UNIVILLE) 

(ACQUAPLAN, 2014). 

Ainda com base em Acquaplan (2014), na região da Baía da Babitonga, os 

quelônios são encontrados em todos os segmentos da baía, mas possuem como 

áreas de maior concentração a região próxima às ilhas existentes em seu interior. 

Este padrão na ocupação da área pode ser considerado como o esperado, uma vez 

que esta região possuiu uma variação maior de ambientes do que em outros 

segmentos da baía (ACQUAPLAN, 2014). 

As tartarugas marinhas procuram áreas com uma grande riqueza de ambientes, 

como manguezais e marismas, planícies de maré, e costões rochosos; que são 

locais propícios como áreas de alimentação e abrigo para estes animais (GUEBERT; 

2004). 

 Entrevistas com pescadores locais 

Foram entrevistados 12 pescadores que atuam em localidades no entorno da área 

de estudo, sendo consideradas as Praias do Forte, Capri em São Francisco do Sul e 

da Figueira em Itapoá. 

Quando questionados sobre a ocorrência de quelônios na área, 7 pescadores 

responderam que avistam este grupo de animais na AID e AII, indicando apenas 

duas espécies, a tartaruga verde (Chelonia mydas) e a tartaruga cabeçuda (Caretta 

caretta). A tartaruga verde (Chelonia mydas) foi a espécie mais citada, com 7 

relatos, seguida pela tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) relatada por 2 

pescadores. 
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Segundo o Marine Turtle Specialist Group (MTSG, 2015), o uso direto para consumo 

humano constitui-se em uma das principais ameaças às tartarugas marinhas ao 

longo de toda a sua distribuição.  

Estudos etnoecológicos envolvendo os quelônios na Baía da Babitonga já foram 

desenvolvidos no passado, como por exemplo, aqueles desenvolvidos por 

Acquaplan (2014), nas proximidades do Porto de Itapoá. 

Segundo um levantamento realizado por Acquaplan (2014), mostrou que a maioria 

dos pescadores entrevistados aponta que a ocorrência de quelônios na área é 

“frequente”, sendo que a espécie mais frequente é a tartaruga verde (C. mydas), que 

foi mencionada por 80% dos pescadores (n=113), seguida pela tartaruga cabeçuda 

(C. caretta - 25%, n=36), tartaruga de pente (E. imbricata - 20%, n=28) e a tartaruga 

oliva (L. olivacea - 10%). 

Sobre as interações de quelônios com a atividade de pesca, a captura incidental de 

tartarugas marinhas por equipamentos de pesca é uma das maiores ameaças para a 

sobrevivência dessas populações (EPPERLY et al., 1996; CHENG & CHEN, 1997; 

GALLO, 2001). O tipo de aparelho de pesca, sua localização e a utilização de iscas 

são elementos fundamentais para uma melhor compreensão das capturas em 

decorrência dos hábitos de cada espécie de tartaruga (PUPO et al, 2006). Dentre os 

equipamentos de pesca, o de arrasto de camarão foi considerado como o principal 

causador da mortalidade de tartarugas marinhas por diversos países (CROUSE, 

1999). No Brasil, dentro das águas costeiras, grande parte desses equipamentos é 

artesanal, como a rede de espera (emalhe) que Marcovaldi et al. (1998) consideram 

a principal causa da morte de tartarugas ao longo de todo o litoral. Entre outros 

impactos antrópicos estão à destruição de habitat, a poluição marinha, tanto por lixo 

sintético como por derramamentos de óleo, e a intervenção humana nas praias de 

desova (CARR, 1987; BUGONI et al. 2001). 

De acordo com Sartori (2009) o litoral de Santa Catarina pode ser considerado uma 

importante área de alimentação, principalmente para as três espécies que se 

alimentam em águas rasas: C. mydas, C. caretta e E. imbricata. Ao mesmo tempo, a 

pesca é intensa na região, caracterizando uma atividade tradicional em muitas 

comunidades ao longo do litoral. A captura acidental em redes de espera é um 

importante problema de conservação para as tartarugas marinhas em Santa 

Catarina (Pupo et al., 2006), sendo o principal fator associado ao encalhe de 

indivíduos nas praias. 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e ee Interesse Econômico & Exóticas 

Segundo critérios da lista brasileira e mundial de espécies ameaçadas, as cinco 

espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil estão ameaçadas de 

extinção (PROJETO TAMAR, 2012). 

Todas as cinco espécies de tartarugas marinhas encontram-se, atualmente, em 

listas nacionais (MMA, 2014) e globais (IUCN, 2015) de espécies ameaçadas de 
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extinção. Segundo o Marine Turtle Specialist Group (MTSG, 2015), as principais 

ameaças às tartarugas marinhas são o desenvolvimento costeiro, a captura 

incidental pela pesca, o uso direto para consumo humano, as mudanças climáticas, 

a poluição e patógenos. 

O Quadro 11.2.2.4-19 apresenta os status de conservação das espécies de 

tartarugas marinhas presentes na área de estudo, adaptado de MMA (2014) e IUCN 

(2015). 

Quadro 11.2.2.4-19 - Status de conservação de quelônios. 

ESPÉCIES NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

MMA (2014) IUCN (2015) CITES (2015) 

Chelonia mydas Tartaruga-verde VU EM Apêndice I 

Caretta caretta Tartaruga-cabeçuda EN EM Apêndice I 

Eretmochelys imbricata Tartaruga-de-pente CR CR Apêndice I 

Lepidochelys olivacea Tartaruga-oliva EN VU Apêndice I 

Dermochelys coriacea Tartaruga-de-couro CR VU Apêndice I 

Fonte: Adaptado de MMA (2014) e IUCN (2015). Categoria de ameaça: VU: Vulnerável - Risco alto de extinção na natureza/ 
EN: Em perigo - Risco muito alto de extinção na natureza em futuro próximo/ CR: Criticamente em Perigo - Risco 
extremamente alto de extinção na natureza. Apêndice I: Inclui as espécies ameaçadas de extinção e que são ou podem 
ser afetadas pelo comércio. 

 Tartaruga-Verde (Chelonia mydas) 

Segundo Almeida et al. (2011a), quando filhote é uma espécie onívora, tornando-se 

basicamente herbívora quando juvenil e adulta, podendo alimentar-se 

eventualmente de moluscos, esponjas e ovos de peixes. A espécie é considerada 

cosmopolita e as principais áreas de nidificação e alimentação estão nos trópicos. 

Normalmente são encontradas em profundidades rasas de até 20 m. 

As principais áreas de desova no Brasil estão localizadas em ilhas oceânicas: Ilha 

da Trindade/ES (MOREIRA et al., 1995), Reserva Biológica do Atol das Rocas/RN 

(GROSSMAN et al,. 2003) e Arquipélago de Fernando de Noronha/PE (Bellini & 

Sanches, 1996). No litoral continental há um número regular, porém relativamente 

pequeno de desovas no litoral norte da Bahia. Raros registros de desovas para esta 

espécie ocorrem nos estados do Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro (Banco de Dados Tamar/ Sitamar). 

A espécie recentemente foi classificada como “vulnerável (VU)” pela “Lista Nacional 

Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” de acordo com a Portaria No 

444/2014 (MMA, 2014). De acordo com esta portaria, as espécies constantes da 

Lista ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras medidas, a proibição 

de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e 

comercialização. 

Status em Santa Catarina: De acordo com a Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de 

dezembro de 2011, que Lista as Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria), a espécie é classificada 

como, III - Vulnerável (VU): “Um táxon considera-se Vulnerável quando as melhores 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 602 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E 

(Anexo I) para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de 

extinção na natureza elevado” (SDS, 2011). 

 Tartaruga-Cabeçuda (Caretta caretta) 

A tartaruga-cabeçuda é uma espécie onívora, podendo se alimentar de crustáceos, 

moluscos, águas-vivas, hidrozoários, ovos de peixes e algas. Habitam normalmente 

profundidades rasas até cerca de 20 m. Quanto à reprodução das tartarugas 

marinhas no litoral do Brasil, observa-se que o maior número de ninhos é desta 

espécie. 

As áreas principais de desova no Brasil estão localizadas em Sergipe, norte da 

Bahia, norte do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Áreas secundárias ocorrem 

no sul do Espírito Santo e sul da Bahia. Desovas ocasionais foram registradas em 

Parati/RJ (CAMPOS et al., 2004), em Ubatuba no litoral norte de São Paulo, Pontal 

do Peba/AL, litoral do Ceará, Pipa/RN (Banco de Dados Tamar/ Sitamar), Santa 

Catarina (SOTO et al., 1997) e Rio Grande do Sul (NAKASHIMA et al., 2004). Nas 

áreas com desovas regulares, a temporada de reprodução tem inicio em meados de 

setembro e termina em março (MARCOVALDI; LAURENT, 1996), sendo novembro o 

mês com maior número de desovas (MARCOVALDI; CHALOUPKA, 2007). 

A espécie é classificada como em “Perigo (EN)” pela “Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” de acordo com a Portaria No 444/2014 

(MMA, 2014). De acordo com esta portaria, as espécies constantes da Lista ficam 

protegidas de modo integral, incluindo, entre outras medidas, a proibição de captura, 

transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização. 

Status em Santa Catarina: De acordo com a Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de 

dezembro de 2011, que Lista as Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria), a espécie é classificada 

como, EN: Em Perigo: “Um táxon considera-se Em Perigo quando as melhores 

evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para 

Em Perigo (Anexo I), pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção 

na natureza muito elevado” (SDS, 2011). 

 Tartaruga-Oliva (Lepidochelys olivacea) 

A tartaruga-oliva é a menor das tartarugas marinhas que ocorrem em águas 

brasileiras. Alimenta-se em águas mais profundas que as outras espécies, 

geralmente entre 80 e 100 m. Porém, podem ser encontradas em águas mais rasas, 

principalmente em áreas próximas a estuários (Banco de Dados Tamar/Sitamar). 

A espécie é onívora, alimentando-se de peixes, moluscos, hidrozoários, crustáceos, 

algas, briozoários, tunicados e ovos de peixe. Particularmente no Brasil, possuem 

hábito solitário nas emergências à praia, sendo que as desovas se concentram no 

Estado de Sergipe (CASTILHOS et al., 2011). 
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A principal área de reprodução de L. olivacea está localizada entre o litoral sul do 

estado de Alagoas e o litoral norte da Bahia com maior densidade de desovas no 

estado de Sergipe (Banco de Dados Tamar/Sitamar). O Espírito Santo é uma área 

secundária de desova, com poucas dezenas de ninhos por temporada (Banco de 

Dados Tamar/Sitamar). Registros raros e esporádicos são encontrados no Piauí, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará (CASTILHOS et al., 2011). 

A espécie recentemente foi classificada como Criticamente em “Perigo (CR)” pela 

“Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” de acordo 

com a Portaria nº 444/2014 (MMA, 2014). De acordo com esta portaria, as espécies 

constantes da Lista ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras 

medidas, a proibição de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, 

beneficiamento e comercialização. 

Status em Santa Catarina: De acordo com a Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de 

dezembro de 2011, que Lista as Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria), a espécie é classificada 

como, EN: Em Perigo: “Um táxon considera-se Em Perigo quando as melhores 

evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para 

Em Perigo (Anexo I), pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção 

na natureza muito elevado” (SDS, 2011). 

 Tartaruga-de-Pente (Eretmochelys imbricata) 

Enquanto filhotes os indivíduos da espécie vivem em associação com bancos de 

algas do gênero Sargassum, alimentando-se principalmente de pequenos 

crustáceos. Na fase juvenil e adulta, a espécie torna-se onívora, podendo alimentar-

se de algas, ovos de peixe, crustáceos, moluscos, ouriços, corais e esponjas. São 

encontradas normalmente em profundidades rasas até cerca de 40m 

(MARCOVALDI et al., 2011). 

A espécie pode ser mais observada em áreas tropicais, sendo as populações destas 

áreas compostas principalmente por subadultos. Poucas colônias de adultos são 

conhecidas (MARCOVALDI et al., 2007). 

A principal área de desova de E. imbricata no Brasil está localizada no norte da 

Bahia e em Sergipe, com uma área importante no litoral sul do Rio Grande do Norte 

(MARCOVALDI et al., 2007). Existem áreas com número menor de desovas (menos 

de 100 ninhos por ano) na Paraíba (Mascarenhas et al., 2003, 2004) e na região de 

Porto Seguro, no litoral sul baiano. Poucos e raros registros ainda ocorrem no 

Espírito Santo, Pernambuco, Ceará e Piauí (Banco de Dados TAMAR/ SITAMAR). 

A espécie recentemente foi classificada como “Criticamente em Perigo (CR)” pela 

“Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” de acordo 

com a Portaria nº 444/2014 (MMA, 2014). De acordo com esta portaria, as espécies 

constantes da Lista ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras 
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medidas, a proibição de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, 

beneficiamento e comercialização. 

Status em Santa Catarina: De acordo com a Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de 

dezembro de 2011, que Lista as Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria), a espécie é classificada 

como, I - Criticamente em Perigo (CR): Um táxon considera-se Criticamente em 

Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer 

um dos critérios A a E (Anexo I) para Criticamente em Perigo, pelo que se considera 

como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado (SDS, 

2011). 

 Tartaruga-de-Couro (Dermochelys coriacea) 

Esta espécie é a de hábitos mais pelágicos entre as tartarugas marinhas, porém 

pode vir alimentar-se em águas muito rasas, de até 4 m de profundidade, próximas à 

costa. Os hidrozoários compõem a principal parte da dieta desta espécie (ALMEIDA 

et al., 2011b). 

Os registros da tartaruga-de-couro são escassos e a Guiana Francesa parece ser a 

maior área de nidificação. As colônias no Atlântico são protegidas, e suas 

populações parecem estar aumentando. Na costa brasileira é a espécie mais 

ameaçada e reproduz-se no litoral norte do Estado do Espírito Santo e no Sul do 

país (DOYLE et al., 2008). 

A única área conhecida com desovas regulares de D. coriacea no Brasil localiza-se 

no norte do Espírito Santo. Desovas ocasionais foram registradas em diversos 

estados do Brasil: Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul (BARATA; FABIANO, 2002; LOEBMAN et al., 2008). No 

Espírito Santo, a temporada de desova vai de setembro a janeiro, com maior número 

de desovas em novembro e dezembro (THOMÉ et al., 2007). 

A espécie recentemente foi classificada como “Criticamente em Perigo (CR)” pela 

“Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” de acordo 

com a Portaria nº 444/2014 (MMA, 2014). De acordo com esta portaria, as espécies 

constantes da Lista ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras 

medidas, a proibição de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, 

beneficiamento e comercialização. 

Status em Santa Catarina: De acordo com a Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de 

dezembro de 2011, que Lista as Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria), a espécie é classificada 

como, I - Criticamente em Perigo (CR): Um táxon considera-se Criticamente em 

Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer 

um dos critérios A a E (Anexo I) para Criticamente em Perigo, pelo que se considera 

como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado (SDS, 

2011). 
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g) Avifauna Aquática 

Durante as duas primeiras campanhas de levantamento de dados primários foram 

cadastrados 244 indivíduos, distribuídos entre 13 espécies, representando 22,8 % 

das 57 espécies registradas para a baía da Babitonga (CREMER, 2010; COSTA, 

2015) (Quadro 11.2.2.4-20). 

Todas as espécies observadas são bastante comuns para a região norte do estado 

catarinense, sendo facilmente encontradas forrageando/voando perto de 

embarcações de arrastos, praias e regiões estuarinas. A espécie mais abundante foi 

Rynchops niger com (n= 38) e (n=52) na primeira e segunda campanha 

respectivamente. Outras espécies que apresentaram um número significativo de 

indivíduos foram Thalasseus acuflavidus e Larus dominicanus. 

A família que se destacou em número de espécies foi Ardeidae com 4 espécies e as 

demais famílias com uma espécie cada (Figura 11.2.2.4-36). 

Figura 11.2.2.4-36 - Gráfico das famílias mais representativas da parcela aquática. 

 

Quanto ao hábito alimentar, as espécies avistadas na sua totalidade apresentaram a 

base alimentar piscívora. Por se tratar de aves aquáticas este fato já era esperado. 

Das treze espécies inventariadas, 92% (n=12) são compostas por espécies 

residentes e 8% (n=1) por visitante sazonal proveniente do hemisfério norte. 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 606 

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.2.2.4-20 - Lista das espécies da avifauna aquática. 
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02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 
444/2014 

IUCN 

SULIFORMES                

Fregatidae               

Fregata magnificens  Tesourão R 3 4 7 3 6 9   LC  PIS VIS 

Sulidae               

Sula leucogaster  Atobá R 1 4 5  2 2   LC  PIS VIS 

Phalacrocoracidae                

Nannopterum brasilianus  Biguá R 5 6 11 8 12 20   LC  PIS VIS 

PELECANIFORMES                

Ardeidae                

Ardea cocoi  Garça-moura R     1 1   LC  PIS VIS 

Ardea alba  Garça-branca R  1 1  2 2   LC  PIS VIS 

Egretta thula  
Garça-branca-
pequena 

R  2 2  3 3   LC  PIS VIS 

Egretta caerulea  Garça-azul R     1 1   LC  PIS VIS 

Threskiornithidae               

Eudocimus ruber  Guará R  11 11  5 5 CR  LC  PIS VIS 

CHARADRIIFORMES                

Scolopacidae                

Tringa melanoleuca  
Maçarico-
grande-de-
perna-amarela 

VN     1 1   LC  VER/PIS VIS 

Laridae                

Larus dominicanus Gaivotão R 6 20 26 3 12 15   LC  PIS VIS 

Sternidae                
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Thalasseus acuflavidus  
Trinta-réis-de-
bando 

R  6 6 8 17 25   LC  PIS VIS 

Rynchopidae                

Rynchops niger  Talha-mar R  38 38  52 52       

CORACIIFORMES                

Alcedinidae                

Megaceryle torquata  
Martim-
pescador-grande 

R     1 1   LC  PIS VIS 

Total de Indivíduos   15 92 107 22 115 137       

Legenda: R - Residente; VN - Vagante do Norte; PIS – Piscívoro; VER – Vermes; VIS – visual; LC – Pouco Preocupante; CR – Criticamente em Perigo; AI – Área de Interferência; AID – Área de 
Influência Direta. 
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Figura 11.2.2.4-37 - Tringa melanoleuca 
(maçarico-grande-de-
perna-amarela) (AI; AID e 
AII). 

Figura 11.2.2.4-38 - Fregata magnificens 
(tesourão) (AI; AID e 
AII). 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

Figura 11.2.2.4-39 - Rynchops niger (talha-
mar) (AID e AII). 

Figura 11.2.2.4-40 - Larus dominicanus 
(gaivotão) (AI; AID e 
AII). 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener foi calculado através do programa 

estatístico PAST, no qual indicou um índice de 1,8 nats/ind. calculado através da 

somatória das duas campanhas amostrais. Estes índices são reflexos do número 

pequeno de espécies e de um equitabilidade mediana, conforme descrito no  

Quadro 11.2.2.4-21. 

No que diz respeito ao índice de equitabilidade, este valor apresenta-se entre 0 e 1, 

e nos permite conhecer quanto de riqueza de espécies uma área pode abrigar, em 

razão de sua abundância. O valor é máximo quando todas as espécies são 

igualmente abundantes, e aproxima-se de zero, quando menos equilibrada for a 

distribuição numérica das espécies. Para a área em estudo a equitabilidade geral 

ficou 0,73. 
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Quadro 11.2.2.4-21 - Índice e valores obtidos (software Past). 

ÍNDICES VALORES OBTIDOS 

Taxa-S 13 

Individuals 244 

Dominance_D 0,79 

Shannon_H 1,8 

Equitability_J 0,73 

Para verificar se a suficiência amostral foi construída uma curva de rarefação 

baseada na presença e ausência das espécies durante as campanhas, utilizando o 

programa estatístico Past (Figura 11.2.2.4-41), sendo que a estabilização da curva é 

considerada quando a mesma atinge uma assíntota. 

Observando a curva do coletor, pode ser verificado há necessidade de realizar 

novas coletas para que a mesma atinja a assíntota e ocorra a suficiência amostral. 

Figura 11.2.2.4-41 - Curva de rarefação de espécies. 

 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

No que diz respeito às espécies ameaçadas de extinção, não foram encontradas 

espécies ameaçadas de extinção tanto para a Portaria nº 444/2014 (lista nacional) 

como para a IUCN (lista internacional). 

Já para a CONSEMA 02/2011 (lista para o estado de Santa Catarina) foi observado 

a espécie Tringa melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-amarela) com o status 

criticamente ameaçada. Ressalta-se que esta espécie foi encontrada na AID. Este 

maçarico é migrante do norte, reproduzindo entre maio e junho no Canadá. No Brasil 

esta espécie ocorre em praias e alagados do interiro. Costuma se alimentar de 

artemia e peixes. Os adultos têm pernas longas e amarelas e um bico fino, longo e 

escuro ligeiramente recurvado para cima e cujo comprimento é maior que a cabeça. 

A plumagem é preta e branca e muito malhada (inverno). 
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 Maçarico-grande-de-perna-amarela (Tringa melanoleuca) 

Maçarico migrante do Norte, que se reproduz em maio e junho no Canadá. No Brasil 

ocorre em praias e alagados do interior. Gosta de caçar seu alimento na parte rasa 

de lagoas e alagados, quando percebem um estranho se aproximando emitem um 

sonoro piado, voam, mas voltam ao mesmo local em poucos minutos 

 Espécies Bioindicadoras 

Para o grupo das aves marinhas foi selecionada a espécie Larus dominicanus 

(gaivotão) como bioindicadoras, tendo em vista a sua abundância e ocorrência em 

todas as estações do ano. 

 Gaivotão (Larus dominicanus) 

Essa espécie apresenta ampla distribuição geográfica no hemisfério sul, ocorrendo 

no Atlântico desde o estado do Espírito Santo (Brasil) até a Terra do Fogo 

(Argentina), ilhas Malvinas, Geórgia do Sul, Sandwich do Sul, Orcadas do Sul e 

Shetland do Sul, bem como no litoral pacífico da América do Sul, África e Nova 

Zelândia.. As gaivotas apresentam uma dieta generalista e oportunista, sendo capaz 

de utilizar vários habitats, diferentes presas, bem como a explotação de fontes 

antrópicas. 

h) Cetáceos 

Foram realizados 03 cruzeiros abrangendo desde a área pretendida para instalação 

do empreendimento, na desembocadura do estuário, adentrando a baía, passando 

pelas Ilhas do Mel, Redonda, Grande, Flores, dos Herdeiros e Araújos (fora, meio e 

dentro) até a entrada do Canal do Palmital e do Linguado. Os cruzeiros foram 

realizados na primavera e verão, e totalizaram 185 km percorridos e 16h de campo. 

Durante o período de amostragem não houve registros de cetáceos na área de 

intervenção e na AID. Na AII houve apenas um registro de Sotalia guianensis (boto 

cinza), durante o verão, de um grupo composto por 26 adultos e 2 filhotes na área 

próxima ao Porto de Itapoá. 

Muitos parâmetros ambientais (como temperatura da água, profundidade e 

correntes) já foram analisados na tentativa de explicar os padrões de distribuição 

das populações de cetáceos (GASKIN, 1968; WÜRSIG; WÜRSIG 1980; AU; 

PERRYMAN, 1985; CAÑADAS et al., 2002; INGRAM; ROGAN, 2002). No entanto, a 

maioria desses autores indicaram que os parâmetros ambientais afetam diretamente 

as espécies de presas e, consequentemente, as populações de golfinhos (WELLS et 

al., 1980; SELZER; PAYNE 1988; HASTIE et al., 2004). 

Área diretamente afetada pelo empreendimento compreende o canal que liga a Baía 

ao oceano, onde os navios passam para o Porto. Estudos pretéritos já indicavam 

que as avistagens são raras nesta área (CREMER, 2007), sendo que a presença de 

cetáceos nesta área foi atribuída ao fato da população realizar movimentos para 
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dentro e fora da Baía (CREMER, 2000). A menor abundância de presas para os 

cetáceos nesta área poderia ser outro fator envolvido na baixa ocorrência de 

animais, conforme sugerido por Cremer (2007). 

A distribuição das presas é diretamente influenciada por fatores ambientais, assim 

como já indicado por alguns autores para explicar a distribuição de populações de 

pequenos cetáceos em áreas costeiras (KARCZMARSKI et al., 2000; EDWARDS; 

SCHNELL, 2001). Fatores ambientais, envolvidos ou não na abundância das presas, 

podem afetar o movimento de golfinhos costeiros, como profundidade, relevo do 

fundo e maré (WÜRSIG; WÜRSIG, 1980; BALANCE, 1992; KARCZMARSKI et al., 

2000; EDWARDS; SCHNELL, 2001). 

Desta forma se infere que as variáveis ambientais que atuam na AID provavelmente 

interferem na distribuição das presas dos cetáceos que vivem na Baía da Babitonga, 

fazendo com que a utilização desta área pelos animais seja menos intensa que nas 

porções mais internas do estuário. 

 Entrevistas com pescadores locais 

Um total de 12 pescadores foram entrevistados nas localidades no entorno da área 

de estudo, tais como Praia de Itaguaçu, Capri em São Francisco do Sul e da 

Figueira em Itapoá na área de interferência indireta. 

Quando questionados sobre a ocorrência de cetáceos na área, 9 pescadores 

responderam que avistam os animais durante a pesca ou navegação. Relataram 

ainda a ocorrência de 4 espécies: Sotalia guianensis (boto-cinza), Pontoporia 

blainvillei (toninha), Eubalaena australis (franca) e Megaptera novaengliae (jubarte). 

Quanto a frequência, os avistamentos dos golfinhos variam 1 vez por ano a 3 vezes 

por mês, principalmente no verão. Já as baleias são menos frequentes, são 

observadas de 1 a 2 vezes por ano apenas e no inverno. 

 Avistagens ocasionais 

No estudo realizado por TETRATECH (2017) há o registro de avistagem da espécie 

Megaptera novaengliae (baleia jubarte) fora da AII (Figura 11.2.2.4-42). 

Aparentemente se tratava de um indivíduo adulto e exibia comportamentos de 

exposição de cauda e exposição do dorso na superfície. 
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Figura 11.2.2.4-42 - Localização do registro da espécie Megaptera novaengliae (baleia jubarte), 
São Francisco do Sul. 

 
Fonte: elaborada por OAP (2018), imagem GoogleEarth. 

As baleias jubarte realizam rotas migratórias incluindo as águas tropicais as baleias 

jubarte migram para a região Antártica para se alimentarem. No entanto, não são 

muito comuns de os avistamentos em regiões costeiras do sul do Brasil. 

 Espécies Ameaçadas, Endêmicas e de Interesse Econômico & Exóticas 

 Boto Cinza (Sotalia guianensis) 

Sotalia guianensis (Figura 11.2.2.4-43) é um cetáceo odontoceto de pequeno porte 

pertencente à família Delphinidae. Sua ocorrência é predominantemente na America 

do Sul e também em uma parte da América Central, com distribuição contínua desde 

Florianópolis (SC) (SIMÕES-LOPES, 1988) até a Nicarágua (CARR; BONDE, 1993). 

A espécie é tipicamente costeira, ocorrendo em baías, estuários e desembocaduras 

de rios, onde as águas costumam ser turvas. 

O boto-cinza apresenta um repertório comportamental diversificado, com vários 

comportamentos de superfície que, aliado à sua coloração, tamanho corporal e 

formação de grandes grupos, facilitam a realização de estudos sobre a espécie em 

seu hábitat. O reconhecimento individual também é possível nesta espécie e 

estudos utilizando técnicas de foto-identificação vem sendo aprimorados ao longo de 

sua distribuição, permitindo importantes avanços no seu conhecimento (FLORES, 

1999; 2003; PIZZORNO, 1999; HARDT, 2005; 2010). 

Na Baía da Babitonga, através dos estudos de foto identificação com a espécie, 

foram catalogados 51 animais reconhecidos individualmente a partir de marcas 

naturais na nadadeira dorsal, possibilitando obter importantes informações sobre a 

história natural da espécie, como a distribuição e os padrões de residência da 
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população na área, com indivíduos avistados por um período superior a 5 anos, 

mostrando que no mínimo uma parcela da população é residente (HARDT, 2005). 

Schulze, 2012, realizou estudos de estimativas populacionais da espécie na área e 

estimou uma população sazonal de 147 indivíduos na primavera, 142 indivíduos no 

verão, 144 indivíduos no outono e 150 indivíduos no inverno. Foi ainda possível a 

identificação de 78 indivíduos através de marcas nas nadadeiras dorsais dos 

animais. Outro estudo populacional com a espécie na baía da Babitonga, este com 

através do método de transectos lineares indicam a densidade estimada em 245 

indivíduos (CREMER et al, 2011). 

Apesar da reconhecida pressão antropogênica que os habitat costeiros da espécie 

sofrem, a mesma é classificada pela IUCN como “Insuficientemente conhecida” 

(REEVES et al., 2008; 2012) e é uma das espécies de cetáceos que mais sofre com 

a pressão antrópica no Brasil (IBAMA, 2001). 

Status em Santa Catarina: De acordo com a Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de 

dezembro de 2011, que Lista as Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria), a espécie é classificada 

como, EN: Em Perigo: “Um táxon considera-se Em Perigo quando as melhores 

evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para 

Em Perigo (Anexo I), pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção 

na natureza muito elevado” (SDS, 2011). 

 Toninha (Pontoporia blainvillei) 

A toninha, Pontoporia blainvillei, é reconhecidamente o pequeno cetáceo mais 

ameaçado do Atlântico Sul Ocidental, devidos aos altos níveis de mortalidade 

acidental em rede de espera ao longo de praticamente toda a área de distribuição 

(PINEDO; BARRETO, 1997; SECCHI et al. 2002; REEVES et al., 2003). 

A toninha ocorre desde Itaúnas (18º25’S), Estado do Espírito Santo, Brasil 

(SICILIANO, 1994), até Golfo San Matias (42º10’S), Província de Chubut, Argentina 

(CRESPO et al., 1998). Seu hábitat preferencial inclui regiões estuarinas e costeiras 

de até 50 m de profundidade. Entretanto, a maior parte dos registros é para águas 

mais rasas até 30 metros (PINEDO et al., 1989; DI BENEDITTO; RAMOS, 2004). A 

distribuição da toninha não é contínua entre os limites setentrional e meridional, com 

dois hiatos ao longo da sua área de ocorrência (SICILIANO et al., 2002). 

As informações existentes acerca da distribuição e uso do habitat pela espécie são, 

na sua grande maioria, oriundas das atividades pesqueiras, através de dados de 

capturas acidentais em redes de pesca. 

O principal fator envolvido na escassez de estudos ecológicos da espécie se dá em 

função da dificuldade em observar a espécie em seu ambiente natural. Além disso, 

tem um comportamento discreto, com poucos eventos aéreos e reduzida exposição 

do dorso durante a emersão, coloração marrom-acinzentada, que se assemelha à 
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das águas costeiras, e não costuma se aproximar de embarcações (CREMER, 

2007). 

Bordino e colaboradores (1999) apresentaram as primeiras informações sobre a 

ecologia da espécie, indicando que as avistagens foram positivamente 

correlacionadas com a temperatura da água e a maré. A espécie mantém uma 

distância média de 3,2 km da costa, aproximando-se mais na maré vazante e no 

verão. 

De acordo com ICMBIO (2010b) a Toninha alimenta-se de presas de pequeno porte, 

geralmente em torno de 10 cm. A ingestão de alimento sólido provavelmente inicia 

quando as Toninhas possuem 2-3 meses de idade e 75-80 cm de comprimento, fase 

em que os camarões são importantes componentes da dieta. 

Ao longo da costa brasileira, a Baía da Babitonga no norte de SC, constitui-se na 

única região de concentração conhecida para espécie, não havendo registros para 

os outros principais estuários (CREMER et al., 1998). Observações ocasionais 

realizadas na costa norte do Rio de Janeiro indicam que a maior incidência da 

espécie está a mais de 5 milhas da costa, ou 15 metros de profundidade (DI 

BENEDITTO et al., 2001). 

A espécie está presente no “Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção” do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008) como espécie “Em Perigo”. A 

toninha está classificada pela IUCN como “Vulnerável” (REEVES et al., 2008; 2012). 

Esta categorização justifica-se sob o critério A3d, devido a um declínio projetado de 

mais de 30% em três gerações (36 anos, TAYLOR et al. 2007), tendo como base os 

resultados de uma análise de simulação populacional (SECCHI, 2004), utilizando os 

níveis atuais e potenciais de mortalidade pela pesca. De acordo com ICMBIO 

(2010), no Brasil a espécie está incluída na Lista Nacional das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (IN nº 3 - MMA, 2003; 2008, Portaria nº 444, 2014), 

tendo sido classificada como “VU” no Plano de Ação dos Mamíferos Aquáticos do 

Brasil (IBAMA, 2001) e como “EN” no Livro Vermelho da Fundação Biodiversitas 

(MACHADO et al., 2005; MMA, 2008). 

Recentemente, a espécie foi também incluída em diversas listas estaduais da fauna 

brasileira ameaçada de extinção, incluindo Rio Grande do Sul (categoria “vulnerável 

- VU”), Paraná (categoria “em perigo - EN”), São Paulo (categoria “vulnerável - VU”), 

Rio de Janeiro (categoria “vulnerável - VU”) e Espírito Santo (categoria “em perigo - 

EN”). 

Status em Santa Catarina: De acordo com a Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de 

dezembro de 2011, que Lista as Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria), a espécie é classificada 

como, III – Vulnerável (VU): “Um táxon considera-se Vulnerável quando as melhores 

evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E 

(Anexo I) para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de 

extinção na natureza elevado” (SDS, 2011). 
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Figura 11.2.2.4-43 - Alguns registros da espécie Sotalia guianensis (boto cinza) na Área de 
Interferencia Indireta. (continua...) 
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Figura 11.2.2.4-43 - Alguns registros da espécie Sotalia guianensis (boto cinza) na Área de 
Interferencia Indireta. (continuação) 

 

 
Fonte: OAP (2017). 

11.2.2.5 Consideraçôes Finais 

De acordo com os resultados observados, com base no levantamento de dados 

secundários e primários na área de influencia do Terminal Gás Sul, este diagnostico 

permitiu observar que a composição de táxons e densidades populacionais das 

comunidades planctonicas, bentônicas, carcinofauna, ictiofauna, quelônios, avifauna 

marinha e cetáceos foi semelhante à esperada para o ambiente estuarino e com 

forte contribuição do sistema marinho. 

Da analise dos dados concluise que para acomunidade fitoplanctônica foi dominada 

em número de espécies (riqueza) por diatomáceas, e dominada em abundância 

(número de indivíduos) por diatomáceas cêntricas, devido à floração de espécies do 

gênero Coscinodiscus spp. No grupo do zooplâncton, as espécies Acartia. Tonsa, 

Acartia lilljeborgi e Temora turbinata se destacaram como o previsto no zooplâncton, 

apresentando a dominância do grupo de Copépodes na baía da Babitonga.  

Os organismos bentônicos houve a dominância do filo Annelida nos pontos 

amostrados, esse padrão já foi encontrado em estudos anteriores realizados na baia 

da Babitonga e em outras regiões estuarinas. Não foi possível verificar uma 

diferença entre os pontos somente diferença entre estações. Considerando outros 

esudos a área de influencia apresenta uma baixa dominância de indivíduos e 
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espécies em comparação com as regiões mais interiores da baia. Para a 

carcinofauna houve a dominância da espécie C. danae, comum para a região do 

estudo.  

A ictiofauna a família mais representativa foi a Scianidae, corroborando com os 

dados secundários apresentados e estudos em outras regiões estuarinas. A espécie 

S. rastrifer foi a espécie mais abundante no presente estudo, sendo comum em 

outros estudo. Considerando outros esudos a área de influencia apresenta uma 

baixa dominância de indivíduos e espécies em comparação com as regiões mais 

interiores da baia. Houve uma dominância de espécies marinho-estuarinas, espécies 

de habito demersal e de habito alimentar bentônico, o mesmo padrão foi encontrado 

em outros estudos na região.  

Para os quelonios foram observados duas espécies de em campo, foi possível 

comprovar a importância da Baía da Babitonga para este grupo faunístico, baseado 

em informações levantadas através das entrevistas com os pescadores locais bem 

como em estudos pretéritos. De acordo com os pescadores artesanais entrevistados 

as espécies C. mydas e C. caretta são as espécies mais comuns na região. 

Observa-se ainda que a ocorrência destas duas espécies de quelônios é frequente 

na AID e na AI do empreendimento. Ainda segundo os dados levantados através 

das entrevistas com os pescadores, a captura acidental de quelônios em redes de 

pesca é uma realidade local pelo fato de ter sido relatada por aproximadamente um 

terço dos entrevistados, sendo que a maior parte dos animais capturados é 

descartada no mar. 

No período amostrado não foram registrados cetáceos na AI e AID. Na AII há um 

registro de um grupo composto por 26 adultos e 2 filhotes. Estudos pretéritos 

apontam para uma baixa ocorrência das espécies na área do TGS. O fato de não 

terem sido observados durante os esforços de campo, não elimina a ocorrência 

certa da espécie na baía. Segundo Cremer (2007), a ocorrência de ambas as 

espécies, P. blainvillei e S. guianensis, na região mais interna do estuário se dá 

principalmente pelo fato de que todas as espécies de presas identificadas para as 

toninhas bem como para os botos ocorrem no interior do estuário, que representa 

um habitat seguro contra a ação de predadores com disponibilidade de presas. Tal 

fato reforça a importância da Baía da Babitonga para estas populações de cetáceos. 

Durante os levantamentos de campo, 10 espécies encontram-se classificadas em 

alguma lista de espécies com risco de extinção. No âmbito estadual (Resolução 

CONSEMA nº 002/2011), foram identificadas as espécies Pontoporia blainvillei 

(toninha) e Caretta carettta (tartaruga-cabeçuda) com status de Em Perigo; Sotalia 

guianensis (boto-cinza), e Chelonia mydas (tartaruga-verde) como Vulnerável. 

Tringa melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-amarela) com o status criticamente 

ameaçada. 

No âmbito nacional (Portaria nº 444/2014), duas espécies de quelonios apresentam-

se com o status de Vulnerável: Chelonia mydas (tartaruga-verde) Caretta carettta 
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(tartaruga-cabeçuda) com status de Em Perigo. Para a cetáceos cita-se a espécie 

Sotalia guianensis (boto-cinza) como Em Perigo e Pontoporia blainvillei (toninha) 

com status de Criticamente ameaçada. 

Durante a realização do levantamento de dados primários não foram identificadas 

espécies presentes na na Lista de Espécies Ameaçadas na Portaria MMA nº 445/14. 

Foram identificadas espécies exóticas conforme lista de Espécies Exóticas Invasoras 

Marinhas no Brasil (MMA, 2009) e Resolução Consema n° 08/2012, Coscinodiscus 

wailesii, T. Turbinata. Dentre as espécies encontradas, cinco foram identificadas com 

alto valor comercial (Chaetodipterus faber, Citharricthys spilopteris, Calinnectes 

danae, C. ornatos e Litopnaeus schmitti). 

De maneira geral, a distribuição desses organismos foi influenciada pelas condições 

ambientais caracterisiticas de ambientes estuarinos. 

Com as informações apresentadas neste diagnóstico, conclui-se que a área em 

questão, mesmo que sob influência antrópica, ainda comporta populações 

faunísticas complexas e potencial para a ocorrência de espécies endêmicas e 

ameaçadas. 
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11.2.2.6 Trecho Terrestre 

A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados cobriam, originalmente,  

1.360.000 km2 (MMA, 2000). Atualmente, apenas 8% da área do bioma preservam 

suas características bióticas originais que, apesar das devastações ao longo do 

tempo, abriga grande biodiversidade e endemismos de vertebrados, encontrando-se 

entre os 34 hotspots mundiais em regiões mais ricas e ameaçadas do planeta 

(MYERS et al., 2000).  

Estudos faunisticos, como inventarios, associados ao conhecimento sobre padroes 

de distribuicao e as necessidades fisiologicas intrinsecas de cada especie, permitem 

caracterizar espacos geograficos quanto a sua fragilidade e delinear diretrizes para a 

conservacao da fauna ameacada e/ou suscetiveis a extincao local, recomendando e 

orientando procedimentos de uso duradouro dos recursos naturais ali presentes. 

Para um diagnóstico (análise global) da fauna existente no trecho terrestre do 

empreendimento, serão analisados os principais grupos faunísticos de vertebrados 

(ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna). 

Desta forma, os levantamentos bibliograficos e de campo buscaram caracterizar a 

fauna local com base na compilacao de dados secundarios da região, a 

caracterizacao das especies ameaçadas de extincao, raras, endemicas, e/ou de 

maior relevancia taxonomica, bem como identificar habitats disponiveis e a fauna 

associada. 

A diversidade de peixes de água doce do Brasil está entre as mais ricas e 

diversificadas do planeta (BUCKUP et al., 2007), sendo reflexo das características 

topográficas e fisionômicas do ecossistema, que permitem a formação de  um 

grande número de espécies, cada uma adaptada a um habitat em particular 

(MENEZES, 1996). Estima-se que 30 a 40% da fauna de peixes neotropicais de 

águas interiores ainda não foram descritas e, para as águas brasileiras esse número 

gira em torno de 5.000 espécies (REIS et al., 2003). Aproximadamente 400 novas 

espécies de peixes são descritas a cada década em águas continentais (VARI; 

MALABARBA, 1998). 

Os peixes podem constituir-se como um importante indicador para o meio biótico 

aquático. As variações na composição taxonômica da fauna têm sido bastante 

utilizadas para indicar os níveis de poluição no meio aquático (BRUSCHI JÚNIOR et. 

al., 2000), visto que as alterações na qualidade de um corpo d´água podem 

influenciar a distribuição e composição da fauna de peixes. 

No que diz respeito à herpetofauna, atualmente são registrado para o Brasil 1080 

espécies de anfíbios (1039 Anura, 36 Gymnophiona e 5 Caudata) e 819 taxon de 

répteis (36 quelônios, 6 jacarés, 266 lagartos, 73 anfisbenias, 392 serpentes e 46 

subespécies) (SBH, 2016). A frequente descrição de novas espécies a cada ano 

sugere que essa riqueza pode ser ainda maior.  
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Para o grupo da avifauna, é estimado para o Brasil 1.919 espécies de aves, entre 

espécies residentes e visitantes, correspondendo a mais da metade das espécies de 

aves registradas para a América do Sul, sendo o segundo país do mundo em 

riqueza de aves, perdendo apenas para a Colômbia, conforme o Relatório do Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2015). Deste montante 682 ou 37,22% 

são assinaladas para a Mata Atlântica, sendo 199 consideradas endêmicas. Dentre 

as espécies endêmicas, 24,6% constam na lista do IBAMA de fauna ameaçada. No 

bioma Mata Atlântica, 50 espécies são consideradas Vulneráveis; 32 espécies são 

incluídas na categoria em Perigo; e 12 espécies são consideradas Criticamente em 

Perigo. 

Com relação aos mamíferos, atualmente estão descritas 692 espécies ocorrente no 

território brasileiro, distribuídos em 243 Gêneros, 50 Famílias e 12 Ordens (PAGLIA 

et al., 2012). Estes números fazem com que o Brasil possua a maior riqueza de 

mamíferos de toda a Região Neotropical. No entanto, por causa da crescente 

destruição e fragmentação dos ambientes naturais, cada vez mais espécies se 

encontram ameaçadas de extinção e muitas delas ainda têm sua biologia 

desconhecida (FONSECA et al., 1996). 

A mastofauna desempenha papel fundamental na manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas, envolvendo-se nos mais distintos processos ecológicos, entre eles, o 

controle populacional de suas presas e a constante regeneração das matas. 

Conforme TONHASCA Jr., (2005) inúmeras espécies vegetais dependem dela para 

a dispersão de suas sementes. Algumas espécies são indicadoras ambientais, 

refletindo a preservação do local onde ocorrem (MAZZOLLI, 2006). A perda e a 

fragmentação de habitat, resultantes de atividades humanas, constituem as maiores 

ameaças aos mamíferos terrestres no Brasil, sendo que os mamíferos de grande e 

médio porte sofrem ainda a pressão de caça, prática ilegal no país há mais de 35 

anos (COSTA et al., 2005). 

A parte terrestre do empreendimento pretende ser instalada em uma faixa de 

vegetação rasteira apresnetando como área do entorno porções florestadas em 

diversos estágios de regeneração, áreas de atividades agropecuárias, e áreas 

urbanizadas, como pode ser bem observado no item 11.2.1 (Caracterização da 

Vegetação) deste EIA. 

O diagnóstico aqui apresentado para as áreas de influência do empreendimento 

ocorreu de formas complementares. Para a Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento foi realizado um diagnóstico com levantamento de espécies com 

potencial ocorrência na área, através de dados secundários compilados a partir de 

publicações científicas e estudos técnicos pretéritos. 

Já as Área de Influência Direta (AID) e Área Intervenção (AI) do empreendimento 

foram caracterizadas através do levantamento faunístico in loco, onde foram 

utilizadas diversas metodologias de rastreamento e de captura viva, através de 

amostragens rápidas. Foram então realizadas duas campanhas de levantamento 
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dos principais grupos faunísticos terrestres, uma na primavera e a outra no verão. 

Serão também realizadas campanhas no outono e inverno, completando assim o 

ciclo sazonal. Os resultados obtidos nessas campanhas serão incorporados no 

diagnóstico em documento complementar. Os grupos inventariados foram: 

herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna e mastofauna (incluindo quirópteros). A 

seguir, serão descritas os procedimentos metodológicos aplicados para obtenção 

dos dados faunísticos para a AID/AI do empreendimento. 

11.2.2.6.1 Procedimentos Metodológicos 

a) Ictiofauna continental 

 Pontos Amostrais 

A amostragem da ictiofauna continental foi realizada em quatro pontos amostrais 

(Quadro 11.2.2.6.1-1), dentro dos limites da AI e AID.  

Quadro 11.2.2.6.1-1 - Estações amostrais da ictiofauna continental. 

PONTO DE AMOSTRAGEM 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

UTM E UTM N 

EA1 (AI e AID) 735453,00 7106875,00 

EA2 (AI e AID) 729575,00 7110617,00 

EA3 (AI e AID) 727525,00 7112737,00 

EA4 (AI e AID) 720626,00 7117443,00 

*Datum UTM SIRGAS 2000. 

 Amostragem 

Foi realizada a captura da ictiofauna utilizando os seguintes artefatos de pesca: 

a) Puçá com abertura de malha menor que 1 mm para coleta nas margens, com 

ou sem vegetação ou entre as rochas: foi utilizado nos locais que servem de 

abrigo para peixes menores, tais como a vegetação localizada nas margens do 

rio e entre as pedras. Para cada ponto amostral foram realizados 30 minutos de 

captura. 

b) Tarrafa com abertura de malha de 10 milímetros entre nós e 14 metros de 

corda. A tarrafa foi utilizada a partir da margem do rio, nos locais com menor 

vazão de água e baixa profundidade, visto que este é o melhor cenário para a 

utilização desta arte de pesca. 

Após a coleta dos espécimes foi realizado o registro fotográfico e soltura no mesmo 

local onde foi coletado. É importante ressaltar que não foi realizado qualquer 

procedimento que prejudiquem os espécimes capturados. Para espécimes que não 

foram possíveis a identificação em campo foi realizados registro fotográfico e coletas 

de informações morfológicas para a identificação. 

A identificação dos espécimes se deu através das literaturas especializadas como: 

Peixes de água doce da Mata Atlântica - lista preliminar das espécies e comentários 
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sobre conservação de peixes de água doce neotropicais (MENEZES et al, 2007); 

Peixes fluviais do Brasil - espécies esportivas (ZEINAD, 2012), e; Guia dos peixes - 

Usina Hidrelétrica de Batalha (MANZANO et al, 2012), entre outras. 

Toda a metodologia seguiu a Autorização Ambiental nº 9889/2017 concedida pela 

Fundação do Meio Ambiente FATMA. Não serão tombados espécimes de ictiofauna 

continental tendo em vista que espécimes desses grupos serão capturados e soltos. 

 Análises Estatísticas 

O tratamento estatístico foi realizado através do software, no qual foram realizados 

os cálculos de diversidade de Shannon, índice de equitabilidade e curva do coletor. 

O índice de diversidade de Shannon considera igual peso entre as espécies raras e 

abundantes. Quanto maior for o valor de H', maior será a diversidade da população 

em estudo. Esse índice pode expressar a riqueza e uniformidade das áreas de 

influência do empreendimento. 

O índice de Equitabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a máxima 

diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes. 

Para verificar a suficiência amostral nas áreas estudadas, foi aplicada a análise 

estatística de “curva de rarefação de espécies”. Este método utiliza uma matriz de 

presença e ausência das espécies registradas nas amostragens quantitativas. 

 Esforço amostral 

O esforço amostral empregado por meio desta metodologia foi medido em horas-

pessoa, ou seja, multiplicou-se o número de horas despendidas na procura dos 

animais pelo número de técnicos presentes nos levantamentos  

(Quadro 11.2.2.6.1-2). A equipe empregou o mesmo esforço amostral em todas as 

estações de amostragem, de forma a permitir a comparação dos resultados. 

Quadro 11.2.2.6.1-2 - Esforço amostral empregado por campanha. 

ATIVIDADE 
DIAS DE 
CAMPANHA 

TEMPO 
EMPREGADO 

PONTOS 
AMOSTRAIS 

ESFORÇO 
AMOSTRAL 

Captura por puça 1 30min 4 2h 

Tarrafa 1 15 min 4 1h 

Total 3h 

b) Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna 

 Estações amostrais 

Devido a grande extensão do empreendimento (aproximadamente 31 km), optou-se 

executar o levantamento através da delimitação de Estações Amostrais (EA), no 

qual será realizado o levantamento de todos os grupos terrestres (herpetofauna, 

avifauna e mastofauna). Para isso, foram delimitadas quatro EAs com 10.000 m² de 

área (100 m x 100 m) ao longo do percurso. 
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Inicialmente o estabelecimento das EAs deu-se através da análise de imagens, 

dando ênfase a estrutura fitofisionomia da vegetação ocorrente no entorno da área 

de implantação do empreendimento e áreas antropizadas. 

Em uma segunda etapa foram realizadas vistorias de campo nas áreas pré-

selecionadas, verificando o estado de conservação, ocorrência de curso d’água e 

facilidade de acesso. 

As coordenadas georreferenciadas das EAs estão apresentadas no  

Quadro 11.2.2.6.1-3 e Mapa 11.2.2.6.1-1. 

Quadro 11.2.2.6.1-3 - Localização das estações amostrais de Herpetofauna e Mastofauna no 
trecho terrestre do Terminal Gás Sul. 

ESTAÇÃO AMOSTRAL 
COORDENADAS UTM 

UTM E UTM N 

EA1 (AI e AID) 739637 7104135 

EA2 (AI e AID) 735506 7106868 

EA3 (AI e AID) 727525 7112707 

EA4 (AI e AID) 720626 7117426 

Datum UTM SIRGAS 2000. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 624 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

  



í

í

[_

[_

[_

[_

O c e a n o  A t l â n t i c o

B a í a
 d

a  B
a b i t o

n g a

C a n a l  d o  P a l m
i t a l

GARUVA

ITAPOÁ

ITAPOÁ

ITAPOÁ

JOINVILLE

SÃO
FRANCISCO

DO SUL

Estação 1

Estação 2

Estação 3

Estação 4

Rio Três Barras

RioSete Volta s

Canal do Rio Cubatão

Ribeirão Barri
nha

Rio Cavalinho

RioSão

João

R io

Cu batão

R io Saí

-Guaç u
Rio

Bra

çodoNorte

Rio
Sa

í-m
irir

m

720.000 730.000 740.000

7.1
00

.00
0

7.1
10

.00
0

7.1
20

.00
0

Referências

Mapa de Localização

Projeto

Título

Projeção Datum Escala

Data Número Autor Revisão

Legenda

[_ Estação Amostral

í Portos

Área de Intervenção

Área de Influência Direta - Trecho Terrestre

Área de Influência Indireta - Trecho Terrestre

Hidrografia

Municipios

UTM

11.2.2.6.1-1 Eloy 001

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE PARA 
LEVANTAMENTO DE FAUNA TERRESTRE

Imagem de Satélite CBERS 4 - Câmera Multiespectral Regular MUX,
Composição RGB, Bandas 765. Data: 20.09.2016.
Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/
Levantamentos de Campo.
Dados fornecidos pelo cliente.

TERMINAL GÁS SUL LTDA. - TGS

Maio/2018

SIRGAS 2000

O c e a n o
A t l â n t i c o

P A R A N Á

R I O
G R A N D E  D O

S U L

S A N T A
C A T A R I N A

§

1:125.000

Estação
Amostral UTM E UTM N
Estação 1 739.637       7.104.135   
Estação 2 735.506       7.106.868   
Estação 3 727.525       7.112.707   
Estação 4 720.626       7.117.426   



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 627 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 Amostragem 

 Herpetofauna 

Para o levantamento de anfíbios e répteis foram utilizados métodos não-invasivos 

(busca ativa) e invasivos (armadilhas de interceptação e queda com cerca guia). 

 Busca ativa 

A Busca ativa (CRUMP & SCOTT, 1994) é um método bastante eficiente que 

permite a amostragem de espécies que pouco se deslocam pelo ambiente ou de 

grande porte (BLOMBERG & SHINE, 1996). Este método mostra-se muito eficiente 

no registro de espécies arborícolas, que se deslocam principalmente pela vegetação 

e/ou estão no período de reprodução (CARMONA, 2007). 

No período diurno foram vistoriados todos os microhabitats tipicamente utilizados 

como esconderijo, abrigos ou áreas de forrageio de répteis, uma vez que são mais 

ativos durante o dia. Dessa forma, os esforços de amostragem foram concentrados 

nos horários mais quentes do dia para registrar répteis em termorregulação e 

forrageamento. 

No período crepuscular/noturno as atividades foram desenvolvidas focando, os 

locais vistoriados no período diurno e em locais de agregações reprodutivas de 

anfíbios (brejos, riachos, lagoas, serapilheira etc.) e nas áreas com ocorrência de 

vocalização. De forma comcomitante e complementar, foi realizado o registro de 

todos os anfíbios através de zoofonia dos machos (HEYER et al., 1994). 

As identificações ocorerram até o menor nível taxonômico possível,. Quando 

exequível, os indivíduos eram capturados para realização de registro fotográfico. 

Após o registro fotográfico, os indivíduos foram soltos em locais próximos ao da 

captura. 

O esforço amostral empregado foi distribuído igualmente entre as estaçõe amostrais 

(EA) nos dois períodos de levantamento, totalizando 160 horas-homem ao final das 

duas campanhas de diagnóstico. 

 Armadilhas de interceptação e queda com cerca guia (pitfall traps with drift 

fences) 

Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) consistem em recipientes 

enterrados ao nível do solo, para a captura de espécies associadas ao chão de 

matas, dificilmente registradas através da metodologia anterior (CECHIN & 

MARTINS, 2000). Conforme os autores citados, essa metodologia é amplamente 

utilizada para amostragem de anfíbios e répteis, e segundo Vogt & Hine (1982) o 

seu uso elimina os viesses causados pelas variações, entre coletores, na 

capacidade de encontrar animais visualmente. Greenberg et al. (1994) afirmam que 

armadilhas de queda são mais eficientes que outros métodos para captura de 

lagartos e indivíduos pertencentes a anurofauna. 
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Cada EA recebeu um conjunto de 05 armadilhas (baldes plásticos de 60 litros) 

dispostas de forma linear, interligadas por cerca-guia de 08 metros entre as 

armadilhas, confeccionada com lona plástica de 0,5 metro de altura, enterradas  

cerca de 02 cm de profundidade no solo e mantida na posição vertical com o auxílio 

de estacas de madeira. Para evitar acúmulo de água, os baldes foram perfurados. 

Todavia, foi disponibilizado em cada balde uma placa de isopor para servir de 

flutuador em períodos de grande acúmulo de água e abrigo em dias de sol. 

Considerando as quatro EA, foram instaladas 20 armadilhas. 

As armadilhas permaneceram abertas por cinco noites consecutivas em cada 

campanha de levantamento, com checagens diárias no período da manhã. Após a 

última vistoria da campanha, as armadilhas foram fechadas com tampa plástica, 

restos de madeira e folhas dispostas nas proximidades, evitando assim, a queda de 

animais no intervalo entre as campanhas. 

 Avifauna 

Para o levantamento de campo, foi aplicada uma série de metodologias, descritas a 

seguir: 

 Contato visual 

Observação a olho nu ou com o auxílio de binóculo KONUS 8X40 W.A., durante as 

caminhadas nas trilhas existentes nas áreas de estudo, assim como pontos fixos. 

Este método também foi realizado para os transectos aquáticos. 

 Registro auditivo 

Gravações das manifestações sonoras das aves, utilizando-se o gravador Sony- 

PCM-D50 e microfone direcional Sennheiser ME66/K6. Em seguida foi utilizada a 

técnica de playback para atrair os espécimes e poder registrá-las de forma visual e 

fotográfica (Figura 11.2.2.6.1-1). 
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Figura 11.2.2.6.1-1 - Utilização da técnica de playback. 

 
Fonte: OAP (2018). 

 Evidências indiretas 

Análise dos vestígios encontrados (Figura 11.2.2.6.1-2), como penas, ninhos e 

cascas de ovo, para eventual identificação da espécie (Esta metodologia será 

somente para levantamento qualitativo). 

Figura 11.2.2.6.1-2 - Ninho de Columbina talpacoti (rolinha). 

 
Fonte: OAP (2018). 

 Entrevistas 

Entrevistas informais direcionadas a moradores que habitam as áreas do entorno do 

futuro empreendimento (Esta metodologia será somente para levantamento 

qualitativo). 
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 Mastofauna 

 Busca ativa 

Foram realizadas campanhas de busca ativa (VOSS & EMMONS 1996) nas EA com 

o objetivo de realizar registros visuais da fauna local e de vestígios (pegadas, fezes, 

vocalizações e carcaças de animais). O método de busca ativa por visualização e 

vestígio é amplamente utilizado e indicado para levantamentos rápidos de 

mastofauna de médio e grande porte (PARDINI et al., 2003; DOTTA, 2005)  

(Figura 11.2.2.6.1-3). 

As campanhas foram realizadas por 02 (dois) biólogos à pé, deslocando-se 

lentamente de forma aleatorizada no ambiente nos períodos matutinos, vespertino-

crepuscular e noturno, totalizando um esforço amostral de 16 horas diárias.  

Para evitar autocorrelação espacial entre as pegadas, a pegada da mesma espécie 

só foi registrada uma vez a cada 100 metros aproximadamente. Esse parece ser um 

bom espaçamento para a maioria dos mamíferos terrestres não apresentarem 

autocorrelação espacial de suas pegadas (SCOSS, 2002). Para a identificação das 

pegadas foram utilizados o guia de Becker e Dalponte (2012). 

A identificação e contagem de pegadas têm sido usadas como índice de 

abundância, sobretudo para as espécies que são de difícil visualização ou captura 

(WILKIE & FINN, 1990; NICHOLS & CONROY, 1996; CUELLAR & NOSSA, 1997; 

STANDER et al, 1997; DOTTA, 2005). 

Figura 11.2.2.6.1-3 - Técnico realizando atividade de Busca ativa diurna e noturna na AID. 

  
Fonte: OAP (2018). Fonte: OAP (2018). 

 Armadilhas de captura viva (live traps) 

Para amostragem de pequenos e médios mamíferos foram empregadas duas 

metodologias de amostragem: armadilhas de captura viva (live traps) tipo gaiola 

(Sherman e Tomahawk) e armadilhas de interceptação e queda (pitfafll traps)  

(Figura 11.2.2.6.1-4). 
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Cada EA recebeu 06 (seis) armadilhas, sendo 03 Sherman (7,64 cm x 9,53 cm x 

30,48 cm) e 03 Tomahawk (40,64 cm x 12,70 cm x 12,70 cm), apropriadas para a 

captura de animais vivos com até três quilos.  

As armadilhas foram dispostas aleatoriamente tanto no sub-bosque como no solo. 

Todas foram provisionadas com frutas e permaneceram armadas por 05 (cinco) dias 

em cada campanha de levantamento, totalizando 120 armadilhas-noite por 

campanha. 

Com o objetivo de reduzir o possível estresse dos animais capturados, além de 

evitar opossíveis predações e fugas dos indivíduos capturados, as armadilhas foram 

revisadas nas primeiras horas do dia durante todo o período de levantamento. 

Figura 11.2.2.6.1-4 - Armadilhas de Sherman e Tomahawk durante atividades realizadas pela 
equipe da OAP. 

  
Fonte: OAP (2017). Fonte: OAP (2017). 

 Armadilhas de interceptação e queda 

Além das armadilhas de captura viva, para a captura de pequenos mamíferos foram 

instaladas armadilhas de interceptação e queda com cerca-guia (pitfall traps), que 

consistem em recipientes enterrados ao nível do solo. Em cada EA foram instaladas 

05 (cinco) armadilhas (baldes plásticos de 60 litros) dispostos linearmente, unidos 

por cerca-guia plástica (lona) de 0,5 metro de altura mantida na posição vertical com 

auxilio de estacas de madeira, totalizando um esforço amostral de 20 armadilhas-

dia. A distância entre cada balde foi de aproximadamente 2,0 metros  

(Figura 11.2.2.6.1-5 e Figura 11.2.2.6.1-6). 

As armadilhas de queda permaneceram abertas initerruptamente por 05 (cinco) dias 

em cada campanha e passaram por manutenção quando necessário. As checagens 

ocorreram diariamente no período matutino e após a última vistoria da campanha, 

foram fechadas com tampa plástica, restos de madeira e folhas dispostas nas 

proximidades, evitando a queda de animais durante o período que não haverá 

vistoria. 
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Figura 11.2.2.6.1-5 - Armadilhas de 
interceptação e queda 
(pitfall traps) durante 
instalação. 

Figura 11.2.2.6.1-6 - Armadilhas de 
interceptação e queda 
(pitfall traps) instalada. 

  
Fonte: OAP (2017). Fonte: OAP (2017). 

 Armadilha fotográfica 

Para o registro de mamíferos de médio e grande porte, foram instaladas 04 (quatro) 

armadilhas fotográficas, uma em cada EA. O armadilhamento fotográfico vem sendo 

utilizado desde o início do século XX e pode ser considerado ideal para o 

monitoramento da abundância de mamíferos de médio e grande porte (WEMMER et 

al., 1996). O uso de armadilhas fotográficas mostra-se particularmente útil no estudo 

de espécies com hábitos noturnos, furtivos ou que ocorram em baixas densidades 

(TOMAS; MIRANDA, 2003) (Figura 11.2.2.6.1-7). 

A instalação dos equipamentos foi realizada nas EA e não obedeceu a uma 

distribuição sistemática no campo, sendo feita especificamente nas áreas da 

paisagem às quais os mamíferos de médio e grande porte foram associados através 

dos registros de pegadas e vestígios (e.g. fezes, tocas). As armadilhas foram 

amarradas em árvores a uma altura de 30 cm do solo e iscadas com diversos itens 

(frutas, mortadela, sal grosso e milho) com o objetivo de atrais as diferentes 

espécies com presença potencial nas áreas. 

As câmeras permaneceram instaladas por um período 05 dias e programadas para 

funcionar ininterruptamente durante 24 horas, contabilizando um esforço amostral de 

96 horas-dia.  
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Para cálculo de abundância absoluta, assumiu-se que todos os registros de uma 

mesma espécie obtidos no período de 24 horas correspondiam a 01 (um) registro, 

exceto quando mais de um indivíduo for registrado simultaneamente. Para o cálculo 

de abundância relativa (taxa fotográfica), dividiu-se o número de registros pelo 

esforço amostral, sendo o resultado apresentado em porcentagem. 

Figura 11.2.2.6.1-7 - Técnicos da OAP realizando a instalação das armadilhas fotográficas. 

  
Fonte: OAP (2017). Fonte: OAP (2017). 

Para todos os indivíduos capturados foram realizados registros fotográficos 

objetivando a posterior identificação. Após os registros, os indivíduos foram liberados 

próximos aos locais de captura. 

 Rede de neblina 

Para captura dos quirópteros foram realizadas 04 noites de amostragem em cada 

campanha onde foram utilizadas 02 (duas) redes de neblina (6 m x 3 m). As redes 

foram abertas logo após o início do entardecer, revisadas em intervalos de 30 

minutos e fechadas após 03 horas de exposição. A cada noite de amostragem as 

redes eram trocadas de posição para evitar a redução da eficiência de captura. Foi 

totalizado um esforço amostral de 108 m².h por noite (STRAUBE & BIANCONI, 

2002) (Figura 11.2.2.6.1-8). 
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Figura 11.2.2.6.1-8 - Técnicos realizando a montagem da rede de neblina para levantamento 
de quirópteros. 

  
Fonte: OAP (2017). Fonte: OAP (2017). 

 Esforço amostral 

As campanhas foram uniformizadas em diárias, sendo calculado o esforço amostral 

em unidade de tempo (horas/homem, quando se estabelece um número de horas 

por metodologias aplicadas limitadas por tempo) (Quadro 11.2.2.6.1-4 a  

Quadro 11.2.2.6.1-6). 

Quadro 11.2.2.6.1-4 - Esforço amostral empregado por campanha para Herpetofauna. 

MÉTODO UNID 
ESFORÇO AMOSTRAL  

DIÁRIO PRIMAVERA VERÃO TOTAL 

Busca ativa (diurna e noturna) Horas-homem 16 80 80 160 

Armadilhas de interceptação e queda Armadilhas-noite 20 100 100 200 

Quadro 11.2.2.6.1-5 - Esforço amostral empregado por campanha para o grupo avifauna. 

METODOLOGIA 
AMOSTRAL 

Nº DE 
PONTOS 
AMOSTRAIS 

Nº DE 
TÉCNICOS 

TEMPO 
DISPENDIDO 
(MINUTOS) 

Nº DE DIAS / 
CAMPANHAS 

ESFORÇO 
AMOSTRAL 
(MIN) 

Ponto de Escuta (parcela 
terrestre) 

12 3 10 5 1.800 

Caminhadas aleatórias 
(parcela terrestre) 

- 3 60 5 900 

Observações (parcela 
aquática) 

- 3 60 5 900 

Total 3.600 

Quadro 11.2.2.6.1-6 - Esforço amostral empregado por campanha para Mastofauna. 

MÉTODO UN. 
ESFORÇO AMOSTRAL  

DIÁRIO CAMPANHA TOTAL 

Busca ativa diurna  Horas 08 40 80 

Busca ativa noturna  Horas 08 24 48 

Armadilha de captura viva (live traps) Armadilhas-dia 24 120 240 

Armadilha Fotográfica  Armadilhas-dia 96 480 960 
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MÉTODO UN. 
ESFORÇO AMOSTRAL  

DIÁRIO CAMPANHA TOTAL 

Armadilha de queda (pitfall traps) Armadilhas-dia 20  100  200  

Rede de Neblina  m²h 108 32 648 

 Tratamento estatístico 

Após a coleta de dados referentes aos grupos faunísticos, houve o tratamento 

estatístico destes dados obtidos por meio do software Past, no qual foram realizados 

os cálculos de diversidade de Shannon, índice de equitabilidade e curva do coletor. 

O índice de diversidade de Shannon considera igual peso entre as espécies raras e 

abundantes (MAGURRAN, 1988). Quanto maior for o valor de H', maior será a 

diversidade da população em estudo. Esse índice pode expressar a riqueza e 

uniformidade das áreas de influência do empreendimento. 

Para equitabilidade, utilizou-se o índice de Pielou (J’) (LUDWIG: REYNOLDS, 1988; 

MAGURRAN, 1988) ambos calculados pelo software PAST 3.18 (HAMMER, 2018). 

O índice de Equitabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a máxima 

diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes.  

Para verificar a suficiência amostral nas áreas analisadas, foi aplicada a análise 

estatística de “curva de rarefação de espécies”. Este método utiliza uma matriz de 

presença e ausência das espécies registradas nas amostragens quantitativas.  

 Condições Gerais 

Para todos os grupos da fauna terrestre o status de conservação das espécies 

seguiu a Lista da Fauna Ameaçada de Extinção para o Estado de Santa Catarina 

CONSEMA no 02/2011 (nível estadual), Portaria no 444/14 MMA e Portaria  

no 445/14 MMA (nacional) e IUCN (internacional). 

Toda a metodologia seguiu a Autorização Ambiental nº 9889/2017 concedida pela 

Fundação do Meio Ambiente FATMA. Não serão tombados espécimes de 

herpetofauna, avifauna ou mastofauna, tendo em vista que espécimes desses 

grupos serão capturados e soltos. 

A identificação dos espécimes da ictiofauna deu-se através das literaturas 

especializadas como: Peixes de água doce da Mata Atlântica - lista preliminar das 

espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce neotropicais 

(MENEZES et al, 2007); Peixes fluviais do Brasil - espécies esportivas (ZEINAD, 

2012), e; Guia dos peixes - Usina Hidrelétrica de Batalha (MANZANO et al, 2012), 

entre outras. 

A nomenclatura científica, adotada para as formas da herpetofauna registrada 

seguiu o proposto por Segalla et al. (2016) e Costa: Bérnils (2014). Para a 

identificação das espécies foi utilizado o guia dos anfíbios da mata atlântica 

(HADDAD et al., 2013). 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 636 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Para avifauna utilizou-se para identificação das espécies inventariadas literatura 

especializada, tais como: Rosário (1996), Sick (2001) e Sigrist (2007), Wikiaves, 

entre outras. Para o ordenamento taxonômico foi utilizado à lista do Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2015).  

No tocante a mastofauna, a classificação taxonômica, nomenclatura e determinação 

de endemismo das espécies da mastofauna seguiu Paglia et al. (2012). 

11.2.2.7 Resultados Área de Influencia Indireta (AII) - Dados Secundários 

a) Ictiofauna Continental 

A caracterização da AII ocorreu através do levantamento de dados secundários de 

espécies com potencial ocorrência para a área. Para a elaboração da lista foram 

compilados dados dos estudos ambientais realizados na AII, bem como publicações 

científicas entre outras. 

BENINCA (2011) realizou um estudo no Parque Estadual Acaraí, Santa Catarina, foi 

amostrada sazonalmente em 3 setores, através de arrastos com rede tipo picaré, 

redes de espera e pesca elétrica. Foram coletados 1394 indivíduos pertencentes a 

23 famílias e 36 espécies. As famílias que apresentaram o maior número de 

espécies foram Characidae (4 espécies) e Gerreidae (3 espécies). Considerando o 

número de indivíduos as espécies dominantes foram Mimagoniates microlepis, 

Mimagoniates lateralis, Geophagus brasiliensis, Centropomus parallelus e 

Pseudotothyris obtusa que juntas representaram 80% da captura total. 

Como parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental referente a Ampliação da 

Capacidade Rodoviária BR / 280 Trecho São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul Km: 

0,0 ao Km 71,5; a DNIT (2009) o levantamento de icitiofauna em riachos litorâneos 

que tem suas nascentes na encosta de elevações ou morros isolados próximos ao 

litoral, percorrendo, inicialmente, trechos de maior declividade e, depois, se 

estendem sinuosos por uma curta distância na planície costeira e desembocam 

diretamente na baía da Babitonga ou Canal do Linguado. 

De acordo com a consultoria ambiental MCA, que realizou o Estudo de Impacto 

Ambiental para a Ampliação da área de lavra e instalação da unidade de 

beneficiamento - Mina Velha, Garuva/SC em 2016. foi realizado um levantamento 

bibliográfico da ictiofauna da região de Garuva. 

A compilação destes trabalhos resultou em uma lista de 113 espécies da ictiofauna 

dulcícola com possível ocorrencia na área de estudo (Quadro 11.2.2.7-1). 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 637 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.2.2.7-1 - Lista de espécies de ictiofauna de provável ocorrência no município de Itapoá e Garuva/SC. Status de ameaça conforme a 
Resolução CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA 444/2014 e IUCN; e CONSEMA 08/2012 para ocorrência de espécies exóticas, 
segundo os seguintes estudos: 1- BENINCA, J. (2011); 2 - DNIT (2009); MCA (2016). Categoria de ameaça: Vu - Vulnerável; Cr - 
Criticamente em perigo; En - Em perigo; Lc - Pouco preocupante; R - Residente; E - Endêmica do Brasil. 

TÁXON 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 
PORTARIA 
IBAMA 445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

OBTENÇÃO DOS 
DADOS 

ATHERINIFORMES      

Atherinopsidae      

Atherinella brasiliensis      2 

BELONIFORMES      

Belonidae      

Strongylura timucu     2 

CHARACIFORMES      

Characidae      

Astyanax altiparanae     3 

Astyanax cf. bimaculatus     1 

Astyanax aff. Fasciatus     3 

Astyanax jacuhiensis     3 

Astyanax scabripinnis     3 

Astyanax laticeps     3 

Astyanax ribeirae     3 

Astyanax guaricana     3 

Astyanax sp.     1 

Bryconamericus microcephalus     3 

Hyphessobrycon igneus      3 

Hyphessobrycon reticulatus      1, 2 

Hyphessobrycon boulengeri     3 
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TÁXON 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 
PORTARIA 
IBAMA 445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

OBTENÇÃO DOS 
DADOS 

Hyphessobrycon griemi     1 

Oligosarcus hepsetus     1, 3 

Oligosarcus jenynsii     3 

Oligosarcus longirostris     3 

Mimagoniates lateralis VU VU   1, 2, 3 

Mimagoniates microlepis     1, 3 

Probolodus heterostomus     1 

Deuterodon langei     3 

Deuterodon rosae      3 

Deuterodon longirostris      3 

Hollandichthys multifasciatus  EN    1, 2, 3 

Rachoviscus crassiceps  CR EN   1 

Spintherobolus ankoseion     3 

Tetragonopterus sp.     3 

Erythrinidae      

Hoplias malabaricus      1, 2, 3 

Crenuchidae      

Characidium pterostictum      1, 2, 3 

Characidium lanei      1, 2 

Curimatidae      

Steindachnerina sp.     3 

Cyphocharax voga      3 

Cyphocharax sanctacatarinae      1, 2 

ELOPIFORMES      
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TÁXON 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 
PORTARIA 
IBAMA 445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

OBTENÇÃO DOS 
DADOS 

Elops saurus      2 

MUGILIFORMES       

Mugilidae      

Mugil curema      2 

PERCIFORMES      

Carangidae      

Caranx hippos      2 

Centropomidae      

Centropomus parallelus      2 

Centropomus undecimalis      2 

Cichlidae      

Geophagus brasiliensis      1, 2, 3 

Cichlasoma facetum     1 

Cichlasoma sp.     3 

Australoheros sp.     3 

Crenicichla sp.     1, 3 

Tilapia rendalli      2 

Eleotridae      

Dormitator maculatus     3 

Gerreidae      

Diapterus rhombeus      2 

Eucinostomus melanopterus       2 

Eugerres brasilianus      2 

Gobiidae      
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TÁXON 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 
PORTARIA 
IBAMA 445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

OBTENÇÃO DOS 
DADOS 

Ctneogobius shufeldti      2 

Microgobius meeki      2 

Pomatomidae      

Pomatomus saltatrix      2 

Sciaenidae      

Bardiella ronchus      2 

Micropogonias furnieri      2 

PLEURONECTIFORMES      

Achiridae      

Trinectes paulistanus      2 

Paralichthyidae      

Citharichthys spilopterus      2 

SILURIFORMES      

Ariidae      

Genidens genidens      2 

Loricariidae      

Rineloricaria jaraguensis      3 

Rineloricaria sp.     1, 3 

Hypostomus commersoni      3 

Kronichthys lacerta      1 

Isbrueckerichthys duseni      3 

Pareiorhaphis splendens      3 

Pareiorhaphis steindacneri      3 

Pareiorhaphis sp.     3 
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TÁXON 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 
PORTARIA 
IBAMA 445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

OBTENÇÃO DOS 
DADOS 

Parotocinclus maculicauda      3 

Pseudotothyris obtusa      1, 3 

Schizolecis guntheri      1 

Otothyris rostrata      3 

Ancistrus multispinnis      1 

Callichthyidae      

Corydoras nattereri     1 

Corydoras paleatus      3 

Corydoras ehrhardti      2 

Scleromystax barbatus     1, 2 

Scleromystax macropterus  CR    1, 2 

Callichthys callichthys      1, 2 

Hoplosternum littorale      3 

Heptapteridae      

Chasmocranus lopezi     1 

Heptapterus mustelinus      3 

Rhamdioglanis frenatus      3 

Rhamdia aff. quelen      1, 2, 3 

Acentronichthys leptos      1, 2 

Imparfinis sp.     1 

Pimelodidae      

Pimelodella pappenheimi     3 

Pimelodella transitoria      1 

Pimelodus sp.     3 
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TÁXON 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 
PORTARIA 
IBAMA 445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

OBTENÇÃO DOS 
DADOS 

Pseudopimelodidae      

Microglanis cottoides      3 

Trichomycteridae      

Trichomycterus davisi     1 

Trichomycterus nigricans      3 

Trichomycterus sp.     1, 3 

Listrura aff. camposi     3 

CYPRINODONTIFORMES      

Poeciliidae      

Poecilia vivípara      1 

Poecilia reticulata      3 

Phalloceros caudimaculatus     1 

Phalloceros harpagos      3 

Phalloceros spiloura      2 

Cnesterodon sp.     3 

Phalloptychus iheringii      3 

Anablepidae      

Jenynsia multidentata      3 

Jenynsia sp.     3 

Rivulidae      

Atlantirivulus luelingi     3 

Atlantirivulus haraldsiolii      3 

Atlantirivulus ocellatus      3 

Kryptolebias ocellatus      3 
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TÁXON 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 
PORTARIA 
IBAMA 445/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

OBTENÇÃO DOS 
DADOS 

Leptolebias aureoguttatus      1 

Rivulus luelingi     1 

Rivulus caudomarginatus      3 

Campellolebias chrysolineatus      3 

GYMNOTIFORMES      

Gymnotidae      

Gymnotus aff.carapo      3 

Gymnotus pantherinus      1, 2 

Gymnotus sylvius      3 

SYNBRANCHIFORMES      

Synbranchidae      

Synbranchus marmoratus      1, 2 
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Deste montante, quatro estão presentes na lista de espécies ameaçadas de extinção 

para o estado de Santa Catarina (CONSEMA nº 02/2011) conforme  

Quadro 11.2.2.7-2, sendo duas espécies apresentando status de criticamente em 

perigo, uma em perigo e uma vulnerável. Já para a Portaria nº 445/2014, que define 

espécies ameaçadas de extinção para o território nacional foi elencada uma espécie 

com status em perigo (En) e uma vulnerável (Vu). 

Quadro 11.2.2.7-2 - Lista de espécies de ictiofauna ameaçadas de extinção com base 
Resolução CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA 445/2014. Categoria de 
ameaça: Vu – Vulnerável e En - Em perigo. 

TÁXON 
STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA Nº 02/2011 PORTARIA Nº IBAMA 445/2014 

Mimagoniates lateralis VU VU 

Hollandichthys multifasciatus  EN  

Rachoviscus crassiceps  CR EN 

Scleromystax macropterus CR  

 Mimagoniates lateralis 

Os peixes desta espécie habitam riachos de águas lênticas, escuras e ácidas (pH 

inferior a 5), cuja concentração de oxigênio dissolvido é baixa (Ferreira, 2007), sendo 

endêmicos da Mata Atlântica (Menezes et al., 2007). Esses peixes se alimentam 

principalmente de insetos terrestres, porém podem ingerir frutos, sementes e outros 

itens terrestres em períodos de chuva (OTTO, 2006; SILVA, 2009). Para a 

reprodução, existem evidências de corte e inseminação, assim o esperma é 

estocado dentro da cavidade ovariana até o surgimento de condições ambientais 

favoráveis para o desenvolvimento dos ovos e das larvas, essa inseminação 

provavelmente aumenta a chance de sobrevivência da prole que habitam as águas 

ácidas de riachos de águas pretas (BURNS et al., 1995; MENEZES et al., 2007). É 

considerado Vulnerável para CONSEMA 02/2011 e Portaria IBAMA 445/2011. 

 Hollandichthys multifasciatus 

São encontrados em margens de rios rasos com vegetação submersa, sem 

correnteza e com fundo de areia e folhiço (BARRETO, 2005). É onívoro, porém se 

alimenta predominantemente de insetos (ABILHOA et al., 2009). Para CONSEMA  

nº 02/2011 é considerado Em Perigo. 

 Rachoviscus crassiceps 

Esta espécie de peixe pode ser encontrada em riachos e brejos de água negra em 

áreas florestadas. Quanto a reprodução, é uma espécie inseminadora. A 

degradação ambiental pode ocasionar sua extinção (Menezes et al., 2007). Para 

CONSEMA 02/2011 está Criticamente em Perigo, já para a Portaria IBAMA 

445/2014 é considerada Em Perigo. 
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 Scleromystax macropterus 

Esta espécie de peixe habita preferencialmente ambientes lênticos em riachos de 

águas pretas, dentro da mata de restinga e geralmente é encontrada em altitudes de 

30 a 60m (OYAKAWA et al., 2006). Em CONSEMA nº 02/2011 esta espécie se 

encontra Criticamente em Perigo. 

De acordo com os dados secundários, para a ictiofauna continental não foram 

listadas espécies com importância comercial, raras, chaves, de importância 

ecológica e valor comercial. 

b) Herpetofauna 

Para o levantamento de espécies com possível ocorrência na AII, foram consultados 

os seguintes documentos: 

a) Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Ampliação da Retroárea e do Píer do Porto 

Itapoá, município de Itapoá, SC (ACQUAPLAN, 2013); 

b) Diversidade e conservação de anfíbios anuros no Estado de Santa Catarina, 

sul do Brasil (GONSALES, 2008). 

Para a classe reptila, segundo dados secundários (ACQUAPLAN, 2013), os 

municípios de Itapoá e Garuva (AII), porção representativa da Bacia Hidrográfica do 

rio Saí-Mirim, pode conter uma fauna de répteis de aproximadamente 54 espécies 

(Quadro 11.2.2). 
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Quadro 11.2.2.7-3 - Riqueza de anfíbios esperada para a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, de acordo com ACQUAPLAN, 2013 
(1); GONSALES, 2008 (2). Espécies de anfíbios listados como ameaçados na CONSEMA nº 02/2011 e Portaria IBAMA nº 
444/2014. Categorias de ameaça: EN - Em perigo, VU - Vulnerável, CR - Criticamente em perigo e LC - Pouco preocupante. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 444/2014 

IUCN 

AMPHIGNATHODONTIDAE   
   

LC 

Gastrotheca microdiscus (Andersson, 1910) Perereca-marsupial 1 
  

LC 

Flectonotus fissilis (Miranda-Ribeiro, 1920) Perereca-marsupial 1 
   

BRACHYCEPHALIDAE   
    

Ischnocnema manezinho (Garcia, 1996) End Rã 1 VU VU LC 

Ischnocnema henselii (Peters, 1872) End Rã 1 
   

BUFONIDAE   
   

LC 

Rhinella abei (Baldissera-Jr, Caramaschi & Haddad, 2004) End Sapo 1,2 
  

LC 

Rhinella icterica (Spix, 1824) End  Sapo 1 
  

LC 

Dendrophryniscus berthalutzae (Izecksohn, 1994) End Sapo 1 
  

LC 

Dendrophryniscus leucomystax (Izecksohn, 1968) End  Sapo 1 
   

CENTROLENIDAE   
   

LC 

Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924) End  Perereca-de-vidro 1 
   

CRAUGASTORIDAE   
    

Haddadus binotatus (Spix, 1824) End  Rã 1 
   

CYCLORAMPHIDAE   
   

LC 

Cycloramphus asper (Werner, 1899) End Sapinho-de-riacho 1 
  

LC 

Cycloramphus izecksohni (Heyer, 1983) End  Sapinho-de-riacho 1 
  

LC 

Cycloramphus bolitoglossus (Werner, 1897) End  Sapinho-de-riacho 2 
  

LC 

Hylodes nasus (Lichtenstein, 1823)  Rã-de-corredeira 1 
  

LC 

Hylodes perplicatus (Miranda-Ribeiro, 1926) End Rã-de-corredeira 1 
  

LC 

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825)  Sapo-de-chifre 1 
  

LC 

Proceratophrys subguttata (Izecksohn, Cruz & Peixoto, 1999)  Sapo-de-chifre 1 
   

HYLIDAE   
   

LC 

Aparasphenodon bokermanni (Pombal, 1993) End Perereca-de-capacete 1 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 444/2014 

IUCN 

Aplastodiscus ehrhardti  (Müller, 1924) End  Perereca-flautinha-de-
Ehrhardt 

1 VU 
 

LC 

Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) End  Perereca 1 
  

LC 

Bokermannohyla hylax (Heyer, 1985) End  Perereca 1 
  

LC 

Dendropsophus microps (Peter, 1872) End  Perereca 1 
  

LC 

Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824) End Perereca 1 
  

LC 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872)  Perereca 1 
  

LC 

Dendropsophus werneri (Cochran, 1952) End Perereca 1 
  

LC 

Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824) End  Perereca 1 
  

LC 

Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) End Perereca 1 
  

LC 

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) End Sapo-ferreiro 1 
  

LC 

Hypsiboas semilineatus (Spix, 1824) End Perereca 1, 2 
  

LC 

Itapotihyla langsdorffii (Duméril & Bibron, 1841) End Perereca-castanhola 1 
  

LC 

Scinax alter (B. Lutz, 1973) End  Perereca 1 
  

LC 

Scinax littoralis (Pombal & Gordo, 1991) End Perereca 1 
  

LC 

Scinax jureia (Pombal & Gordo, 1991) End  Perereca 1 
  

LC 

Scinax granulatus (Peters, 1871)  Perereca 1 
  

LC 

Scinax perereca (Pombal, Haddad & Kasahara, 1995) End Perereca 1 
  

LC 

Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939) End Perereca 1 
  

LC 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)  Perereca 1 
  

LC 

Scinax argyreornatus (Miranda-Ribeiro, 1926) End Perereca 1 
  

LC 

Scinax rizibilis (Bokermann, 1964) End Perereca 1 
  

LC 

Phyllomedusa distincta (A. Lutz in B. Lutz, 1950) End Perereca 1 
  

LC 

Trachycephalus mesophaeus (Hensel, 1867) End  Perereca 1, 2 
   

LEPTODACTYLIDAE   
   

LC 

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826)  Rã-cachorro 1 
  

LC 

Physalaemus maculiventris (Lutz, 1925) End Rã 1 
   

Physalaemus nanus (Boulenger, 1888) End Rãzinha 1 
  

LC 

Physalaemus olfersii (Lichtenstein & Martens, 1856) End Rã 1 
  

LC 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 444/2014 

IUCN 

Physalaemus signifer (Girard, 1853) End Rã 1 
   

Adenomera araucaria (Kwet & Angulo, 2003) End Rãzinha 1 
  

LC 

Adenomera nana (Müller, 1922) End Rãzinha 1 
  

LC 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)  Rã-manteiga 1, 2 
  

LC 

Leptodactylus flavopictus (Lutz, 1926) End Rã 1 
  

LC 

Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841) Rã 1 
  

LC 

Leptodactylus notoaktites (Heyer, 1978) End Rã 1 
  

LC 

Leptodactylus marmoratus (Steindachner, 1867) End Rã-anã 1 
   

MICROHYLIDAE   
   

LC 

Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799) Rãzinha 1 
  

LC 

Elachistocleis bicolor (Valenciennes in Guérin-Menéville, 1838) Rãzinha 1 
  

LC 

Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888) End Rãzinha 1 
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Quadro 11.2.2.7-4 - Lista de espécies de répteis de provável ocorrência no município de Itapoá e Garuva/SC. Espécies de anfíbios listados como 
ameaçados na CONSEMA nº 02/2011 e Portaria IBAMA nº 444/2014. Categorias de ameaça: EN - Em perigo, VU - Vulnerável, CR 
- Criticamente em perigo e LC - Pouco preocupante. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA IBAMA 
444/2014 

IUCN 

AMPHISBAENIDAE      

Amphisbaena hogei Cobra-cega 1   LC 

Amphisbaena mertensi Cobra-cega 1   LC 

Amphisbaena microcephala Cobra-cega-cabeça-pequena 1   LC 

ANGUIDAE     LC 

Ophiodes fragilis Cobra-de-vidro 1   LC 

Diploglossus fasciatus Briba 1   LC 

EMYIDIDAE     LC 

Trachemys dorbignyi Tigre-d'água 1   LC 

CHELIDAE     LC 

Hydromedusa tectifera Cágado-pescoço-de-cobra 1   LC 

Phrynops hilarii Cágado-de-barbicha 1   LC 

LEIOSAURIDAE     LC 

Enyalius iheringii Iguaninha-verde 1   LC 

GEKKONIDAE     LC 

Hemidactylus mabouia Lagartixa-das-casas 1   LC 

SCINCIDAE     LC 

Mabuyia dorsivittata Lagartixa 1   LC 

GYMNOPHTHALMIDAE     LC 

Ecpleopus gaudichaudii Lagartinho 1   LC 

Colobodactylus taunayi Lagartinho 1   LC 

Placosoma cordilynum Lagartinho 1   LC 

Placosoma glabellum Lagartinho 1   LC 

TEIIDAE      

Salvator merianae Teiú 1   LC 

BOIDAE      
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA IBAMA 
444/2014 

IUCN 

Corallus hortulanus Cobra-veadeira 1   LC 

COLUBRIDAE      

Chironius exoletus Corredeira 1   LC 

Chironius laevicollis Corredeira 1   LC 

Chironius fuscus Corredeira 1   LC 

Chironius foveatus Cobra-cipó 1   LC 

Chironius bicarinatus Cobra-cipó 1   LC 

Spilotes pullatus Caninana 1   LC 

Sibynpmorphus neuwiedi Cobra 1   LC 

Clelia plumbea Muçurana-preta 1 EN  LC 

Dipsas albifron Cobrinha 1   CR 

Dipsas alternans Cobrinha 1   LC 

Dipsas indica Cobrinha 1   LC 

Dipsas neivai Cobrinha 1   LC 

Taeniophalus affinis Cobra 1   LC 

Taeniophalus amoena Cobra 1   LC 

Taeniophalus persimilis Cobra 1   LC 

Taeniophalus bilineata Cobra 1   LC 

Echinanthera cyanopleura Cobra 1   LC 

Echinanthera undulata Cobra 1   LC 

Elapomorphus quinquelineatu Cabeça-preta 1   LC 

Helicops carinicaudus Cobra-d`água 1   LC 

Imantodes cenchoa Cobra 1   LC 

Erythrolamprus aesculapii Falsa-coral 1   LC 

Liophis miliaris Cobra-d'água 1   LC 

Caaeteboia amarali Cobra 1   LC 

Oxyrhopus clathratus Falsa-coral 1   LC 

Philodryas laticeps Cobra-verde 1   LC 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA IBAMA 
444/2014 

IUCN 

Siphlophis pulcher Coral-falsa 1   LC 

Sordellina punctata Cobra-d'água 1   LC 

Tropidodryas serra Jiboinha 1   LC 

Tropidodryas striaticeps Jiboinha 1   LC 

Thamnodynastes hypoconia Corredeira 1   LC 

Uromacerina ricardinii Cobra-cipó 1   LC 

Xenodon neuwiedii Falsa-jararaca 1   LC 

VIPERIDAE  1    

Bothropoides jararaca Jararaca 1   LC 

Bothrops jararacussu Jararacuçu 1   LC 

ELAPIDAE      

Micrurus corallinus Coral-verdadeira 1   LC 

ALLIGATORIDAE      

Caiman latirostris Jacaré-de-papo-amarelo 1   LC 
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Para os anfíbios foram citados para a AII duas espécies com status de ameaça: 

Ischnocnema manezinho (CONSEMA nº 02/2011 e Portaria IBAMA nº 444/2014) e 

Aplastodiscus ehrhardti (CONSEMA nº 02/2011) ambas como vulnerável  

Quadro 11.2.2.7-3. 

Não foram listados para os anfíbios espécies com valor econômicos, importância 

comercial e raras. 

Quadro 11.2.2.7-5 - Espécies de anfíbios listados como ameaçados na CONSEMA nº 02/2011 e 
Portaria IBAMA nº 444/2014. Categorias de ameaça: VU - Vulnerável e LC - 
Pouco preocupante. 

ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

NOME COMUM 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 
444/2014 

IUCN 

BRACHYCEPHALIDAE   
 

   

Ischnocnema manezinho 
(Garcia, 1996) End 

Rã 1 
VU VU LC 

HYLIDAE   
 

  LC 

Aplastodiscus ehrhardti  
(Müller, 1924) End  

Perereca-flautinha-de-
Ehrhardt 

1 
VU  LC 

Legenda: 1 - ACQUAPLAN, 2013. 

 Ischnocnema manezinho (Garcia, 1996) “rã” 

É uma espécie endêmica da Mata Atlântica conhecida popularmente como rã. Tem 

atividade noturna e habita áreas florestadas, isto é, com cobertura vegetal 

abundante, vivendo sob o folhiço. Tem desenvolvimento direto de ovos terrestres 

(HADDAD et al., 2013). De acordo com CONSEMA 02/2011 e Portaria IBAMA 

444/2014, a espécie é considerada Vulnerável. Já para a IUCN é Least Concern 

(pouco preocupante).  

 Aplastodiscus ehrhardti (Müller, 1924) “perereca-flautinha-de-Ehrhardt” 

É uma espécie endêmica da Mata Atlântica, conhecida popularmente como 

perereca-flautinha-de-Ehrhardt. Sua atividade é noturna, habitando ambientes 

florestados associados a brejos, lagos, remansos de rio ou riachos. Seus ovos são 

depositados em ninhos subterrâneos e seus estágios larvais iniciais também 

acontecem nesses ninhos, após inundação, os girinos exotróficos ficam em água 

parada ou riachos (HADDAD et al., 2013). De acordo com CONSEMA 02/2011 a 

espécie é considerada Vulnerável. 

Para os répteis foram citados para a AII duas espécies com status de ameaça: Clelia 

plumbea (CONSEMA 02/2011) como em perigo e Dipsas albifron (UICN, 2015) como 

criticamente em perigo Quadro 11.2.2.7-6. 

Não foram listadas para os répteis espécies com valor econômicos, importância 

comercial e raras. 
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Quadro 11.2.2.7-6 - Espécies de anfíbios listados como ameaçados na CONSEMA nº 02/2011 e 
Portaria IBAMA nº 444/2014. Categorias de ameaça: EN - Em perigo, CR - 
Criticamente em perigo e LC - Pouco preocupante. 

ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

NOME COMUM 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 
444/2014 

IUCN 
CONSEMA 
08/2012 

COLUBRIDAE      

Clelia plumbea Muçurana-preta EN  LC  

Dipsas albifron Cobrinha   CR  

 Clelia plumbea “muçurana-preta” 

Esta espécie tem atividade noturna e, em campo, há chance remota de seu 

avistamento. Sua dentição é opistóglifa, isto é, tem dentes injetores posteriores. A 

reprodução das muçuranas-pretas é ovípara, sendo seu hábito terrícola. Alimenta-se 

de lagartixas, camaleões, teiús e outras cobras. Quando sente-se ameaçada, 

defende-se com movimentos bruscos, mudança repetida de postura e também, pode 

esconder a cabeça (MARQUES et al., 2001). Esta espécie é considerada como 

Vulnerável para CONSEMA nº 02/2011. 

 Dipsas albifrons “cobrinha” 

Esta espécie tem atividade noturna e remota chance de avistamento em campo. 

Possui dentição áglifa, então, não tem dentes injetores de veneno. Sua reprodução é 

ovípara, e quanto ao hábito pode ser arborícola e terrícola. Alimenta-se de lesmas e 

caramujos. Quando sente-se ameaçada, sua defesa pode ser a expansão lateral dos 

maxilares, movimentos bruscos e mudanças repetidas de postura, dar o bote e 

expulsão de fezes e outras substâncias (MARQUES et al., 2001). É considerado 

como Criticamente em Perigo para IUCN. 

c) Avifauna 

A caracterização da AII ocorreu através do levantamento de dados secundários de 

espécies com potencial ocorrência para a área. Para a elaboração da lista foram 

compilados dados dos estudos ambientais realizados na AII, bem como publicações 

científicas, plano de manejo entre outros. Dentre os estudos ambientais e 

publicações utilizados na elaboração da lista de espécies com potencial ocorrência 

para a área, destacam-se: 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Porto Brasil Sul. (Tetra Tech, 2016); 

b) Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Ampliação da Retroárea e do Píer do Porto 

de Itapoá, Município de Itapoá - SC. (AcquaPlan, 2010); 

c) Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Via de ligação entre a estrada José 

Alves e rua 2850 - Itapoá, SC. (AcquaPlan, 2010); 

d) Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Ampliação da Lavra de Migmatito. 

(MCA Eng. 2015); 
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e) ROSÁRIO 1996. As Aves em Santa Catarina: Distribuição Geográfica e meio 

Ambiente; 

f) Wiki Aves. www.wikiaves.com.br. Informações obtidas para a localidade de 

Itapoá e Guaruva. 

A compilação dos trabalhos encontrados através do levantamento de dados 

secundários realizados nos municípios de Itapoá, Garuva e São Francisco do Sul, 

resultou em uma lista de 350 espécies de aves (Quadro 11.2.2.7-7). Para a 

caracterização da AII foram utilizados estas informações, tendo em vista que estas 

áreas apresentam características muito próximas. 

As espécies elencadas para a AII representam 53,8% de todas as espécies 

conhecidas para o estado de Santa Catarina, estando distribuídas em 23 ordens e 

75 famílias, sendo 40 não-passeriformes e 35 passeriformes. 

Dentre as famílias com maior riqueza de espécies destacam-se os tiranídeos (bem-

te-vis e afins; n=31), traupídeos (sanhaçus e afins; n=28), accipitrídeos (gaviões e 

afins; n=21), trochilídeos (beija-flores e afins; n=13), Picideos (pica-pau; n=12) e 

Ardeideos (garças e afins; n=10) que corresponderam por 32,8% (n=115) do total de 

espécies compiladas (n=350), sendo por este motivo consideradas as mais 

representativas do levantamento de dados secundários. 

  

http://www.wikiaves.com.br/
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Quadro 11.2.2.7-7 - Lista das espécies da avifauna obtidas através de dados secundários para a área de influência indireta do empreendimento com base em (1) EIA Porto de Itapoá, (2) 

Rosário 1996, (3) RIMA Ampliação da Lavra de Migmatito, (4) RIMA Estrada de Itapoá e (5) EIA Porto Brasil Sul. Status de Ameaça conforme Resolução CONSEMA 

nº 02/2011, Portaria IBAMA 444/2014 e Lista Vermelha Internacional - IUCN. Categorias de ameaça: VU - Vulnerável; CR - Criticamente em perigo; EN - Em perigo; LC 

- Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE AMEAÇA CONSEMA 08/2012 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

HABITAT SENSIBILIDADE 
HABITO 
ALIMENTAR 

REF. CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 444/2014 

IUCN 

TINAMIFORMES            

Tinamidae            

Tinamus solitarius  Macuco R VU  NT     1; 2 

Crypturellus obsoletus  Inambuguaçu R   LC  F B FRU 1; 2 

Crypturellus noctivagus Jaó-do-sul R, E EN VU NT     1;3 

Crypturellus parvirostris  Inambu-chororó R        2; 5 

Nothura maculosa Codorna-amarela R   LC     1 

ANSERIFORMES            

Anatidae           

Dendrocygna viduata  Irerê R   LC  I B HER 1 

Cairina moschata  Pato-do-mato R   LC     1 

Amazonetta brasiliensis  Ananaí R   LC  I B HER 1 

GALLIFORMES           

Cracidae            

Penelope superciliaris  Jacupemba R VU CR LC     1 

Penelope obscura  Jacuguaçu R   LC     1 

Aburria jacutinga  Jacutinga R CR EN      1 

Ortalis guttata Aracuã-pintado R  CR LC     1 

Ortalis squamata  Aracuã-escamoso R   LC  F B HER 2; 5 

Odontophoridae            

Odontophorus capueira Uru R  CR      1 

PROCELLARIIFORMES            

Procellariidae            

Puffinus puffinus  Pardela-sombria VN   LC     1; 2 

SULIFORMES            

Fregatidae           

Fregata magnificens  Tesourão R   LC  I B PIS 1; 2;4 

Sulidae           

Sula leucogaster  Atobá R   LC  I B PIS 1; 2;4 

Phalacrocoracidae            

Nannopterum brasilianus  Biguá R   LC  I B PIS 1; 2;4 

Anhingidae            

Anhinga anhinga  Biguatinga R        1 

PELECANIFORMES            

Ardeidae            

Cochlearius cochlearius  Arapapá R   LC     1; 2 

Nycticorax nycticorax  Socó-dorminhoco R   LC     1 

Nyctanassa violacea Savacu-de-coroa R   LC  I B PIS 1 

Butorides striata  Socozinho R   LC  I B PIS 1 

Bubulcus ibis  Garça-vaqueira R   LC  I B INS 1; 2 
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Ardea cocoi  Garça-moura R   LC  I B PIS 1 

Ardea alba  Garça-branca R   LC  I B PIS 1; 2 

Syrigma sibilatrix  Maria-faceira R   LC  I B INS 1; 2 

Egretta thula  Garça-branca-pequena R   LC  I B PIS 1; 2;4 

Egretta caerulea  Garça-azul R   LC  I B PIS 1 

Threskiornithidae           

Eudocimus ruber  Guará R CR    I B PIS 1 

Phimosus infuscatus  Tapicuru R   LC  I B INS 1 

Theristicus caudatus  Curicaca R   LC  I B CAR 1 

Platalea ajaja  Colhereiro R   LC     1 

CATHARTIFORMES           

Cathartidae            

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha R   LC  I B DET 1; 2;3 

Cathartes burrovianus  Urubu-de-cabeça-amarela R   LC     1 

Coragyps atratus  Urubu R   LC  I B DET 1; 2;3 

Sarcoramphus papa  Urubu-rei R   LC     1 

ACCIPITRIFORMES            

Pandionidae            

Pandion haliaetus  Águia-pescadora VN   LC     1 

Accipitridae           

Leptodon cayanensis  Gavião-gato R   LC     1 

Elanoides forficatus  Gavião-tesoura R   LC  I B CAR 1;3;4 

Elanus leucurus  Gavião-peneira R   LC     1 

Harpagus diodon Gavião-bombachinha R   LC     1; 3;4 

Accipiter poliogaster  Tauató-pintado R CR  LC     1 

Accipiter striatus  Tauató-miúdo R   LC     1 

Accipiter bicolor  Gavião-bombachinha-grande R   LC     1 

Ictinia plumbea  Sovi R   LC     1; 2;4 

Geranospiza caerulescens  Gavião-pernilongo R   LC     1 

Heterospizias meridionalis  Gavião-caboclo R   LC     1 

Amadonastur lacernulatus  Gavião-pombo-pequeno R, E VU VU VU     1; 2 

Urubitinga urubitinga  Gavião-preto R   LC     1 

Rupornis magnirostris  Gavião-carijó R   LC  S B CAR 2; 5 

Parabuteo leucorrhous  Gavião-de-sobre-branco R   LC     1 

Pseudastur polionotus  Gavião-pombo R        1 

Buteo brachyurus  Gavião-de-cauda-curta R   LC  I B CAR 1 

Morphnus guianensis  Uiraçu R CR VU      1 

Harpia harpyja  Gavião-real R CR VU      1 

Spizaetus tyrannus  Gavião-pega-macaco R VU       1 

Spizaetus melanoleucus  Gavião-pato R EN       1 

Spizaetus ornatus  Gavião-de-penacho R CR       1 

GRUIFORMES            

Aramidae            

Aramus guarauna  Carão R   LC     1 

Rallidae            

Rallus longirostris  Saracura-matraca R VU       1 
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Aramides saracura  Saracura-do-mato R   LC  S M ONI 1 

Laterallus melanophaius  Sanã-parda R   LC     1 

Mustelirallus albicollis  Sanã-carijó R   LC     1 

Pardirallus nigricans  Saracura-sanã R   LC     1 

Pardirallus sanguinolentus  Saracura-do-banhado R   LC     1 

Gallinula galeata Galinha-d'água R   LC     1 

Fulica armillata  Carqueja-de-bico-manchado R   LC     1 

Heliornithidae           

Heliornis fulica  Picaparra R CR       2; 5 

CHARADRIIFORMES            

Charadriidae           

Vanellus chilensis  Quero-quero R   LC  I B ONI 1;2 

Charadrius semipalmatus  Batuíra-de-bando VN   LC  I M PIS 1;4 

Charadrius collaris  Batuíra-de-coleira R   LC     1;4 

Recurvirostridae            

Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-brancas R   LC  I B INS 1 

Scolopacidae            

Gallinago paraguaiae Narceja R   LC     1;2 

Actitis macularius Maçarico-pintado VN   LC     1;4 

Calidris fuscicollis  Maçarico-de-sobre-branco VN   LC     1;4 

Jacanidae            

Jacana jacana  Jaçanã R   LC  I B INS 1;2 

Laridae            

Larus dominicanus Gaivotão R   LC  I B PIS 1;2;4 

Sternidae            

Sterna hirundinacea  Trinta-réis-de-bico-vermelho R  VU LC  I M PIS 1;2 

Thalasseus acuflavidus  Trinta-réis-de-bando R   LC  I DD PIS 1;2 

Thalasseus maximus  Trinta-réis-real R VU EN LC     1;4 

Rynchopidae            

Rynchops niger  Talha-mar R        2; 5 

COLUMBIFORMES           

Columbidae           

Columbina passerina  Rolinha-cinzenta R   LC     1 

Columbina talpacoti  Rolinha R   LC  F B GRA 1;2 

Columbina picui  Rolinha-picuí R   LC     1;2 

Columba livia  Pombo-doméstico R   LC 2    1;2 

Patagioenas picazuro  Asa-branca R   LC  F M FRU 1;2;5 

Patagioenas cayennensis  Pomba-galega R   LC  S M FRU 1;2 

Patagioenas plumbea  Pomba-amargosa R        1;2 

Zenaida auriculata  Avoante R     F B GRA 1 

Leptotila verreauxi  Juriti-pupu R   LC  F B GRA 1;2 

Leptotila rufaxilla  Juriti-de-testa-branca R   LC     1;2;3 

Geotrygon montana  Pariri R   LC     1;2 

CUCULIFORMES           

Cuculidae            

Piaya cayana  Alma-de-gato R   LC  F B INS 1;2 
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Coccyzus melacoryphus  Papa-lagarta R   LC     1;4 

Crotophaga ani  Anu-preto R   LC  F B ONI 1;2 

Guira guira  Anu-branco R   LC  F B ONI 1;2 

Tapera naevia  Saci R   LC     1;2 

Dromococcyx pavoninus  Peixe-frito-pavonino R   LC     1 

STRIGIFORMES           

Tytonidae            

Tyto furcata Suindara R        1;2 

Strigidae           

Megascops choliba  Corujinha-do-mato R   LC     1;3 

Megascops sanctaecatarinae  Corujinha-do-sul R   LC     1 

Pulsatrix perspicillata  Murucututu R  VU LC     1 

Strix hylophila  Coruja-listrada R   LC     1 

Strix virgata  Coruja-do-mato R   LC     1 

Strix huhula  Coruja-preta R EN VU      1 

Glaucidium brasilianum Caburé R        2; 5 

Athene cunicularia  Coruja-buraqueira R   LC  I B CAR 1;2 

NYCTIBIIFORMES            

Nyctibiidae            

Nyctibius griseus  Urutau R   LC  F B INS 1 

CAPRIMULGIFORMES            

Caprimulgidae           

Lurocalis semitorquatus  Tuju R   LC     1 

Hydropsalis torquata  Bacurau-tesoura R   LC     1 

Hydropsalis forcipata  Bacurau-tesourão R   LC     1 

Podager nacunda  Corucão R   LC     1 

APODIFORMES            

Apodidae            

Cypseloides fumigatus Taperuçu-preto R   LC     1;2 

Streptoprocne zonaris  Taperuçu-de-coleira-branca R   LC     1;2;3;4 

Chaetura cinereiventris  Andorinhão-de-sobre-cinzento R   LC     1;2 

Chaetura meridionalis  Andorinhão-do-temporal R   LC     1;2;4 

Panyptila cayennensis  Andorinhão-estofador R   LC     1 

Trochilidae            

Ramphodon naevius  Beija-flor-rajado R, E   NT  F B NEC 1;3;4 

Glaucis hirsutus  Balança-rabo-de-bico-torto R   LC     1;2 

Phaethornis squalidus  Rabo-branco-pequeno R, E   LC     1;3 

Phaethornis eurynome  Rabo-branco-de-garganta-rajada R   LC     1;2 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura R   LC  F B NEC 1 

Aphantochroa cirrochloris  Beija-flor-cinza R   LC  F DD NEC 1 

Florisuga fusca  Beija-flor-preto R   LC  F M NEC 1;3 

Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta R   LC     1;3 

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho R   LC     1 

Thalurania glaucopis  Beija-flor-de-fronte-violeta R   LC  S M NEC 1;2;3;4 

Leucochloris albicollis  Beija-flor-de-papo-branco R   LC  F M NEC 1;2 

Amazilia fimbriata  Beija-flor-de-garganta-verde R   LC     1;2;3 
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Heliodoxa rubricauda  Beija-flor-rubi R, E   LC     1;2;3 

TROGONIFORMES            

Trogonidae            

Trogon viridis  Surucuá-de-barriga-amarela R EN  LC  F M ONI 1;2;3 

Trogon surrucura  Surucuá-variado R   LC  I M ONI 1;2 

Trogon rufus  Surucuá-dourado R   LC     1;2 

CORACIIFORMES            

Alcedinidae            

Megaceryle torquata  Martim-pescador-grande R   LC  F B PIS 1;2 

Chloroceryle amazona  Martim-pescador-verde R   LC     1;2 

Chloroceryle aenea  Martim-pescador-miúdo R VU  LC     1 

Chloroceryle americana  Martim-pescador-pequeno R   LC  F B PIS 1;2 

Momotidae           

Baryphthengus ruficapillus Juruva R   LC     1;2 

GALBULIFORMES            

Bucconidae            

Notharchus swainsoni  Macuru-de-barriga-castanha R VU  LC     1 

Malacoptila striata  Barbudo-rajado R, E   LC  F M INS 1;2;3;4 

Nonnula rubecula  Macuru R   LC     1 

PICIFORMES            

Ramphastidae           

Ramphastos vitellinus  Tucano-de-bico-preto R   LC  F M ONI 1;2 

Ramphastos dicolorus  Tucano-de-bico-verde R   LC  F M ONI 1;2;3 

Selenidera maculirostris  Araçari-poca R   LC     1 

Pteroglossus aracari  Araçari-de-bico-branco R CR  LC     1;2 

Pteroglossus castanotis  Araçari-castanho R CR       2; 5 

Picidae            

Picumnus cirratus  Picapauzinho-barrado R   LC     1 

Picumnus temminckii  Picapauzinho-de-coleira R   LC  F M INS 1;2;4 

Melanerpes candidus  Pica-pau-branco R   LC     1 

Veniliornis spilogaster  Picapauzinho-verde-carijó R   LC  F M INS 1;2 

Piculus flavigula  Pica-pau-bufador R VU  LC  F M INS 1;3 

Piculus aurulentus Pica-pau-dourado R   LC     1;2 

Colaptes melanochloros  Pica-pau-verde-barrado R   LC  F B INS 1 

Colaptes campestris  Pica-pau-do-campo R   LC  I B INS 1;2 

Celeus galeatus  Pica-pau-de-cara-canela R VU EN LC     1 

Celeus flavescens  Pica-pau-de-cabeça-amarela R   LC  I M INS 1;3 

Dryocopus lineatus  Pica-pau-de-banda-branca R   LC  F M INS 1;3 

Campephilus robustus  Pica-pau-rei R   LC  F M INS 1 

FALCONIFORMES           

Falconidae            

Caracara plancus  Carcará R   LC  S B ONI 1; 2 

Milvago chimachima  Carrapateiro R   LC  I B CAR 1; 2;3 

Milvago chimango  Chimango R   LC     1; 2 

Herpetotheres cachinnans  Acauã R   LC  S B CAR 2; 5 

Micrastur ruficollis  Falcão-caburé R   LC     1 
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Micrastur semitorquatus  Falcão-relógio R   LC     1;3 

Falco sparverius  Quiriquiri R   LC     1 

Falco deiroleucus  Falcão-de-peito-laranja R CR  LC     1 

Falco femoralis  Falcão-de-coleira R   LC     1 

Falco peregrinus  Falcão-peregrino VN   LC     1 

PSITTACIFORMES            

Psittacidae            

Pyrrhura frontalis  Tiriba R   LC  F M FRU 1;2 

Forpus xanthopterygius  Tuim R   LC  F M FRU 1;2;3 

Brotogeris tirica  Periquito-verde R, E   LC     1;2;3 

Pionus maximiliani  Maitaca R   LC  F M FRU 1;2;3 

Amazona vinacea  Papagaio-de-peito-roxo R EN VU      1 

Triclaria malachitacea  Sabiá-cica R, E VU  LC     1;2;3 

PASSERIFORMES            

Thamnophilidae            

Myrmotherula unicolor  Choquinha-cinzenta R, E   NT  F M INS 2;3;5 

Rhopias gularis  Choquinha-de-garganta-pintada R, E   LC  F M INS 2;3;5 

Dysithamnus stictothorax  Choquinha-de-peito-pintado R, E   LC  F M INS 1;2;3 

Dysithamnus mentalis  Choquinha-lisa R   LC  F M INS 1;2 

Thamnophilus caerulescens  Choca-da-mata R  VU LC  S B INS 2;3;5 

Hypoedaleus guttatus  Chocão-carijó R   LC  F A INS 2;3;5 

Batara cinerea  Matracão R        2;3;5 

Mackenziaena leachii  Borralhara-assobiadora R   LC     1 

Mackenziaena severa  Borralhara R   LC     1 

Myrmoderus squamosus  Papa-formiga-de-grota R, E   LC  F M INS 1;2 

Pyriglena leucoptera  Papa-taoca-do-sul R   LC  F M INS 1;2;3;4 

Drymophila ferruginea  Trovoada R, E   LC     1;3 

Drymophila ochropyga  Choquinha-de-dorso-vermelho R, E   LC     1 

Drymophila squamata  Pintadinho R, E EN  LC     1;3;4 

Conopophagidae            

Conopophaga lineata  Chupa-dente R  EN LC     1 

Conopophaga melanops  Cuspidor-de-máscara-preta R, E   LC  F A INS 1;3 

Grallariidae            

Hylopezus nattereri  Pinto-do-mato R   LC     1;3 

Rhinocryptidae            

Eleoscytalopus indigoticus Macuquinho R, E   LC  F M INS 1;2 

Formicariidae            

Chamaeza campanisona  Tovaca-campainha R   LC     1 

Scleruridae            

Sclerurus scansor  Vira-folha R   LC     1 

Geositta cunicularia  Curriqueiro R VU  LC     1 

Dendrocolaptidae            

Dendrocincla turdina  Arapaçu-liso R   LC  F M INS 1;2;3;4 

Sittasomus griseicapillus  Arapaçu-verde R   LC  F M INS 1;2 

Xiphorhynchus fuscus  Arapaçu-rajado R   LC  I A INS 1;2;3 

Lepidocolaptes falcinellus  Arapaçu-escamoso-do-sul R   LC     1 
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Dendrocolaptes platyrostris  Arapaçu-grande R   LC     1 

Xiphocolaptes albicollis Arapaçu-de-garganta-branca R   LC     1;3 

Xenopidae            

Xenops minutus  Bico-virado-miúdo R  VU LC     1;3 

Furnariidae            

Furnarius rufus  João-de-barro R   LC  F B INS 1;2 

Lochmias nematura  João-porca R   LC     1;2 

Automolus leucophthalmus  Barranqueiro-de-olho-branco R   LC     1;2 

Anabacerthia amaurotis  Limpa-folha-miúdo R        2; 5 

Anabacerthia lichtensteini  Limpa-folha-ocráceo R   LC     1 

Philydor atricapillus  Limpa-folha-coroado R   LC     1;2;3 

Philydor rufum  Limpa-folha-de-testa-baia R   LC     1;2 

Cichlocolaptes leucophrus  Trepador-sobrancelha R, E   LC  F A INS 1;3 

Certhiaxis cinnamomeus  Curutié R   LC     1;2 

Synallaxis ruficapilla  Pichororé R   LC  S M INS 1;2 

Synallaxis spixi  João-teneném R   LC  F B INS 1;2 

Pipridae           

Manacus manacus  Rendeira R   LC     1;2;3;4 

Ilicura militaris  Tangarazinho R, E   LC     1;3 

Chiroxiphia caudata  Tangará R   LC  F B FRU 1;2;3;4 

Oxyruncidae            

Oxyruncus cristatus  Araponga-do-horto R   LC     1 

Onychorhynchidae            

Myiobius barbatus  Assanhadinho R EN  LC     1 

Tityridae            

Schiffornis virescens  Flautim R   LC  F M INS 1;2;3;4 

Laniisoma elegans  Chibante R, E   LC     1 

Tityra inquisitor  Anambé-branco-de-bochecha-parda R   LC  F B FRU 1 

Tityra cayana  Anambé-branco-de-rabo-preto R   LC     1 

Pachyramphus castaneus  Caneleiro R   LC     1;2;3 

Pachyramphus polychopterus  Caneleiro-preto R   LC     1 

Pachyramphus validus  Caneleiro-de-chapéu-preto R   LC     1;2 

Cotingidae           

Carpornis melanocephala  Sabiá-pimenta R, E EN VU LC     1 

Pyroderus scutatus  Pavó R EN  LC     1 

Procnias nudicollis  Araponga R   LC  F M FRU 1;2;3 

Platyrinchidae           

Platyrinchus mystaceus  Patinho R  VU      2;3;5 

Rhynchocyclidae            

Mionectes rufiventris  Abre-asa-de-cabeça-cinza R   LC  F M INS 1;2;3;4 

Leptopogon amaurocephalus  Cabeçudo R   LC     1;2;3 

Phylloscartes ventralis  Borboletinha-do-mato R   LC     1 

Phylloscartes kronei  Maria-da-restinga R, E   LC     1 

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta R   LC  F M INS 1 

Todirostrum poliocephalum Teque-teque R, E   LC  F B INS 1;3 

Poecilotriccus plumbeiceps  Tororó R   LC     1 
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Myiornis auricularis Miudinho R   LC  F M INS 1;3 

Hemitriccus orbitatus  Tiririzinho-do-mato R, E   LC  F M INS 1;3 

Hemitriccus kaempferi  Maria-catarinense R, E VU VU LC     1;3 

Tyrannidae            

Hirundinea ferruginea  Gibão-de-couro R   LC     1 

Camptostoma obsoletum  Risadinha R   LC  F B INS 1;2 

Elaenia flavogaster  Guaracava-de-barriga-amarela R   LC     1;2 

Elaenia parvirostris Tuque-pium R   LC     1;2 

Elaenia mesoleuca  Tuque R   LC     1;2 

Elaenia obscura  Tucão R   LC     1 

Myiopagis caniceps Guaracava-cinzenta R   LC     1 

Phyllomyias virescens  Piolhinho-verdoso R   LC     1 

Phyllomyias griseocapilla  Piolhinho-serrano R, E   LC     1;3 

Serpophaga subcristata  Alegrinho R   LC  F B INS 1 

Attila phoenicurus  Capitão-castanho R        2; 5 

Attila rufus  Capitão-de-saíra R, E   LC  I M INS 1;2;3;4 

Legatus leucophaius  Bem-te-vi-pirata R   LC  I B FRU 1;2 

Myiarchus swainsoni  Irré R   LC     1;2 

Myiarchus ferox  Maria-cavaleira R   LC     1 

Sirystes sibilator  Gritador R   LC  S M INS 1;3 

Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi R   LC  F B ONI 1;2 

Machetornis rixosa  Suiriri-cavaleiro R   LC  S B INS 1;2 

Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-rajado R   LC  F B ONI 1;2;3;4 

Megarynchus pitangua  Neinei R   LC  F B INS 1;2;3 

Myiozetetes similis  Bentevizinho-de-penacho-vermelho R   LC     1;2 

Tyrannus melancholicus  Suiriri R   LC  S B INS 1;2;4 

Tyrannus savana  Tesourinha R   LC  S B INS 1;2;4 

Empidonomus varius  Peitica R   LC     1 

Colonia colonus Viuvinha R   LC  F B INS 1;2;3 

Myiophobus fasciatus  Filipe R   LC  F B INS 1;2 

Pyrocephalus rubinus  Príncipe R   LC     1;2 

Cnemotriccus fuscatus  Guaracavuçu R   LC     1 

Lathrotriccus euleri  Enferrujado R   LC     1;3 

Contopus cinereus  Papa-moscas-cinzento R   LC     1;2 

Satrapa icterophrys  Suiriri-pequeno R   LC  F   1 

Vireonidae            

Cyclarhis gujanensis  Pitiguari R   LC  F B INS 1;2 

Hylophilus poicilotis  Verdinho-coroado R   LC  F B INS  

Vireo olivaceus  Juruviara-boreal VN   LC     1;2;4 

Corvidae           

Cyanocorax caeruleus  Gralha-azul R   LC  F B ONI 1;2;3 

Hirundinidae           

Pygochelidon cyanoleuca  Andorinha-pequena-de-casa R   LC  I B INS 1;2 

Alopochelidon fucata  Andorinha-morena R   LC     1 

Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha-serradora R   LC  I B INS 1;2;3 

Progne tapera  Andorinha-do-campo R   LC     1;2 
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Progne chalybea  Andorinha-grande R   LC     1;2 

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco R   LC     1;2 

Riparia riparia  Andorinha-do-barranco VN   LC     1;2 

Hirundo rustica  Andorinha-de-bando VN   LC     1 

Petrochelidon pyrrhonota  Andorinha-de-dorso-acanelado VN   LC     1 

Troglodytidae            

Troglodytes musculus  Corruíra R   LC  S B INS 1;2 

Cantorchilus longirostris Garrinchão-de-bico-grande R, E   LC  F B INS 1;2;3 

Donacobiidae            

Donacobius atricapilla  Japacanim R   LC     1 

Polioptilidae            

Ramphocaenus melanurus Chirito R   LC     1 

Polioptila dumicola Balança-rabo-de-máscara R   LC     1 

Turdidae            

Turdus flavipes  Sabiá-una R   LC  S M ONI 1;2;4 

Turdus leucomelas  Sabiá-branco R   LC     1 

Turdus rufiventris  Sabiá-laranjeira R   LC  F B ONI 1;2;3 

Turdus amaurochalinus  Sabiá-poca R   LC  F B ONI 1;2 

Turdus albicollis  Sabiá-coleira R   LC     1;2;4 

Mimidae           

Mimus saturninus  Sabiá-do-campo R   LC     1 

Motacillidae           

Anthus lutescens  Caminheiro-zumbidor R   LC  I B INS 1;2 

Passerellidae            

Zonotrichia capensis  Tico-tico R   LC  F B GRA 1;2 

Ammodramus humeralis  Tico-tico-do-campo R   LC     1 

Parulidae            

Setophaga pitiayumi  Mariquita R   LC  F M INS 1;2 

Geothlypis aequinoctialis  Pia-cobra R   LC  I B INS 1;2 

Basileuterus culicivorus  Pula-pula R   LC  F M INS 1;2 

Myiothlypis leucoblephara  Pula-pula-assobiador R   LC     1 

Myiothlypis rivularis  Pula-pula-ribeirinho R   LC  S B INS 1;2;3;4 

Icteridae            

Cacicus chrysopterus  Japuíra R   LC     1 

Cacicus haemorrhous  Guaxe R   LC  F B INS 1;2;3 

Icterus cayanensis  Inhapim R   LC     1 

Gnorimopsar chopi  Pássaro-preto R   LC     1;2 

Amblyramphus holosericeus  Cardeal-do-banhado R   LC     1 

Agelasticus thilius  Sargento R        2; 5 

Chrysomus ruficapillus  Garibaldi R   LC     1;2 

Pseudoleistes virescens Dragão R   LC     1;2 

Molothrus bonariensis  Chupim R   LC     1;2 

Sturnella superciliaris  Polícia-inglesa-do-sul R   LC  I B INS 1;2 

Mitrospingidae           

Orthogonys chloricterus  Catirumbava R, E   LC     1;2;3 

Thraupidae            
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Pipraeidea melanonota  Saíra-viúva R   LC  S B INS 1;2;3 

Tangara seledon  Saíra-sete-cores R   LC  F B FRU 1;2;3 

Tangara cyanocephala  Saíra-militar R  VU LC  F B ONI 1;2;3 

Tangara desmaresti  Saíra-lagarta R, E   LC     1;2 

Tangara sayaca Sanhaço-cinzento R   LC  F B FRU 1;2;3 

Tangara cyanoptera  Sanhaço-de-encontro-azul R, E   LC  F B ONI 1;3 

Tangara palmarum  Sanhaço-do-coqueiro R   LC  S B FRU 1;2;3 

Tangara ornata  Sanhaço-de-encontro-amarelo R, E        2; 5 

Tangara peruviana  Saíra-sapucaia R, E EN VU LC     1 

Tangara preciosa Saíra-preciosa R   LC     1 

Sicalis flaveola  Canário-da-terra R   LC  I B GRA 1;2 

Chlorophanes spiza  Saí-verde R   LC  F B ONI 1;3 

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-preto R   LC     1 

Hemithraupis ruficapilla  Saíra-ferrugem R, E   LC     1;2;3 

Volatinia jacarina  Tiziu R   LC  S B GRA 1;2 

Trichothraupis melanops  Tiê-de-topete R   LC  F M FRU 1;2;3;4 

Lanio cristatus  Tiê-galo R EN  LC  F M FRU 1;2;3 

Tachyphonus coronatus  Tiê-preto R   LC  S B FRU 1;2;4 

Ramphocelus bresilius  Tiê-sangue R, E VU  LC  F M FRU 1;2;3 

Tersina viridis  Saí-andorinha R   LC  F B ONI 1;3 

Dacnis nigripes  Saí-de-pernas-pretas R, E   LC     1 

Dacnis cayana  Saí-azul R   LC  F B FRU 1;2;3 

Coereba flaveola  Cambacica R   LC  F B NEC 1;2;3 

Sporophila plumbea  Patativa R CR  LC     1 

Sporophila caerulescens  Coleirinho R   LC  I B GRA 1;2;4 

Embernagra platensis  Sabiá-do-banhado R   LC     1 

Saltator similis  Trinca-ferro R   LC     1;2 

Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Quem-te-vestiu R        2; 5 

Cardinalidae            

Piranga flava (Vieillot, 1822) Sanhaço-de-fogo R        2; 5 

Habia rubra Tiê-do-mato-grosso R   LC     1;2;3 

Fringillidae            

Spinus magellanicus  Pintassilgo R   LC     1 

Euphonia violacea  Gaturamo-verdadeiro R   LC  F B FRU 1;3 

Euphonia cyanocephala  Gaturamo-rei R   LC     1 

Euphonia pectoralis  Ferro-velho R   LC  S M FRU 1;3 

Estrildidae           

Estrilda astrild  Bico-de-lacre R   LC 2 F B GRA 1;2 

Passeridae            

Passer domesticus  Pardal R   LC 1 F B ONI 1;2 

Legenda: Status de Ocorrência: R - Residente; E - Endêmica do Brasil; VN - Vagante do Norte; VS - Vagante do Sul; Habtat: F - Florestal; I - Independente de ambinentes florestais; S - Semi-florestal; Sensibilidade: B - Baixa; M - Média; A - Alta; Hábito Alimentar: Fru - Frugívoro; Her - Herbívoro; 
Ins - insetívoro; Pis - Piscívoro; Car - Carnívoro; Det - Detitrívoro; Oni - Onívoro; Gra - Granívoro; Nec - Nectívoro. 
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Conforme informações compiladas dos trabalhos supracitados, 36 espécies estão 

presentes na lista de espécies ameaçadas de extinção para o Estado de Santa 

Catarina (CONSEMA nº 02/2011) (Quadro 11.2.2.7-8), sendo 11 espécies 

apresentando status de criticamente em perigo, 11 em perigo e 14 vulnerável. Já 

para a Portaria nº 444/2014, que define espécies ameaçadas de extinção para o 

território nacional foram elencadas 22 espécies, dentre as quais 3 espécies com 

status de criticamente em perigo, 4 em perigo e 15 vulnerável. No que diz respeito a 

lista internacional (IUCN), 1 espécies apresentou status de vulnerável (VU), 2 em 

perigo (EN), 8 quase ameaçada (NT) e 339 pouco preocupante (LC). 

Conforme as informações compiladas, não foram identificadas espécies da avifauna 

com valor econômico, importância comercial e raras. 
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Quadro 11.2.2.7-8 - Listas das espécies ameaçadas de extinção obtidas através dos dados secundários. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM STATUS DE AMEAÇA CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

TINAMIFORMES     

Tinamidae     

Tinamus solitarius  Macuco Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011. 

É espécie cinegética (caçada). Habita a Mata Atlântica primária sempre próximo a riachos, em áreas acidentadas, inclusive 
em grotas e encostas pedregosas, locais que facilitam o empoleirar e dificultam a ação de predadores terrestres. Alimenta-se 
de sementes, bagas, frutas, insetos e vermes. A principal ameaça que contribui para o risco de extinção dessa espécie é a 
do desmatamento, pois a ave não se adapta à mata secundária, por essa apresentar densa vegetação rasteira, impedindo a 
visão e o deslocamento da ave. 

Crypturellus noctivagus Jaó-do-sul Em Perigo pelo CONSEMA/2011 e Vulnerável pela Portaria IBAMA 444/2014 

Seu habitat típico são as florestas altas de restinga em estado primário, na planície litorânea e estendendo-se às florestas de 
encostas serranas e de vales de rios, dentro dessa faixa aproximada de altitude. Alimenta-se principalmente de sementes, 
pequenos frutos de palmeiras, bem como insetos, vermes, aranhas, moluscos e ainda vegetais de folhas tenras, como certas 
gramíneas e também boa quantidade de grãos de areia O desmatamento e a ocupação imobiliária de suas áreas de 
ocorrência natural, têm contribuído para ameaçá-lo; ocorrendo mesmo extinções locais. É espécie cinegética. 

GALLIFORMES    

Cracidae     

Penelope superciliaris  Jacupemba 
Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 e Criticamente em Perigo pela 
Portaria IBAMA 444/2014. 

Habita a copa e o estrato médio nas bordas de florestas densas, capoeiras, caatingas e beiras de rios e lagos. Alimenta-se 
de frutos, flores, folhas e brotos, permanecendo na copa das árvores, indo ao chão apenas para apanhar frutos caídos. 

Aburria jacutinga  Jacutinga 
Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 e Em Perigo para a 
Portaria IBAMA 444/2014.  

Habita florestas primárias úmidas densas, à altura da copa e do estrato médio, principalmente em locais abundantes em 
palmitos, mas não exclusivamente. Pode também ser encontrada em ambientes degradados, desde que próximos a 
extensas matas preservadas. Alimenta-se principalmente da polpa de frutos carnosos.  A espécie já foi extinta de muitos 
locais em sua área de ocorrência original, como nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia. Os principais 
fatores apontados como responsáveis pela queda populacional da espécie são a caça e a destruição ou degradação de 
habitat. 

Ortalis guttata Aracuã-pintado Criticamente em Perigo segundo a Portaria IBAMA 444/2014. 

Os seus habitats naturais são: florestas secas tropicais ou subtropicais, florestas subtropicais ou tropicais úmidas de baixa 
altitude e florestas secundárias altamente degradadas. Alimenta-se de frutas, folhas, brotos, grãos e insetos. Voam apenas 
quando necessário, sempre o casal, emitindo um barulho com as asas, uma ave muito caçada por moradores, pois possui 
uma quantidade “satisfatória” para famílias. 

Odontophoridae     

Odontophorus capueira Uru Criticamente em Perigo segundo a Portaria IBAMA 444/2014. 

Habita em clareiras, matas de araucária e matas subtropicais, na Mata Atlântica de encosta em matas secundárias altas, 
matas de tabuleiro no Nordeste e em matas secas. A espécie habita áreas de florestas primárias ou em bom estado de 
conservação.  Quando assustados, fogem, em geral, correndo pelo solo, mas as vezes podem fugir voando. Alimenta-se de 
frutos como o caruru, de palmiteiros, Phytolacca decandra ou os pinhões de Araucaria angustifolia, além de sementes e 
provavelmente, insetos e artrópodes. 

PELECANIFORMES     

Ardeidae     

Eudocimus ruber  Guará Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011. 
Com a maré montante, repousam em grupos nas árvores do manguezal, onde não são facilmente vistos entre a folhagem. 
Reúnem-se ao pôr do sol e voam em filas para os locais onde passam a noite. A sua alimentação é baseada principalmente 
em pequenos caranguejos. 

ACCIPITRIFORMES     

Accipitridae    

Accipiter poliogaster  Tauató-pintado Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011. 
Habita regiões extensamente florestadas, bordas de florestas de galeria ou mesmo manchas de florestas. Aparentemente é 
raro e pouco conhecido em toda a sua área de ocorrência, acreditando-se que possa ser uma espécie migratória. Alimenta-
se principalmente de aves. 

Amadonastur lacernulatus  Gavião-pombo-pequeno Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011, Portaria IBAMA 444/2014 e IUCN. 

Ocorre desde o nível do mar até cerca de 900 metros de altitude. Embora passe a maior parte de sua vida sozinho, o gavião-
pombo-pequeno pode se juntar a outros bandos de aves para capturar invertebrados e outros pequenos animais. Também 
há registros de indivíduos seguindo grupos de primatas e até tratores nas lavouras, na tentativa de capturar animais em fuga. 
Alimenta-se de aranhas, pequenas cobras, roedores, pequenos mamíferos, lagartixas, insetos, aves e mocós. 

Morphnus guianensis  Uiraçu 
Criticamente em Perigo pelo CONSEMA/2011 e Vulnerável pela Portaria 
IBAMA 444/2014. 

O uiraçu-falso pode ser encontrado em florestas conservadas ou com pouca alteração, chamadas de primárias e 
secundárias. Esse gavião vive em altitudes que vão desde o nível do mar até acima dos mil metros. Vive sozinho ou em 
pares, passando boa parte do tempo imóvel, oculto em um poleiro alto de onde procura suas presas. Os registros de 
alimentação da espécie são em sua maioria notas isoladas, as quais relatam a predação de pequenos mamíferos, serpentes 
(famílias Colubridae e Boidae) e anfíbios anuros. 

Harpia harpyja  Gavião-real 
Criticamente em Perigo pelo CONSEMA/2011 e Vulnerável pela Portaria 
IBAMA 444/2014. 

Habita florestas primárias densas e florestas de galeria. Vive solitário ou aos pares na copa das árvores. Apesar do seu 
tamanho, é bastante ágil e difícil de ser visto. O avanço da fronteira agrícola e da retirada de madeira para a venda é um 
fator de risco, uma vez que a espécie precisa de grandes áreas preservadas para sobreviver e só entrelaça o ninho nas 
árvores mais ascendentes. Alimenta-se de animais grandes, como a preguiça-real, mutuns, coatás, macacos-prego e 
guaribas, filhotes de veados, araras-azuis, seriemas, tatus, cachorros-do-mato, iguanas e cobras. 

Spizaetus tyrannus  Gavião-pega-macaco Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011. 
Habita clareiras e bordas de florestas primárias e secundárias, sendo tolerante a pequenas perturbações e 
desflorestamentos provocados no ambiente. Embora tenha sido razoavelmente registrada nos últimos anos, esta espécie 
rapineira florestal necessita de áreas extensas para cumprir seu ciclo de vida, sendo que suas populações podem sofrer 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM STATUS DE AMEAÇA CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

declínio em decorrência da fragmentação excessiva. Pelo fato de também poder atacar pequenas criações domésticas, como 
pintinhos e galinhas, é perseguido pelos fazendeiros. Alimenta-se de mamíferos, aves e répteis, tirados em grande parte das 
árvores da floresta. 

Spizaetus melanoleucus  Gavião-pato Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 
Esta espécie é encontrada nas bordas de florestas conservadas e com pouca alteração causada pelo homem, e também em 
matas de galeria e no cerrado. Captura principalmente aves: tucanos, papagaios, periquitos, baitacas e urus. Também se 
alimenta de répteis, anfíbios e mamíferos pequenos. 

Spizaetus ornatus  Gavião-de-penacho Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 
É um gavião encontrado em florestas com alto grau de conservação ou com pouca alteração causada pelo homem. Também 
pode ser encontrado em clareiras, próximo de rios ou da borda da floresta. Alimenta-se de várias espécies de aves, 
mamíferos e répteis (embora estes em menor quantidade). 

GRUIFORMES     

Rallidae     

Rallus longirostris  Saracura-matraca Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011. 
Habita ambientes de transição na região costeira, entre eles o manguezal e marismas, e por este motivo é uma espécie 
vulnerável. A alimentação basicamente de origem animal consiste de pequenos animais, como peixes e caranguejos, e 
esporadicamente sementes e frutos. 

Heliornis fulica  Picaparra Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 

Ocorre em rios e lagos tomados por vegetação palustre e capinzais alagados. Procuram nadar próximo da vegetação das 
margens, logo refugiando-se sob os arbustos e galhos ao primeiro sinal de perigo. Alimentam-se de insetos aquáticos e suas 
larvas, besouros, formigas, aranhas, crustáceos, anfíbios, pequenos peixes e sementes. Muitas presas são apanhadas 
enquanto vêm carregadas pela correnteza.  Ameaçadas essas aves mergulham imediatamente e caem com frequência em 
redes de pescadores à noite.  

Sternidae     

Sterna hirundinacea  Trinta-réis-de-bico-vermelho Vulnerável segundo Portaria IBAMA 444/2014. 
É considerada uma espécie migratória, que nidifica na Argentina de novembro a fevereiro e desloca-se para o norte, 
enquanto que no Brasil a reprodução desta espécie tem sido descrita entre abril a setembro. 

Thalasseus maximus  Trinta-réis-real 
Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 e Em Perigo segundo Portaria 
IBAMA 444/2014. 

Vive em pequenos bandos sobre rochas costeiras. É migratória, aumentando em número durante o inverno da América do 
Norte. Alimenta-se principalmente de peixes. Costuma voar bem alto sobre a água, mergulhando no mar em busca de suas 
presas. Come também insetos e, eventualmente, ovos ou filhotes de outros pássaros. 

STRIGIFORMES    

Pulsatrix perspicillata  Murucututu 
Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011. 

 

Comum em florestas altas, capoeiras e florestas de galeria, embora seja visto apenas eventualmente. É principalmente 
noturno, podendo entretanto estar ativo durante dias nublados. Embora necessite de áreas florestadas para reprodução e 
pouso diurno, parece ser mais tolerante ao desmatamento do que as outras corujas florestais. Usa a mata secundária. Se 
alimenta de insetos, anfíbios, répteis, pequenos mamíferos (incluindo morcegos) e aves. Explora todos os estratos da mata, 
capturando animais com hábitos arbóreos, semiarbóreos, terrestres e semiaquáticos. 

Strix huhula  Coruja-preta 
Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 e Vulnerável segundo Portaria 
IBAMA 444/2014. 

Habita florestas altas de terra firme e de várzea, bordas de florestas e árvores em clareiras. As presas são capturadas em 
voo, em plantas no dossel e no sub-bosque da mata ou no solo. Adapta-se a ambientes antrópicos como áreas de cultivo 
próximas à mata, praças e parques em metrópoles. A coruja-preta alimenta-se principalmente de insetos, especialmente 
gafanhotos, baratas e besouros. Também come roedores, répteis, pequenos pássaros e morcegos. 

TROGONIFORMES     

Trogonidae     

Trogon viridis  Surucuá-de-barriga-amarela Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 
Comum nas bordas e no interior de florestas altas (úmidas ou secas) e em capoeiras. Constrói seu ninho em cupinzeiros de 
árvores ou buraco nas árvores provocados por ação apodrecimento natural ou por ninhos abandonados de outras aves. A 
sua dieta baseia-se em frutos e insetos (formigas e artrópodes) capturados no alto das árvores. 

CORACIIFORMES     

Alcedinidae     

Chloroceryle aenea  Martim-pescador-miúdo Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 
Habita as margens de cursos d’água com vegetação densa, onde facilmente passa desapercebido, tanto no interior como no 
litoral. Encontrado também em manguezais. Alimenta-se de peixes, crustáceos e anfíbios. 

GALBULIFORMES     

Bucconidae     

Notharchus swainsoni  Macuru-de-barriga-castanha Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 
Vive na Mata Atlântica. Pode ser observado empoleirado no alto das árvores no meio das folhagens ou nas pontas dos 
galhos, permanecendo imóvel por longo tempo. Alimenta-se de artrópodes como besouros, escorpiões, cupins, abelhas e 
outros. 

PICIFORMES     

Ramphastidae    

Pteroglossus aracari  Araçari-de-bico-branco Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 
Habita a copa de florestas altas de terra firme, várzeas e igapós, tanto no interior como nas bordas. Frequenta plantações 
como a de mamão, e fica perto de árvores frutíferas da mata. Alimenta-se de frutos, artrópodes e pequenos invertebrados.  É 
importante dispersor de sementes, assim como outros tucanos.  

Pteroglossus castanotis  Araçari-castanho Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 

Habita a mata alta, sobretudo nas copas, como a maioria de seus congêneres e tucanos, e ao longo de rios margeados por 
mata de galeria. Frequenta ainda matas de várzea e de terra firme, buritizais, cerrados, matas secas, ilhas fluviais, capoeiras 
e plantações como de embaúba, mamão e banana. Alimentam-se principalmente de frutos, o que os coloca como grandes 
dispersores de sementes e, algumas vezes, de flores e também de insetos e filhotes de outras aves, além de ovos. 

Picidae     



Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM STATUS DE AMEAÇA CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

Piculus flavigula  Pica-pau-bufador Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 
Comum em florestas altas de terra firme e de várzea. Um de seus cantos é semelhante a um bufar muito forte, sendo essa a 
origem do seu nome popular. Vive solitário ou acompanhando bandos mistos de aves, no estrato médio ou próximo à copa. 
Escala troncos e galhos, removendo-lhes a casca em busca de insetos. 

Celeus galeatus  Pica-pau-de-cara-canela 
Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 e Em Perigo segundo Portaria 
IBAMA 444/2014. 

A distribuição da espécie abrange os três tipos florestais da Mata Atlântica meridional: Floresta Ombrófila Densa, Floresta 
Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual. Na Argentina e no Paraguai foi encontrada em florestas primárias e 
secundárias, plantações de árvores como Araucaria angustifolia (araucária) e Pinus sp. (pinheiro) e até mesmo em grandes 
jardins com árvores nativas. Sua alimentação é constituída basicamente de insetos, os quais captura quase sempre dentro 
da floresta. 

FALCONIFORMES    

Falconidae     

Falco deiroleucus  Falcão-de-peito-laranja Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 

Apesar de ocorrer em área ampla, Falco deiroleucus parece apresentar populações pequenas e esparsas, sendo uma 
espécie rara, estado nas listas regionais de animais ameaçados de extinção de diversos estados brasileiros. Com os 
processos de desmatamento, especialmente em áreas adjacentes aos rios, onde a espécie ocorre, essas populações 
poderão sofrer considerável redução. Provavelmente, a espécie é também alvo de perseguições, sendo abatida em 
atividades ilegais de caça, como ocorre com outros falconídeos, eliminados indiscriminadamente por fazendeiros 
interessados em proteger seus animais domésticos. Alimenta-se normalmente de outras aves. 

PSITTACIFORMES     

Psittacidae     

Amazona vinacea  Papagaio-de-peito-roxo 
Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 e Vulnerável segundo Portaria 
IBAMA 444/2014. 

Habita as matas secas, pinheirais e orlas de capões.  

Seus movimentos são lentos e servem para melhor se ocultar nas matas.  Seu status de conservação se dá pois vivem em  
florestas e pinheiros associados a ambientes campestres e são muito caçadas. Necessitam da disponibilidade de buracos de 
árvore (ocos de tronco) e fendas formadas pela decomposição dos troncos. É espécie frugívora, ou seja, alimenta-se 
principalmente de frutos, mas também consome sementes, folhas, flores e seus rebentos. 

Triclaria malachitacea  Sabiá-cica Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 
Habita a Mata Atlântica litorânea, é típico de florestas primitivas, mas frequentam vegetação secundária. Alimenta-se de 
frutos. 

PASSERIFORMES     

Thamnophilidae     

Thamnophilus caerulescens  Choca-da-mata Vulnerável segundo Portaria IBAMA 444/2014 

É uma espécie encontrada geralmente aos casais nos estratos médios e inferiores de florestas secundárias, nas matas de 
galeria e bordas de matas densas, pulando por entre as ramagens, trepadeiras e cipós. Aparentemente vem ganhando 
espaço nas regiões urbanizadas mais arborizadas como parques e pomares. Assim como outras chocas alimenta-se 
basicamente de insetos que captura ao inspecionar as folhas e os caules de trepadeiras, mas também pode incluir pequenos 
frutos em sua dieta. 

Drymophila squamata  Pintadinho Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 

Frequentemente encontrada em matas de baixada entre 0 e 300 metros, raramente atingindo 900 metros de altitude. Adentra 
a restinga arbórea parcialmente alagada, com sub-bosque tomado por soqueiras densas de helicônias ou emaranhados de 
bambu. Habita as matas de restinga (Sudeste) e de tabuleiro (Nordeste), no emaranhado de taquaras e bromélias. Vasculha 
as folhagens em busca de insetos e pequenas lagartas.  

Conopophagidae     

Conopophaga lineata  Chupa-dente Em Perigo segundo Portaria IBAMA 444/2014 
Ocorre em matas secas, matas de galeria, matas mesófilas, e em certas matas úmidas entre 300 e 2400 metros. Alimenta-se 
de pequenos artrópodes. Solitário ou aos casais, forrageia próximo ao solo, frequentemente sobre poleiros verticais no 
interior ou nas bordas das matas. Alimenta-se de pequenos artrópodes.  

Scleruridae     

Geositta cunicularia  Curriqueiro Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 
Vive só ou em casais. De hábitos terrestres, move continuamente a cauda para cima e para baixo enquanto forrageia a 
procura de pequenos artrópodes na vegetação rasteira. Voa a baixa altura. Caminha em busca de moscas, aranhas e outros 
invertebrados. 

Dendrocolaptidae     

Xenopidae     

Xenops minutus  Bico-virado-miúdo Vulnerável segundo Portaria IBAMA 444/2014 
É comum no sub-bosque de florestas úmidas de terra firme, bordas de florestas e capoeiras adjacentes. Vive 
desacompanhado de indivíduos da mesma espécie, porém participa com frequência de bandos mistos de insetívoros, nos 
estratos inferior e médio da vegetação. 

Onychorhynchidae     

Myiobius barbatus  Assanhadinho Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 
Varia de incomum a comum no sub-bosque de florestas úmidas de terra firme, florestas de galeria e capoeiras maduras. Vive 
em pequenos bandos e movimenta-se de forma bastante inquieta, provavelmente para encontrar os pequenos insetos dos 
quais se alimenta. Acompanha bandos mistos com regularidade. 

Cotingidae    

Carpornis melanocephala  Sabiá-pimenta 
Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 e Vulnerável segundo Portaria 
IBAMA 444/2014. 

Vive principalmente em florestas primárias de baixada e na restinga. Pode ocorrer em florestas até 700 metros de altitude. É 
endêmico da Mata Atlântica. É uma espécie frugívora. 

Pyroderus scutatus  Pavó Considerado como Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 Habita o interior e as bordas de florestas altas, especialmente em regiões montanhosas. Vive solitário. Alimenta-se de frutos. 

Platyrinchidae    
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Platyrinchus mystaceus  Patinho Vulnerável segundo Portaria IBAMA 444/2014 
É comum no sub-bosque de capoeiras altas e de florestas úmidas em montanhas, às vezes em emaranhados de bambus e 
cipós na borda da floresta. Vive solitário e aparentemente não participa de bandos mistos. Como é pequeno e vive na 
vegetação densa, passa facilmente despercebido. Alimenta-se de insetos. 

Rhynchocyclidae     

Hemitriccus kaempferi  Maria-catarinense 
Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 e Vulnerável segundo Portaria 
IBAMA 444/2014 

Habita bordas de matas primárias e secundárias, capoeiras e florestas úmidas de baixada litorânea, tem sido continuamente 
degradado ou substituído por áreas urbanas ou por plantios desde o início da ocupação do litoral dos Estados do Paraná e 
de Santa Catarina. Além disso, a proximidade dessas florestas com as áreas já ocupadas em nosso litoral, aliada à facilidade 
de que se tem para a ocupação das florestas de terras baixas, principalmente pelo próprio relevo, a torna alvo fácil de ações 
antrópicas. Alimenta-se basicamente de invertebrados como besouros, borboletas, formigas e várias outras espécies de 
insetos.  

Thraupidae     

Tangara cyanocephala  Saíra-militar Vulnerável segundo Portaria IBAMA 444/2014 
Comumente vistas em bandos mistos com T. desmaresti, Dacnis spp., Tachyphonus spp. e Euphonia spp. Quando em 
alimentação em fruteiras, os bandos podem incluir T. seledon, T. cyanoventris e Thraupis spp. 

Tangara peruviana  Saíra-sapucaia 
Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 e Vulnerável segundo Portaria 
IBAMA 444/2014 

É habitante das restingas, de matas primárias e secundárias. Durante o inverno, farta-se com os pequenos frutos de 
Capororoca (Rapanea sp.), além de ocasionalmente frequentar comedouros para aves. Alimenta-se de frutos 
predominantemente, mas também de insetos e aranhas. 

Lanio cristatus  Tiê-galo Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 

É comum nos estratos médio e superior de florestas úmidas de terra firme e de várzea, com menor freqüência nas bordas de 
florestas, capoeiras arbóreas e pequenas clareiras adjacentes. Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares, quase 
sempre acompanhando bandos mistos de outros pássaros. Busca insetos ativamente na folhagem, bem acima do solo, 
alimentando-se também de frutos. 

Ramphocelus bresilius  Tiê-sangue Vulnerável  segundo CONSEMA 02/2011 
Varia de incomum a localmente comum em capoeiras baixas, bordas de florestas, restingas e plantações, às vezes também 
em parques e praças de cidades. É uma espécie frugívora. 

Sporophila plumbea  Patativa Criticamente em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 
Varia de incomum a localmente comum em campos com gramíneas altas, cerrados, vegetação à beira de rios, buritizais e 
outros locais pantanosos. Vive em pequenos grupos, às vezes associados com outros pássaros que se alimentam de 
sementes. 
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 Importância ecológica/espécies chaves 

Para a AII foram registradas 35 espécies com importância ecológica/espécie chaves, 

descritas no Quadro 11.2.2.7-9. Essas espécies são topo de cadeia alimentar e 

dispersores de semente, desempenhado papel crucial na manutenção dos 

ecossistemas. 

Quadro 11.2.2.7-9 - Espécies obtidas através de dados secundários para a AII com importância 
ecológica/espécies chaves. 

ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

NOME COMUM 
CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

Pulsatrix perspicillata  Murucututu 

Comum em florestas altas, capoeiras e florestas de galeria, 
embora seja visto apenas eventualmente. Tem uma lista ampla 
de espécies predadas, que vai desde insetos, anfíbios, répteis, 
pequenos mamíferos (incluindo morcegos) e aves (incluindo 
pequenas corujas como Athene cunicularia e Megascops sp.). 
Explora todos os estratos da mata, capturando animais com 
hábitos arbóreos, semiarbóreos, terrestres e semiaquáticos. 

Strix hylophila  Coruja-listrada 

Habita floresta primária, florestas de diferentes graus de 
degradação, mata secundária e plantações ativas ou 
abandonadas de pinheiros. Alimenta-se principalmente de 
insetos (e outros artrópodes), ratos, ratazanas, marsupiais, 
morcegos, e pode predar lagartos e aves pequenas 
ocasionalmente. Provavelmente também anfíbios. 

Strix virgata  Coruja-do-mato 

Ocupa o nível médio e o dossel da mata. Forrageia ao longo da 
borda da mata, capturando as presas a partir do poleiro. A 
alimentação é variada, composta de insetos maiores, como 
besouros e gafanhotos, a pequenos mamíferos, morcegos, 
pequenos répteis, incluindo cobras venenosas, anfíbios e 
provavelmente aves. 

Strix huhula  Coruja-preta 

Habita florestas altas de terra firme e de várzea, bordas de 
florestas e árvores em clareiras. A coruja-preta alimenta-se 
principalmente de insetos, especialmente gafanhotos, baratas e 
besouros. Também come roedores, répteis, pequenos pássaros 
e morcegos. 

Glaucidium brasilianum Caburé 

Comum em bordas de florestas de terra firme e de várzea, 
cerrados e campos com árvores. Ativo tanto durante o dia quanto 
à noite. Alimenta-se de outras aves, como pardais, sanhaçus e, 
esporadicamente, de beija-flores, insetos rãs, lagartixas e 
pequenas cobras. 

Ramphastos vitellinus  Tucano-de-bico-preto 

Comum na copa de florestas úmidas, tanto em seu interior 
quanto nas bordas, e em capoeiras altas. Além de frutos 
alimenta-se também de artrópodes em geral (inclusive cupins, no 
cupinzeiro e em revoada), aranhas, ovos, filhotes de outras aves, 
anfíbios e morcegos.  

Ramphastos dicolorus  Tucano-de-bico-verde 

Vive em áreas florestadas, desde o litoral até as zonas 
montanhosas, incluindo as florestas de planalto. Alimenta-se de 
frutos de palmitos Euterpes edulis, fruto da embaúba, pitanga, 
artrópodes e pequenos vertebrados, sendo que com frequência 
alimenta-se de filhotes e ovos em ninhos de outras aves. 

Pyrrhura frontalis  Tiriba 

Ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul, além da Mata Atlântica 
de Goiás e do sul do Mato Grosso do Sul, Uruguai, Paraguai e 
Argentina. Prefere frutas pequenas, mas também come frutos 
grandes, sementes e castanhas. Costuma equilibrar-se nos 
galhos, ficando de cabeça para baixo enquanto come. 

Brotogeris tirica  Periquito-verde 

Habita florestas, áreas abertas, parques e jardins. Alimentam-se 
de frutas, coquinhos de todos os tipos e também do fruto da 
paineira, que perfuram e roubam as sementes nos meses de 
junho a agosto. 

Pionus maximiliani  Maitaca Vive em uma variedade de habitats que incluem florestas 
úmidas, de galeria, savanas e áreas cultivadas, até os 2.000 
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metros. Alimenta-se de frutos e sementes da região, muitas 
vezes sendo verdadeiros predadores de arrozais. 

Amazona vinacea  Papagaio-de-peito-roxo 

Habita as matas secas, pinheirais e orlas de capões. É espécie 
frugívora, ou seja, alimenta-se principalmente de frutos, mas 
também consome sementes, folhas, flores e seus rebentos. A 
espécie encontra-se ameaçada devido a caça de contrabando e 
destruição do habitat. 

Leptodon cayanensis  Gavião-gato 

Este gavião vive em florestas e matas abertas, matas ribeirinhas, 
mata seca e cerradões, visto ocasionalmente em áreas de 
vegetação mais aberta. Voa por dentro da mata, assim como 
pode sobrevoar a grande altura. Sua dieta é variada, composta 
por larvas de insetos e insetos adultos como vespas, formigas, 
besouros e gafanhotos, além de ovos de aves e pequenos 
invertebrados, como moluscos. 

Elanus leucurus  Gavião-peneira 

Comum em campos com árvores ou áreas florestadas, 
permeadas de vegetação aberta. Caça pairando no ar por longos 
períodos, de onde examina o chão em busca de pequenos ratos, 
mucuras, lagartos pequenas aves e insetos. 

Harpagus diodon Gavião-bombachinha 

A espécie tem sido observada tanto em áreas de floresta 
primária como também secundária ou em florestas deciduais, 
sugerindo alguma plasticidade. Alimenta-se principalmente de 
insetos e de pássaros pequenos. 

Accipiter poliogaster  Tauató-pintado 

Habita regiões extensamente florestadas, bordas de florestas de 
galeria ou mesmo manchas de florestas. Alimenta-se 
principalmente de aves. Caça tanto no estrato inferior quanto no 
superior da floresta, voando de poleiro em poleiro, com pausas 
para observar a presa, para então mergulhar sobre a vítima. 
Também realiza perseguições em capoeiras e borda de matas. 

Accipiter striatus  Tauató-miúdo 

Vivem em florestas e matas. Apesar de viver oculto nas matas e 
bosques, ele voa abertamente de uma mata a outra. É um gavião 
solitário e muitas vezes frequenta a alta e densa floresta de 
planícies e montanhas, mas também pode ser encontrado 
sobrevoando as grandes cidades. Sua dieta consiste 
principalmente em pequenas aves, localiza sua presa a partir de 
um poleiro. 

Accipiter bicolor  
Gavião-bombachinha-
grande 

Não se incomoda em caçar em território antropizado, porém logo 
volta para as matas densas. A espécie necessita de áreas 
extensas e contínuas para concluir seu ciclo de vida. É comum 
vê-lo voando a média altura para ir de uma mata a outra. Sua 
alimentação é constituída de aves, pequenos mamíferos e 
lagartos. 

Geranospiza 
caerulescens  

Gavião-pernilongo 

Pode ocorrer em florestas úmidas e estacionais, cerrado denso e 
cerradão, caatingas, fragmentos de mata em regeneração, às 
vezes em talhões de eucalipto mesclados com vegetação nativa 
ou áreas úmidas como brejos, buritizais e mangues. Vasculha 
cavidades em ocos de árvores e palmeiras ou entre folhas de 
bromélias. 

Amadonastur 
lacernulatus  

Gavião-pombo-pequeno 
Ocorre desde o nível do mar até cerca de 900 metros de altitude. 
Alimenta-se de aranhas, pequenas cobras, roedores, pequenos 
mamíferos, lagartixas, insetos, aves e mocós. 

Urubitinga urubitinga  Gavião-preto 
É uma espécie incomum. Habita pântanos, alagados e bordas de 
matas, frequentemente próximo à água. Alimenta-se de rãs, 
lagartos, cobras, ratos, insetos, peixes, etc. 

Rupornis magnirostris  Gavião-carijó 

Habitam os mais variados ambientes: campos, bordas de mata, 
áreas urbanas, etc., sendo mais raro em áreas densamente 
florestadas. Possuem hábitos alimentares generalistas, pois 
consomem desde insetos até aves e lagartos. 

Parabuteo leucorrhous  Gavião-de-sobre-branco 
Geralmente encontrado em florestas de elevações entre 1400 e 
3300 metros de altitude. Possui dieta baseada em répteis, 
anfíbios, pequenos mamíferos e insetos. 

Pseudastur polionotus  Gavião-pombo Vive em florestas primárias e secundárias, mas existem várias 
observações de indivíduos frequentando matas bem alteradas e 
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plantações. Costuma sobrevoar a pouca altura das florestas. Se 
alimenta de aves, répteis e pequenos roedores. 

Harpia harpyja  Gavião-real 

Habita florestas primárias densas e florestas de galeria. 
Alimenta-se de animais grandes, como a preguiça-real, mutuns, 
coatás, macacos-prego e guaribas, filhotes de veados, araras-
azuis, seriemas, tatus, cachorros-do-mato, iguanas e cobras. O 
avanço da fronteira agrícola e da retirada de madeira para a 
venda é outro fator de risco, uma vez que a espécie precisa de 
grandes áreas preservadas para sobreviver e só entrelaça o 
ninho nas árvores mais ascendentes. 

Spizaetus tyrannus  Gavião-pega-macaco 

Habita clareiras e bordas de florestas primárias e secundárias, 
sendo tolerante a pequenas perturbações e desflorestamentos 
provocados no ambiente. Alimenta-se de mamíferos, aves e 
répteis, tirados em grande parte das árvores da floresta. 

Spizaetus ornatus  Gavião-de-penacho 

É um gavião encontrado em florestas com alto grau de 
conservação ou com pouca alteração causada pelo homem. 
Também pode ser encontrado em clareiras, próximo de rios ou 
da borda da floresta. Alimenta-se de várias espécies de aves, 
como araras, papagaios, maitacas, tucanos, cracídeos, macucos, 
inhambus, urus e pombas. Depois das aves, são os mamíferos 
as presas mais freqüentes: gambás, serelepes, quatis e porcos-
espinho. Répteis, como grandes lagartos, são capturados em 
menor número. Mas pode se adaptar ao ambiente e às presas 
que encontra 

d) Mastofauna 

Para o levantamento de espécies com possível ocorrência na AII, foram consultados 

os seguintes documentos: 

a) Lista dos mamíferos do Estado de Santa Catarina (CHEREM et al., 2004); 

b) Estudo de Impacto Ambiental - EIA da Ampliação da Retroárea e do Píer do 

Porto Itapoá, Município de Itapoá, SC. (ACQUAPLAN, 2013); 

c) Estrutura vertical de uma assembleia de morcegos (Mammalia: Chiroptera) em 

ambiente de Mata Atlântica no Sul do Brasil (CARVALHO, F. 2015); 

d) Estudo de Impacto Ambiental - EIA do Porto Brasil Sul, Município de São 

Francisco do Sul, SC (TETRA TECH, 2016). 

Conforme bibliografia consultada, foram obtidos registros de 102 espécies de 

mamíferos pertencentes a 24 famílias e 09 ordens com possível ocorrência na AII do 

empreendimento (Quadro 11.2.2.7-10). Desse total, 20% das espécies estão 

presentes em ao menos uma das listas utilizadas. A riqueza esperada inclui 

mamíferos de pequeno, médio e grande porte, não voadores e quirópteros. 

As maiores riquezas foram registradas nas ordens Chiroptera e Rodentia, com 37 e 

29 espécies cada. A ordem Chiroptera corresponde a segunda maior riqueza entre 

as espécies brasileiras, sendo suplantada apenas pela ordem Rodentia, apontada 

como a ordem mais diversa dentro da mastofauna (REIS et al., 2007). 

Entre as espécies com ocorrência na AII, 16 espécies são endêmicas do Bioma da 

Mata Atlântica (15%). Primatas, marsupiais, quirópteros e pequenos roedores 

compõem a lista de endemismo na AII. Com exceção dos primatas, as demais 
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espécies endêmicas possuem alguma relação restrita com habitats específicos, 

dada sua menor capacidade de deslocamento. Os primatas, por terem hábitos 

arborícolas são essencialmente florestais, dessa forma são seletivos e 

especializados quanto ao habitat. 

 Espécies Exóticas e Sinantrópicas 

Foi identificada 01 (uma) taxa exóticas (Resolução CONSEMA nº 08/2012) e 

sinantrópicas a ratazana (Rattus norvegicus). Tal espécie é tipicamente cosmopolita 

e agente reservatório de diversos patógenos. Sua presença em ambientes 

selvagens ou imediações pode promover o intercâmbio e disseminação de agentes 

infecciosos e parasitários entre novos hospedeiros (pequenos roedores nativos), 

favorecendo a ocorrência de zoonoses e a propagação de epidemias (OLIVEIRA et 

al., 2010). 
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Quadro 11.2.2.7-10 - Lista de espécies da Mastofauna obtidas através de dados secundários para a Área de Influência Indireta (AII) do 
empreendimento. Status de Ameaça conforme Resolução CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA 444/2014 e Lista Vermelha 
Internacional - IUCN. Categoria de ameaça: DD = data deficiente; LC = menor preocupação; VU = vulnerável; NT = quase 
ameaçado (near threatened); CR = criticamente em perigo; EN = em perigo. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME VERNACULAR 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 PORTARIA IBAMA 444/2014 IUCN 

Ordem Didelphimorphia   
 

      

Família Didelphidae   
 

      

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) Cuíca-d’água 1, 5 VU   LC 

Didelphis albiventris Lund, 1840  Gambá-de-orelha-branca 1 ,2     LC 

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) End Gambá-de-orelha-preta 1, 2, 5     LC 

Gracilinanus microtarsus Wagner, 1842 End Cuíca 1, 5     LC 

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) Cuíca-de-cauda-grossa 1 VU   LC 

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) Cuíca-de-quatro-olhos-
marrom 

1 VU   LC 

Micoureus paraguayanus (Tate, 1931) Cuíca 1, 2     LC 

Monodelphis americana (Müller, 1776) Cuíca 1, 5     LC 

Monodelphis iheringi Thomas, 1888 Cuíca 1     DD 

Philander frenatus Olfers, 1818 Gambá-cinza-de-quatro-
olhos 

1, 2, 5     LC 

Ordem Pilosa   
 

      

Família Myrmecophagidae    
 

      

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim 1, 2, 4, 5     LC 

Ordem Cingulata   
 

      

Família Dasypodidae   
 

      

Cabassous tatouay (Desmarest, 1804)  Tatu-de-rabo-mole-grande 1     LC 

Dasypus hybridus (Desmarest, 1804)  Tatu-mulita  1     NT 

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758  Tatu-galinha 1, 2, 4, 5     LC 

Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758  Tatu-de-rabo-mole 1     LC 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)  Tatu-peludo 1, 5     LC 

Ordem Perissodactyla   
 

      

Família Tapiridae   
 

      



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 690 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME VERNACULAR 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 PORTARIA IBAMA 444/2014 IUCN 

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)  Anta 1, 5 EN VU VU 

Ordem Artiodactyla   
 

      

Família Cervidae   
 

      

Mazama americana (Erxleben, 1777)  Veado-mateiro 1, 5 EN   DD 

Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)  Veado-catingueira 1, 5     LC 

Mazama nana (Hensel, 1872)  Veado-bororó-do-sul 1 VU VU VU 

Família Tayassuidae   
 

      

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)  Cateto 1, 5 VU   LC 

Tayassu pecari (Link, 1795)  Queixada 1 CR VU DD 

Ordem Primates   
 

      

Família Atelidae   
 

      

Alouatta clamitans Cabrera, 1942 End Bugio-ruivo 1 VU   LC 

Família Cebidae   
 

      

Sapajus nigritus (Goldfuss, 1809) End Macaco-prego 1, 2, 4, 5     NT 

Ordem Carnivora   
 

      

Família Canidae   
 

      

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  Cachorro-do-mato 1, 2, 4, 5     LC 

Speothos venaticus (Lund, 1842) Cachorro-vinagre 1, 5 CR VU NT 

Família Felidae   
 

      

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)   Jaguatirica 1, 5 EN   LC 

Leopardus guttulus (Schreber, 1775)  Gato-do-mato-pequeno  1, 5   VU   

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)  Gato-maracajá 1, 5 EN VU NT 

Puma concolor (Linnaeus, 1771)  Puma, leão-baio 1, 5 VU VU LC 

Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)  Gato-mourisco 1, 5   VU LC 

Família Mustelidae   
 

      

Eira Barbara (Linnaeus, 1758)  Irara 1, 2, 5     LC 

Galictis cuja (Molina, 1782) Furão-pequeno 1, 2, 5     LC 

Lontra longicaudatus (Olfers, 1818)  Lontra 1, 2     DD 

Família Procyonidae   
 

      



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 691 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME VERNACULAR 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 PORTARIA IBAMA 444/2014 IUCN 

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)  Quati  1, 2, 5     LC 

Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)  Mão-pelada 1, 2, 4, 5     LC 

Ordem Chiroptera   
 

      

Família Noctilionidae    
 

      

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)  Morcego 1     LC 

Família Molossidae   
 

      

Eumops hansae Sanborn, 1932  Morcego 1     LC 

Eumops patagonicus Thomas, 1924 Morcego 4     LC 

Molossus molossus (Pallas, 1766) Morcego 1, 2, 4     LC 

Molossus rufus E. Geoffroy, 1805 Morcego 1     LC 

Nyctinomops laticaudatus (E. Geoffroy, 1805)  Morcego 1     LC 

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) Morcego 1     LC 

Família Phyllostomidae   
 

      

Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)  Morcego 1, 2, 3     LC 

Anoura geoffroyi Gray, 1838  Morcego  1, 3     LC 

Artibeus fimbriatus Gray, 1838  Morcego 1, 3, 4     LC 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)  Morcego 1, 2, 3     LC 

Artibeus obscurus (Schinz, 1821)  Morcego 1, 3     LC 

Artibeus planirrostris (Spix, 1823)  Morcego 1     LC 

Carollia perspicillata (Linnaeus,1758)  Morcego 1, 2, 3     LC 

Chiroderma doriae Thomas, 1891  Morcego 1, 3     LC 

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)  Morcego 1, 3     LC 

Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)  Morcego 1, 3     LC 

Diphylla ecaudata Spix, 1823  Morcego-vampiro 1 EN   LC 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)  Morcego 1, 3, 4     LC 

Micronycteris megalotis (Gray, 1842)  Morcego 1, 2 VU   LC 

Mimon bennettii (Gray, 1838)  Morcego 1     LC 

Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810)  Morcego 1     LC 

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)  Morcego 1, 3     LC 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME VERNACULAR 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 PORTARIA IBAMA 444/2014 IUCN 

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810)  Morcego 1, 2, 3, 4     LC 

Sturnira tildae de la Torre, 1959  Morcego 1, 2, 3 VU   LC 

Trachops cirrhosus (Spix, 1823) Morcego 3     LC 

Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)  Morcego 1, 3     LC 

Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1889) Morcego 3     LC 

Família Vespertilionidae   
 

      

Eptesicus brasiliensis(Desmarest, 1819)  Morcego 1, 3     LC 

Eptesicus diminutus Osgood, 1915  Morcego 1, 3, 4     LC 

Eptesicus furinalis (d’Orbigny, 1847)  Morcego 1, 3, 4     LC 

Histiotus alienus Thomas, 1916 End Morcego-orelhudo 1 CR   LC 

Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826) Morcego 1     LC 

Lasiurus ega (Gervais, 1856)  Morcego 1     LC 

Myotis levis (I. Geoffroy, 1824)  Morcego 1     LC 

Myotis nigricans (Schinz, 1821)  Morcego 1, 2, 3     LC 

Myotis riparius (Handley, 1960)  Morcego 1, 3     LC 

Myotis ruber (É. Geoffroy, 1806)  Morcego 1, 5     NT 

Ordem Rodentia   
 

      

Família Caviidae   
 

      

Cavia aperea Erxleben, 1777 Preá 1, 2     LC 

Cavia fulgida Wagler, 1831 Preá 1     LC 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)  Capivara 1, 4     LC 

Família Cricetidae   
 

      

Akodon montensis Thomas, 1913 rato-bolinha 1, 2, 5     LC 

Akodon paranaensis Christoff, Fagundes, Sbalqueiro,  

Mattevi & Yonenaga-Yassuda, 2000 

rato-bolinha 1     LC 

Bibimys labiosus (Winge, 1887) End Ratinho 1     LC 

Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896) End Ratinho 1     LC 

Delomys dorsalis (Hensel, 1873) End Ratinho 1     LC 

Delomys sublineatus (Thomas, 1903) End Ratinho 1     LC 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME VERNACULAR 
BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

STATUS DE AMEAÇA 

CONSEMA 02/2011 PORTARIA IBAMA 444/2014 IUCN 

Euryoryzomys russatus (Wagner, 1848) End Ratinho 2, 5     LC 

Juliomys pictipes (Osgood, 1933) End Ratinho 1, 2     LC 

Necromys lasiurus (Lund, 1840) Ratinho 1     LC 

Nectomys squamipes (Brants, 1827) Ratinho 1, 2     LC 

Oecomys catherinae Thomas, 1909 Ratinho 1     LC 

Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) Ratinho 1, 2     LC 

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) Ratinho 1, 2     LC 

Oxymycterus nasutus (Waterhouse, 1837) Ratinho 1, 2     LC 

Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1830) End Ratinho 1     LC 

Família Cuniculidae   
 

      

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)  Paca  1, 2, 4 VU   LC 

Família Echimyidae   
 

      

Euryzygomatomys spinosus (G. Fischer, 1814) Roedor 1     LC 

Kannabateomys amblyonyx(Wagner, 1845) Roedor 1     LC 

Phyllomys dasythrix Hensel, 1872 End Roedor 1     LC 

Phyllomys medius (Thomas, 1909) End Roedor 1     LC 

Família Erethizontidae   
 

      

Coendou spinosus F. Cuvier, 1823 Ouriço-caixeiro 4, 5     LC 

Família Muridae   
 

      

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Exo Ratinho 2     LC 

Família Myocastoridae   
 

      

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ratão-do-banhado 1, 4     LC 

Família Sciuridae   
 

      

Guerlinguetus ingrami Linnaeus, 1766 End Esquilo 5     DD 

Família Dasyproctidae   
 

      

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823  Cotia 1, 2, 4, 5     DD 

Legenda: End = endêmica Mata Atlântica; Exo = exótica (Resolução CONSEMA nº 08/2012). Bibliografia consultada: 1 = CHEREM et al., 2004; 2 = ACQUAPLAN, 2013; 3 = CARVALHO, 2015; 4 = 

TETRA TECH, 2016; 5 = ICMBIO, 2012. 
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 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Entre as espécies com ocorrência na AII, 18 estão enquadradas em alguma 

categoria de ameaça de extinção no estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011) e 

08 são ameaçadas de extinção a nível nacional nacionalmente (MMA, 2014). 

Não foram listadas espécies da mastofauna com valor econômicos, importância 

comercial e raras. 

 Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) “ Cuíca-d’água” 

A cuíca-d’água, é considerada o único marsupial semi-aquático (THOMPSON, 

1988), onde se destaca a presença de membranas interdigitais que facilitam seu 

nado (ROSSI et al., 2006).Possui dieta piscívora (PAGLIA et al., 2012) e habita 

áreas florestadas, geralmente em riachos isolados. É citado como Vulnerável na lista 

estadual (CONSEMA, 2011) e Pouco Preocupante (Least concern) na lista vermelha 

da IUCN (IUCN, 2017). Conforme Margarido & Braga (204), a destruição de seus 

habitats naturais ou sua alteração são os maiores fatores de ameaça para a espécie. 

 Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) “Cuíca-de-cauda-grossa” 

L. crassicaudata possui hábitos noturnos e crepusculares, é considerada uma boa 

escaladora e nadadora (ROSSI et al., 2006) e é classificada como piscívora 

(PAGLIA et al., 2012), no entanto diversos estudos apontam para uma dieta onívora 

(ROSSI et al., 2006). É considerada como Vulnerável na lista estadual (CONSEMA, 

2011) e Pouco Preocupante (Least concern) na lista vermelha da IUCN (IUCN, 

2017). A principal ameaça para a espécie constitui-se na drenagem de banhados e o 

desmatamento, especialmente de florestas ciliares (MARGARIDO; BRAGA, 2004). 

 Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) “Cuíca-de-quatro-olhos-marrom” 

Segundo Rossi et al. (2006), indivíduos da espécie Metachirus nudicaudatus 

ocorrem em florestas primárias e secundarias, restingas e florestas de várzea, 

geralmente próximo a cursos d’água. Terrícola, de hábito predominantemente 

noturno e de difícil observação, possui alimentação insetívora-onívora (PAGLIA et al. 

2012). ). É considerada como Vulnerável na lista estadual (CONSEMA, 2011) e 

Pouco Preocupante (Least concern) na lista vermelha da IUCN (IUCN, 2017). 

 Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) “Anta” 

A anta é o maior mamífero terrestre neotropical. Destaca-se a presença de um 

focinho dotado de uma pequena tromba móvel e curvado para baixo, a qual é um 

prolongamento do lábio superior (SEKIAMA et al., 2006). Com dieta herbívora-

frugívora (PAGLIA et al., 2012) consome uma grande quantidade de sementes, 

tornando-se um grande dispersor, desempenhando importante papel nos 

ecossistemas (SEKIAMA et al., 2006). 
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De hábito noturno e solitário, geralmente ocorre associada florestas úmidas e rios, 

podendo mergulhar e permanecer embaixo d’água na presença de predadores. É 

classificada como Em Perigo na lista estadual (CONSEMA, 2011) e Vulnerável tanto 

no âmbito nacional (Portaria IBAMA nº 444/2014) como no internacional (IUCN, 

2017). A intensa predação, o longo período gestacional e o avanço desordenado de 

áreas por atividades antrópicas são os principais ameaça para a espécie. 

 Mazama americana (Erxleben, 1777) “Veado-mateiro” 

Com a maior amplitude de distribuição entre os Mazama, é a maior espécie do 

gênero (DUARTE et al., 2012). Presente em todas as formações florestais 

brasileiras, sua distribuição é simpátrica à de M. gouazoubira e M. nana. Possuem 

alimentação frugívora-herbívora (PAGLIA et al., 2012), são solitários, preferindo 

áreas de matas densas e continuas com alimentação (TIEPOLO; TOMAS, 2006). 

Desmatamento, queimadas, a introdução de espécies exóticas/domésticas 

(predadores) e a caça ilegal configuram-se como as principais ameaças à espécie. 

Está presente na lista estadual, onde é classificada como Em perigo (CONSEMA, 

2011). Na lista internacional é classificada como deficiente de dados (Data 

Deficient). 

 Mazama nana (Hensel, 1872) “Veado-bororó-do-sul” 

A menor espécie de cervídeo brasileiro, Mazama nana assemelhasse à Mazama 

americana na pelagem e coloração. Possui alimentação frugívora-herbívora, 

(PAGLIA et al., 2012), são noturnos, solitários, territorialistas e sedentários, 

ocupando pequenas áreas de vida (DUARTE et al., 2012) assim como outras 

espécies do gênero Mazama. Sua distribuição é associada a diferentes tipos de 

vegetação (ROSSI, 2000; MARGARIDO; BRAGA, 2004; DUARTE et al., 2012). 

Desmatamento, queimadas, a introdução de espécies exóticas/domésticas 

(predadores) e a caça ilegal configuram-se como as principais ameaças à espécie. 

Está classificada como Vulnerável nas listas estadual (CONSEMA, 2011), nacional 

(PORTARIA IBAMA nº 444/2014) e internacional (IUCN, 2017). 

 Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) “Cateto” 

Ativo durante o dia e a noite, o cateto geralmente é encontrado em pequenos 

grupos, podendo agrupar-se em até 50 indivíduos em ambientes florestais ou 

abertos. É possível observar nos grupos o comportamento de coesão e colaboração 

mútua para a defesa contra predadores. Cada grupo é composto por um ou vários 

machos e várias fêmeas. Encontra-se amplamente distribuído por todos os biomas 

brasileiros em simpatia com o queixada (Tayassu pecari). Diferencia-se de Tayassu 

pecari por possuir uma constrição marcante no maxilar atrás dos caninos (TIEPOLO; 

TOMAS, 2006). Sua dieta é frugívora-herbívora (PAGLIA et al., 2012). As principais 

ameaças para a conservação da espécie é a forte pressão da caça e a 

transformação das áreas naturais. É classificada como Vulnerável na lista estadual 
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(CONSEMA, 2011) e na lista internacional é considerada como pouco preocupante 

(Least Concern). 

 Tayassu pecari (Link, 1795) “Queixada” 

Conhecido popularmente como queixada ou porco-do-mato, Tayassu pecari é 

amplamente distribuído no Brasil, ocupando áreas abertas e florestais. São ativos a 

qualquer hora do dia e da noite, possuem comportamento gregário, podendo se 

reunir em grupos com centenas de indivíduos. Os queixadas possuem dieta 

frugívoro-herbívoro (PAGLIA et al., 2012), conferindo grande importância na 

manutenção e estruturação de comunidades florestais como dispersor de sementes 

(TIEPOLO; TOMAS, 2006). Devido à necessidade de grandes áreas de vida que 

comportem suas agregações, a fragmentação e alteração do meio ambiente podem 

ser citadas como grande ameaça a sua conservação. É classificado como 

Criticamente em perigo na lista estadual (CONSEMA, 2011) e Vulnerável na lista 

nacional (PORTARIA IBAMA nº 444/2014). 

 Alouatta clamitans Cabrera, 1942 “Bugio-ruivo” 

Os bugios podem viver em florestas primárias, secundárias e em hábitats altamente 

perturbados pelas atividades humanas, como por exemplo, fragmentos florestais de 

poucos hectares (BICCA-MARQUES et al., 2006). O gênero Alouatta apresenta 

ampla distribuição geográfica na região Neotropical. O bugio ruivo (A. clamitans) 

ocorre por toda a vertente Atlântica (GREGORIN, 2006). Essencialmente folívoro-

frugívoro (PAGLIA et al., 2012), cumpre importante papel na regeneração florestal 

como dispersor de sementes. Vivem em grupos sociais com no máximo um macho 

adulto dominante, até quatro fêmeas, além de indivíduos subadultos, jovens e 

infantis (BICCA-MARQUES et al., 2006). É classificado como Vulnerável na lista 

estadual (CONSEMA, 2011) e na lista internacional é considerada como pouco 

preocupante (Least Concern). 

 Speothos venaticus (Lund, 1842) “Cachorro-vinagre” 

Rara ao longo de toda a sua distribuição geográfica, Speothos venaticus pode ser 

considerado de hábito florestal, sendo encontrado tanto em matas úmidas (inclusive 

bordas) como matas de galeria, ocorrendo principalmente próximos a cursos d’água 

(CHEIDA et al., 2006). 

De hábito diurno e estritamente carnívoro, o cachorro-vinagre é o único canídeo 

brasileiro com comportamento social, organizando-se em grupos familiares que 

variam de três a dez indivíduos. Vale ressaltar que indivíduos da espécie também 

podem adotar hábito solitário. 

As principais ameaças à espécie são a perda e degradação de habitat por atividades 

antrópicas, atropelamentos e doenças adquiridas de animais domésticos (JORGE et 

al., 2013). A espécie é considerada Criticamente em Perigo (CR) no âmbito estadual 
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(CONSEMA, 2011) e Vulnerável (VU) no âmbito nacional (Portaria IBAMA nº 

444/2014). 

 Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) “Jaguatirica”  

Esta espécie tem hábitos solitários e terrestres. Está ativa predominantemente no 

período noturno e, caso haja atividade diurna, acontece no início da manhã ou no 

fim da noite. Alimenta-se principalmente de pequenos vertebrados, como roedores, 

marsupiais, aves, lagartos e serpentes, embora haja registros de captura de presas 

maiores como tatus, macacos, veados, etc. A destruição e fragmentação de seu 

habitat são as principais causas de ameaça para essa espécie, bem como a caça 

para comércio de pele (CHEIDA et al., 2006). Esta espécie é considerada como Em 

Perigo na lista estadual (CONSEMA, 2011) e na lista internacional é considerada 

como pouco preocupante (Least Concern).  

 Leopardus guttulus (Schreber, 1775) “Gato-do-mato-pequeno” 

Os dados existentes mostram ser um animal solitário, de hábitos diurnos e noturnos 

que se alimenta de pequenos roedores, lagartos e pequenas aves (WANG, 2002).  A 

caça para o comércio de peles e a destruição e fragmentação de seu habitat são as 

principais causas de ameaça para essa espécie (OLIVEIRA et al,. 2008). De acordo 

com CONSEMA 02/2011 esta espécie está Vulnerável quanto a seu status de 

conservação.  

 Leopardus wiedii (Schinz, 1821) “Gato-maracajá” 

Esta espécie vive em locais com no máximo 900m de altitude, predominantemente 

em florestas, incluindo as matas de galeria do cerrado. Geralmente é encontrada em 

locais não perturbados pela presença humana. O gato maracajá é solitário e 

noturno, muito bem adaptado à vida arbórea, ao mesmo tempo em que é ágil no 

solo. Alimenta-se de aves, pequenos roedores arborícolas e outros vertebrados 

terrestres. Seu status de conservação se dá pela destruição de seu habitat e pela 

caça predatória para comercialização de sua pele (CHEIDA et al., 2006). Esta 

espécie é considerada Em Perigo para CONSEMA 02/2011 e Vulnerável para a 

Portaria IBAMA 444/2014, já para IUCN é considerado como Near Threatened 

(quase ameaçada). 

 Puma concolor (Linnaeus, 1771) “Puma, Leão-baio” 

Esta espécie possui hábitos solitários e terrestres, tendo maiores atividades no 

período noturno. Alimenta-se predominantemente de mamíferos de médio porte 

como porcos-do-mato, veados, pacas, quatis e capivaras. Em caso de abatimento de 

animal com tamanho maior que sua demanda diária por alimento, o leão-baio pode 

armazenar a carcaça sob folhas, para consumo posterior. As principais ameaças à 

sobrevivência desta espécie são a caça e a alteração de seu habitat, o que ocasiona 

também a diminuição de suas presas (CHEIDA et al., 2006). Esta espécie é 

considerada como Vulnerável na lista estadual (CONSEMA, 2011) e nacional 
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(Portaria IBAMA nº 444/2014). Na lista internacional é considerada como pouco 

preocupante (Least Concern). 

 Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803) “Gato-mourisco” 

O gato-mourisco é ativo tanto durante o dia como a noite, podendo ser encontrado 

solitário ou vivendo em pares. Alimenta-se de pequenos roedores, aves, répteis e 

anfíbios. Porém, há registros de consumo de veado, paca e artrópodes. Seu status 

de conservação pode ser atribuído à destruição e fragmentação de hábitat  

(CHEIDA et al., 2006). Para a Portaria IBAMA 444/2014 esta espécie é Vulnerável e 

na lista internacional é considerada como pouco preocupante (Least Concern). 

 Diphylla ecaudata (Spix, 1823) “Morcego-vampiro” 

De acordo com Greenhall et al. (1984) um morcego hematófago, que habita 

cavernas e cavidade, mantendo hábito solitário, mesmo em colônias de até 30 

indivíduos. Se movimenta rapidamente quando incomodados. Esta espécie é 

considerada como Em Perigo de acordo com CONSEMA 02/2011 e na lista 

internacional é considerada como pouco preocupante (Least Concern). 

 Micronycteris megalotis (Gray, 1842) “Morcego”  

Segundo Nogueira et al. (2007) Micronycteris megalotis alimenta-se principalmente 

de insetos, predominantemente de coleópteros e lipedópteros, porém também 

podem se alimentar de frutas. No Brasil, são registrados apenas na Amazônia e na 

Mata Atlântica, ocorrendo em mata primária e secundária, fragmentos florestais, 

pastos, pomares, áreas rurais e meio urbano. Pode se abrigar em cavernas, assim 

como em ocos de árvores, cupinzeiros, bueiros e outras construções urbanas. Esta 

espécie é considerada como Vulnerável de acordo com CONSEMA 02/2011 e na 

lista internacional é considerada como pouco preocupante (Least Concern). 

 Sturnira tildae (de la Torre, 1959) “Morcego” 

Estes morcegos possuem porte médio, habitam ocos de árvores e folhas de 

palmeiras e têm sido percebidos usando habitações humanas (DALQUEST; 

WALTON, 1970). Segundo Gardner (1977), sua dieta é composta principalmente por 

frutos. Esta espécie é considerada como Vulnerável na lista estadual (CONSEMA, 

2011) e na lista internacional é considerada como pouco preocupante (Least 

Concern). 

 Histiotus alienus (Thomas, 1916) “Morcego-orelhudo” 

Histiotus alienus é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. Não constam 

informações sobre dieta desta espécie, mas acredita-se que os morcegos-orelhudos 

sejam insetívoros e que capturem suas presas durante voo (NOGUEIRA et al., 

2007). Esta espécie é considerada como Criticamente em Perigo na lista estadual 

(CONSEMA, 2011) e na lista internacional é considerada como pouco preocupante 

(Least Concern). 
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 Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) “Paca” 

Para Oliveira & Bonvicino (2006) o hábitat desta espécie é primariamente florestal, 

ao passo que ocorre em vários ambientes florestados, como mangues, florestas 

semidecíduas, florestas ripárias e cerrados. As pacas vivem próximas aos cursos 

d’água, e, mesmo sendo animais terrestres, os utilizam como refúgio, já que podem 

percorrer longas distâncias em um só mergulho. São animais solitários, porém 

ocasionalmente vivem em pares. Alimentam-se de frutos caídos, brotos e tubérculos. 

Esta espécie é considerada como Vulnerável na lista estadual (CONSEMA, 2011) e 

na lista internacional é considerada como pouco preocupante (Least Concern).  

11.2.2.8 Resultados Área de Influencia Direta e Área de Intervenção (AID e AI) - 

Dados Primários 

a) Ictiofauna Continental 

A caracterização da AID e da AI ocorreu através de levantamento in situ de dados 

primários utilizando-se técnicas específicas para o grupo da ictiofauna, conforme 

descrito na metodologia já apresentada e atendendo as diretrizes descritas na 

Autorização Ambiental no 9889/2017. 

Durante as duas primeiras campanhas de levantamento de dados primários foram 

cadastrados 59 indivíduos distribuídos entre 8 espécies, representando 6,9 % das 

registradas para a área de influência indireta (Quadro 11.2.2.7-10). 

Na campanha da primavera foram coletadas e identificadas 06 (seis) espécies 

ocorrentes nos cursos d’água e/ou drenagens existentes na área em estudo e seu 

entorno, distribuídas em 03 (três) ordens e 03 (três) famílias. Já na campanha de 

verão foram coletadas e identificadas 04 (quatro) espécies distribuídas em 02 (duas) 

ordens e 02 (duas) famílias (Figura 11.2.2.8-1). 

Dentre as famílias inventariadas, a mais expressiva quanto ao número de espécies 

foi Characidae com 6 espécies (75%). Já as famílias, Poeciliidae e Loricariidae 

apresentaram uma espécie cada. 
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Figura 11.2.2.8-1 - Gráfico da distribuição das espécies por famílias. 

 

A Quadro 11.2.2 apresenta os resultados obtidos nos levantamentos feitos na AI e 

AID conforme os métodos propostos no estudo. 
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Quadro 11.2.2.8-1 - Riqueza, abundancia e status de ameaça da especíe obtidos durante o levantamento de dados primários na AI e AID. Categoria 
de ameaça: VU: Vulnerável (CONSEMA nº 002/2011). C-1: Categoria 1: espécies que não têm permitida a posse, o domínio, o 
transporte, o comércio, a aquisição, a soltura, a translocação, a propagação, o cultivo, a criação e a doação sob qualquer 
forma, bem como, a instalação de novos cultivos e criações (CONSEMA nº 08/2012). 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME POPULAR STATUS 
PRIMAVERA VERÃO 

P1 P2 P3 P4 TOTAL P1 P2 P3 P4 TOTAL 

CHARACIFORMES               

Characidae               

Astyanax fasciatus  Lambari        8    8 

Bryconamericus microcephalus  Lambari      2 2 2 3   5 

Deuterodon longirostris Lambari  VU (SC)    12  12      

Hollandichthys multifasciatus Lambari listrado           2 2 

Hyphessobrycon reticulatus  Piaba      3 3      

Hyphessobrycon griemi  Lambari   15    15      

CYPRINODONTIFORMES               

Poeciliidae               

Poecilia reticulata  Barrigudinho C - 1 (SC)  10    10  1   1 

SILURIFORMES               

Loricariidae               

Kronichthys lacerta  Cascudo     1  1      

TOTAL 25  13 5 43 10 4  2 16 
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Por intermédio das amostragens descritas, foram registradas 8 espécies de peixes. 

As maiores abundâncias foram do Hyphessobrycon griemi (15 indivíduos) e 

Deuterodon longirostris (12 indivíduos), ambos conhecidos como lambaris. Apesar 

da abundância, estas espécies foram registradas somente na primeira campanha de 

campo. 

De acordo com o Quadro 11.2.2.8-2, gerada pela análise de diversidades no 

software Past3, o ambiente com maior valor de riqueza nas campanhas amostradas 

se deu no ponto 1 (n=35), assim como maior índice de diversidade de Shannon (H’= 

0,67). Já no Ponto 3 da primeira campanha encontramos a menor diversidade 

H’=0,14. 

Quadro 11.2.2.8-2 - Parâmetros estatísticos obtidos na primavera e no verão. 

PARÂMETROS 

PRIMAVERA VERÃO 

EA1 EA2 EA3 EA4 EA1 EA2 EA3 EA4 

AI/AID AID AI/AID AI/AID AI/AID AID AI/AID AI/AID 

Riqueza 2 - 2 2 2 2 - 1 

Total de Indivíduos 25 - 13 5 10 4 - 2 

Dominância 0,52 - 0,85 0,52 0,5 0,5 - 1 

índice de Simpson 0,48 - 0,14 0,48 0,32 0,37 - 0 

índice de Shannon (H') 0,67 - 0,27 0,67 0,5 0,56 - 0 

Equitabilidade 0,9 - 0,37 0,97 0,72 0,81 - 0 

De acordo com o gráfico gerado (Figura 11.2.2.8-2), as amostras mostraram 

confiança de 95% na análise da Curva de Acumulação de Espécies. No entanto, 

percebe-se que houve uma estabilização evidente da curva para os valores 

esperados e para os valores observados. É importante salientar que apesar da 

estabilização da curva será realizado mais duas campanhas. 

Figura 11.2.2.8-2 - Gráfico da curva de acumulação de espécie. 

 
Fonte: OAP (2018) 
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 Espécies Ameaçadas, Endêmicas, de Interesse Econômico e Exóticas 

De acordo com a Lista Vermelha da União Internacional, Portaria MMA nº 445, de 

dezembro de 2014 e Resolução nº 02, de 06 de dezembro de 2011, do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina, apenas uma das espécies 

encontradas se enquadra em grau de ameaça. A espécie de lambari, Deuterodon 

longirostris está classificada como vulnerável em Santa Catarina. 

As espécies do gênero Deuterodon são conhecidas popularmente por lambaris, e 

alcançam até aproximadamente 110 mm de comprimento padrão. Sua distribuição 

ocorre ao longo das costas sudeste e sul do Brasil, nos Estados de São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (LUCENA, 2002). Elas vivem quase 

que exclusivamente nos ambientes aquáticos associados ao bioma da Mata 

Atlântica do Brasil, geralmente em sistemas de pequenos rios independentes que 

drenam em direção ao Oceano Atlântico e conjuntamente formam uma área de 

significativo endemismo ictiofaunístico (MENEZES, 1996). 

Foi encontrada no estudo a espécie exótica Poecilia reticulata, conhecida 

popularmente como barrigudinho (CONSEMA nº 08/2012). É um peixe nativo do 

norte da América do Sul (Venezuela, Guiana Francesa, Guiana, Suriname e norte do 

Brasil - Pará e Amapá). Ele mede 3,5 a 5cm de comprimento e é onívoro, ou seja, 

consome qualquer tipo de alimento, de origem vegetal ou animal. Entre os principais 

alimentos estão ovos de insetos e de outros peixe o que fez com que a espécie 

pudesse se disseminar no Brasil já que passou a ser utilizada para o controle de 

ovos e larvas do mosquito-da-dengue (Aedes aegyptii). No entanto, pelo hábito 

alimentar da espécie essa iniciativa gerou impactos sobre inúmeras outras espécies 

de insetos e peixes nativos, reduzindo populações naturais (SANTA CATARINA, 

2016). É um peixe usado como ornamental e para forrageio de espécies de cativeiro 

(ARAUJO et al.; 2009). Portanto, a comercialização, transporte e distribuição dessa 

espécie foi proibida no estado de Santa Catarina. 

Não foram listadas espécies da ictiofauna continental rara, com valor econômicos, 

importância comercial e reofilítica. 
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Figura 11.2.2.8-3 - Espécies da ictiofauna ducícola encontradas nos riachos da AI e AID.  

A. Hyphessobrycon reticulatus; B. Poecilia vivípara; C. Hyphessobrycon 

griemi; D. Kronichthys lacerta; E. Deuterodon longirostris. 

 
Fonte: OAP (2018) 

b) Herpetofauna 

Para um melhor desenvolvimento da discussão dos resultados obtidos, o grupo da 

herpetofauna foi dividido em Anfíbios e Répteis. 
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 Anfíbios 

As campanhas de levantamento da herpetofauna foram realizada na Área de 

Influência (AI) e na Área de Influência Direta (AID) e como resultado das 

amostragens, ao longo da primeira campanha (primavera) foram registrados 18 

indíviduos, distribuídos em 04 (quatro) espécies. Já na segunda campanha (verão) 

de levantamento foram identificados 12 anfíbios de quatro espécies. Todos os 

indivíduos pertencem a ordem Anura (Quadro 11.2.2.8-3). 

Através das busca ativa noturna (BAN) foram registradas 24 indivíduos distribuídos 

em 05 espécies exclusivamente registradas pelo método. A busca ativa é um 

método bastante eficiente que permite a amostragem de espécies que pouco se 

deslocam pelo ambiente ou de grande porte (BLOMBERG: SHINE, 1996). 

Entretanto, através das armadilhas de interceptação e queda (AIQ) houve um maior 

sucesso de captura para espécies de hábito que se movem sobre o chão ou pela 

camada mais superficial do solo (CECHIN: MARTINS, 2000). O sucesso da 

combinação dos métodos permitiu que fosse possível identificar espécies com 

diferentes hábitos e habitats existentes nos ambientes estudados. 

Os dados obtidos em campo representaram aproximadamente 14% das espécies 

com potencial ocorrência na AII (dados secundários). Todas as espécies 

identificadas na AID e AI são endêmicas do bioma Mata Atlântica, segundo Haddad 

et al. (2013). 

Nenhuma das espécies registradas no diagnóstico ambiental integra a Portaria MMA 

nº 444/2014 e a Resolução CONSEMA nº 002/2011. Na Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas da IUCN (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources) as espécies registradas estão categorizadas como Least 

Concern, ou seja, Pouco Preocupante (LC). 

Não foram listadas espécies de anfíbios com valor econômicos, importância 

comercial e raras. 
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Quadro 11.2.2.8-3 - Riqueza registrada durante o levantamento de dados primários na AI e AID. Tipo de registro: AIQ = Armadilha de interceptação 

de queda e BAN = Busca ativa noturna. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
ABUNDÂNCIA 

REGISTRO HABITAT 
PRIMAVERA VERÃO 

Ordem Anura      

Família Bufonidae 
 

   
 

Dendrophryniscus leucomystax Sapinho-das-bromélias 01 - AIQ Áreas florestadas 

Rhinella abei Sapo-cururuzinho 01 02 AIQ Áreas abertas ou florestadas 

Família Hylidae 
 

    

Hypsiboas albomarginatus Perereca-verde - 03 BAN Áreas abertas 

Hypsiboas faber Sapo-martelo 03 - BAN Áreas abertas ou florestadas 

Hypsiboas semilineatus Perereca - 06 BAN Áreas florestadas 

Família Leptodactylidae 
 

    

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro 12 - BAN Áreas abertas 

Leptodactylus notoaktites Rãzinha-pingo-de-chuva - 01 AIQ Áreas florestadas 

Família Microhylidae 
 

    

Elachistocleis bicolor Sapo-guarda 01 - AIQ Áreas abertas 
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Na composição dos táxons houve um predomínio de hilídeos (38%) fato comum em 

comunidades na região Neotropical (CRUMP, 1974), florestas neotropicais. Por 

serem arborícolas, os membros da família Hylidae conseguem ocupar com sucesso 

em ambientes de grande heterogeneidade estrutural e por isso credita-se o maior 

sucesso em ocupar ambientes de grande heterogeneidade estruturalnúmero de 

registros dessa família (CARDOSO, ANDRADE, HADDAD, 1989; CARMONA, 2007) 

(Figura 11.2.2). 

Com 25% dos registros os bufonídeos foram representados por duas espécies, 

ambas registradas através das AIQ. Membros dessa família possuem hábitos 

terrícolas (alguns possuindo hábitos fossoriais ou escavadores), ocupando desde 

áreas de floresta até áreas abertas, e em muitos casos se beneficiando de áreas 

perturbadas (DIXO, VERDADE; 2006). Apenas a espécie Rhinella abei foi registrada 

nas duas campanhas.  

Conforme autores, muitas espécies do gênero Leptodactylus possuem grande 

resistência a alterações ambientais antrópicas, além de seus girinos suportarem um 

elevado grau de polluição não surpotável por outras espécies (IZECKSOHN, 

CARVALHO-E-SILVA, 2001; MANEYRO et al., 2004). 

Figura 11.2.2.8-4 - Riqueza de anfíbios por família registrada nas campanhas de diagnóstico 

ambiental. 

 

Conforme a Figura 11.2.2.8-5, 38% das espécies identificadas possuem hábitos 

arborícolas, resultado da dominância de representantes da família dos hilídeos nos 

registros nas campanhas. Na sequência, com 25% cada, estão as espécies com 

hábitos criptozoicos e terrícolas. Apenas uma espécie (13%) foi identificada com 

hábito fossorial (Elachistocleis bicolor). 
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Figura 11.2.2.8-5 - Distribuição das espécies de anfíbios em relação ao ambiente onde 

geralmente são encontradas. 

 

Por meio das metodologias sistemáticas foram registradas 08 espécies. Conforme a 

Figura 11.2.2.8-6, a curva de rarefação de espécies não atingiu a assíntota, 

indicando que com o aumento do esforço amostral novas espécies podem ser 

registradas. 

Figura 11.2.2.8-6 - Curva de acumulação de espécies de anfíbios considerando todos os 

métodos sistemáticos utilizados. 

 

A área de estudo apresentou um baixo índice de diversidade (H’=1,71), porém alta 

equitabilidade (J’=0,82) entre as espécies (Quadro 11.2.2.8-4). Conforme Magurran 

(1988) apenas comunidades que denotam pouca interferência atingem altos valores 

(H’> 4,0). Ainda segundo o autor, geralmente os valores obtidos para H’ situam-se 

entre 1,5 e 3,5. 
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Quadro 11.2.2.8-4 - Índices calculados durante o levantamento de anfíbios. 

ÍNDICE RESULTADOS 

Riqueza 8 

Abundância 30 

Índice de Diversidade de Shannon (H’) 1,71 

Índice de Equitabilidade de Pielou (J) 0,82 

 Répteis 

Considerando o diagnóstico ambiental realizado, foram registrados 15 indivíduos 

distribuídos em 03 (três) espécies e 03 (três) famílias pertencentes a ordem 

Squamata: uma espécie de serpente (Liophis miliaris) e duas espécies de lagartos 

divididos em duas família (Família Gymnophthalmidae - Ecpleopus gaudichaudii e 

Família Teiidae - Salvator merianae) (Quadro 11.2.2.8-5). 

Na primavera foi obtida a maior abundância (11 indivíduos) e maior riqueza (03 

espécies). Nessa campanha, a espécie mais abundante foi a Salvator merianae 

(lagarto-teiju) com 09 registros. Na segunda campanha foram identificados 03 

indivíduos distribuídos em duas espécies. Novamente, a espécie mais abundante foi 

a Salvator merianae (n=03). 

A espécie Salvator merianae conhecido como lagarto-teiu é onívoro, habita áreas 

abertas ou florestais (BERNARDE, 2012) e frequentemente observado forrageando 

ou assoalhando em clareiras ou em estradas (BORGES-MARTINS et al., 2007). Por 

ser ectotérmico, está mais ativo nos períodos quentes do dia e possui importante 

função ecológica pois é um potencial dispersor de sementes, por incluir diversas 

espécies de frutas em sua dieta e e se deslocar para clareiras e bordas das matas 

(CASTRO: GALETTI, 2004). 

Nenhuma das espécies registradas integra a Portaria MMA nº 444/2014 e a 

Resolução CONSEMA nº 002/2011. Na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da 

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) as 

espécies registradas estão categorizadas como Least Concern, ou seja, Pouco 

Preocupante (LC). 

Não foram listadas espécies dos répteis com valor econômicos, importância 

comercial e raras. 

Quadro 11.2.2.8-5 - Riqueza registrada durante o levantamento de dados primários na AI e AID. 

Tipo de Registro: AIQ = Armadilha de interceptação de queda e BAD = 

Busca ativa diurna. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO 
NOME 
POPULAR 

ABUNDÂNCIA 
REGISTRO 

PRIMAVERA VERÃO 

Ordem Squamata     

Família Colubridae     

Liophis miliaris Cobra da água 01 01 BAD 

Família Gymnophthalmidae     

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=vi&sp=nmt4&u=https://vi.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DGymnophthalmidae%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiTOc3QjqEAbzfUe4SvP4_2yV7org
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=vi&sp=nmt4&u=https://vi.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DGymnophthalmidae%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiTOc3QjqEAbzfUe4SvP4_2yV7org
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO 
NOME 
POPULAR 

ABUNDÂNCIA 
REGISTRO 

PRIMAVERA VERÃO 

Ecpleopus gaudichaudii Lagartinho 01 - AIQ 

Família Teiidae     

Salvator merianae Lagarto Teiu 09 03 BAD 

Em termos de família, a representatividade em relação ao número de espécies 

registradas no presente diagnóstico ambiental foi de 80% para Teiidae, seguida pela 

Colubridae, com 13%. A menor representatividade foi para Gymnophthalmidae, com 

7% (Figura 11.2.2). 

Figura 11.2.2.8-7 - Abundância de répteis por família registrada nas campanhas de 

diagnóstico ambiental. 

 

Conforme a Figura 11.2.2.8-8, a curva de rarefação de espécies não atingiu a 

assíntota, indicando que com o aumento do esforço amostral novas espécies podem 

ser registradas. A riqueza amostrada pode estar relacionada ao esforço amostral 

empregado nas duas campanhas. Considerando as espécies de provável 

ocorrência, entende-se que o aumento do esforço amostral empregado, novas 

espécies poderão ser registradas. Esse incremento de espécies é esperado, pois é 

praticamente impossível determinar a riqueza total de uma área ou comunidade, 

principalmente quando tratamos de florestas tropicais (SANTOS, 2006). 
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Figura 11.2.2.8-8 - Curva de acumulação de espécies de répteis considerando todos os 

métodos sistemáticos utilizados. 

 

A área de estudo apresentou um baixo índice de diversidade (H’=0,60) e de 

equitabilidade (J’=0,55) entre as espécies (Quadro 11.2.2). Conforme Magurran 

(1988) apenas comunidades que denotam pouca interferência atingem altos valores 

(H’> 4,0). Ainda segundo o autor, geralmente os valores obtidos para H’ situam-se 

entre 1,5 e 3,5. 

Quadro 11.2.2.8-6 - Índices calculados durante o levantamento de répteis. 

ÍNDICE RESULTADOS 

Riqueza 3 

Abundância 16 

Índice de Diversidade de Shannon (H’) 0,60 

Índice de Equitabilidade de Pielou (J) 0,55 
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Figura 11.2.2.8-9 - Espécies da Herpetofauna capturadas durante as campanhas de primavera e 

verão. A. Ecpleopus gaudichaudii; B. Salvator merianae; C. 

Dendrophryniscus leucomystax; D. Exemplar de Physalaemus cuvieri, 

registrado em possível sítio de reprodução; E. detalhe da Physalaemus 

cuvieri; F. Leptodactylus notoaktites; G. Rhinela abei; H. detalhe da espécie 

Rhinela abei. 
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Figura 11.2.2.8-10 - Anfíbios capturados durante as campanhas de primavera e verão. A. 

Hypsiboas semilineatus; B. Elachistocleis bicolor; C. Hypsiboas albomarginatus. 

  

 

 

c) Avifauna 

A caracterização da AI e da AID ocorreu através de levantamento in situ de dados 

primários utilizando-se técnicas específicas para o grupo da avifauna, conforme 

descrito na metodologia já apresentada e atendendo as diretrizes descritas na 

Autorização Ambiental nº 9889/2017. 

Durante as duas primeiras campanhas (primavera e verão) de levantamento de 

dados primários foram cadastrados 882 indivíduos, distribuídos entre 119 espécies 

(Quadro 11.2.2.8-7), representando 18,3 % das 650 espécies registradas para o 

estado de Santa Catarina (BRANDT, 2005) e 34% das espécies elencadas para a 

área de influência indireta. Os dados coletados nas próximas campanhas (outono e 

inverno) serão apresentados posteriormente para o órgão licenciador em documento 

complementar. 

A comparação da riqueza obtida em campo (dados primários; n=119), com a de 

potencial ocorrência levantada através dos dados secundários (n=350), revela uma 

diferença considerável no número de espécies (n=231). Tal diferença é natural e 

esperada, uma vez que esta compilação foi resultado de uma ampla revisão 

bibliográfica que reuniu várias fontes, abrangendo uma região maior e vários 

A B 

C 
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ecossistemas, com esforço de campo maior e em um período histórico impossível de 

ser replicado em um curto intervalo de tempo. 

Ainda assim, a riqueza específica obtida no levantamento primário pode ser 

considerada relevante, levando-se em conta o curto período de amostragem, a 

realização de duas campanhas e a qualidade de conservação dos ambientes 

amostrados, localizados em áreas antropizadas, muitas das quais sob intensa 

atividade rural e em fragmentos depauperados e modificados pela a ação humana. 

A primeira campanha foi realizada na primavera, cadastrando 103 espécies e 356 

indivíduos. Já a segunda campanha foi realizada no verão, inventariando 100 

espécies e 526 indivíduos. 

Os resultados obtidos nas duas campanhas indicaram que os Passeriformes 

constituíram a ordem com o maior número de espécies, 68 no total, enquanto as 

ordens dos não-passeriformes abarcaram com 51 espécies. 

Dentre as famílias inventariadas nas campanhas amostrais, as mais expressivas 

quanto ao número de espécies foram Thraupidae com 17 espécies (14%), 

Tyrannidae com 10 espécies (9%) Thamnophilidae com 7 espécies (6%) e Ardeidae 

com 5 espécies. As outras espécies observadas estão distribuídas entre as 39 

famílias restantes (Figura 11.2.2.8-11). 

Figura 11.2.2.8-11 - Distribuição das espécies por Família. 

 

Excluindo-se a família do Tyranidae (bem-te-vis e afins) e os Thaupidae (sanhaçus e 

saíras) que invariavelmente formam as famílias mais numerosas na maioria dos 

inventários conduzidos em ambientes neotropicais (STOTZ et al., 1996), chama 

atenção a baixa representatividade de espécies chave consideradas fundamentais 

na manutenção dos processos ecológicos, tais como: espécies insetívoras 

escaladoras de tronco como os dendrocolaptídeos (arapaçus; n=3) e picídeos (pica-

paus; n=6), tem sido apontada como um sinal de boa qualidade ambiental, já que 

14%
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67%
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tais espécies, são sensíveis à fragmentação e possuem baixo potencial de 

colonização (SOARES E ANJOS, 1999). Das espécies de picídeos inventariados 

somente as espécies Piculus flavigula (pica-pau-bufador), Celeus flavescens (pica-

pau-de-cabeça-amarela) e Campephilus robustus (pica-pau-rei) estão associadas a 

ambientes mais preservados. 

Com relação as distribuição das espécies quanto a área de avistamento, 33% (n=39) 

das espécies inventariadas foram observadas exclusivamente na área de 

intervenção (AI), 25% (n=30) foram inventariadas na área de influência direta (AID) e 

42% (n=50) foram observadas tanto na AI como na AID, conforme  

Figura 11.2.2.8-12. 

Figura 11.2.2.8-12 - Distribuição das espécies quanto a área de avistamento. 

 

No que diz respeito a estrutura trófica das espécies inventariadas nas duas 

campanhas realizada (primavera e verão), demonstrou um predomínio das espécies 

insetívoras e depois onívoras (Figura 11.2.2.8-13). Dados semelhantes foram 

constatados por Anjos (1998, 2001), Aleixo (1999), Santos (2001), Silveira et al. 

(2003). 

O grupo das aves insetívoras normalmente é o mais rico e abundante dentre os 

diferentes grupos tróficos de aves de ambientes abertos, assim como de ambientes 

florestais fragmentados e degradados (MOTTA JÚNIOR, 1990; MARINI, 2001). 

Mesmo em grandes maciços florestais, as aves insetívoras são as mais abundantes 

e o grupo mais rico em espécies, como na Floresta Amazônica (TERBORGH et al., 

1990) e na Mata Atlântica (WILLIS, 1979). Na área deste estudo a alta abundância e 

riqueza de aves insetívoras ocorrem tanto em função da presença de espécies de 

áreas abertas quanto pela presença de aves insetívoras que vivem no subbosque de 

ambientes florestais. As aves onívoras utilizam diferentes itens alimentares, desde 

frutos, invertebrados e até mesmo pequenos vertebrados (SICK, 1997). Desta forma, 

podem utilizar diferentes tipos de ambientes para forragear, inclusive aqueles 

33%

25%

42%

AI

AID

AI/AID
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antrópicos e perturbados onde muitas outras espécies de aves tornam-se pouco 

abundantes (MOTTA-JÚNIOR, 1990; JOHNS, 1991; BORGES: STOUFFER, 1999). 

As aves granívoras estão representadas principalmente pela família Columbidae. 

Estas aves alimentam-se principalmente de sementes e grãos, com algumas 

espécies podendo tornar-se pragas em campos agrícolas e pastagens (SICK, 1997; 

MARINI, 2001). 

Figura 11.2.2.8-13 - Distribuição das espécies quanto ao hábito alimentar. 

 

De acordo com Allegrini (1997), o predomínio das guildas de pequenos insetívoros 

de borda e pequenos onívoros, são características de ambientes em estágio iniciais 

de sucessão, de matas pequenas demais, degradadas ou que sofrem intensa ação 

de caçadores. 

Com relação à sensibilidade quanto aos distúrbios ambientais, grande parte  

(68%; n=81) das espécies registradas em campo apresentaram baixa sensibilidade, 

seguido pelas espécies de média sensibilidade (29%; n=35) e as espécies com alta 

sensibilidade (3%; n=3) (Figura 11.2.2). 

Figura 11.2.2.8-14 - Sensibilidade quanto aos distúrbios ambientais. 
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Quadro 11.2.2.8-7 - Lista das espécies levantadas durante a primeira e segunda campanha de campo. Categoria de ameaça: VU - Vulnerável; CR - Criticamente em perigo; EN - Em 

perigo; LC - Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada; Status de ocorrência: R- residente; E -  Endêmica do Brasil; Vn - Vagante do Norte; Vs - Vagante do Sul; 

Habtat: F - Florestal; I - Independente de ambinentes florestais; S - Semi-florestal; Estrato: T- terrestre; C - Copa; W - Aquático; U - Sub-bosque;  A - Aéreo; M - 

Estrato médio; Sensibilidade:  B - baixa; M - Média; A - alta; Hábito Alimentar: Fru - Frugívoro; Her - Herbívoro; Ins - insetívoro; Pis - Piscívoro; Car - Carnívoro; Det 

- Detitrívoro; Oni - Onívoro; Gra - Granívoro; Nec - Nectívoro; Forma de Registro - Vis - Visual; Aud -  Auditivo; E1 - Primeira estação; E2 - Segunda estação; E3 - 

Terceira estação; E4 - Quarta estação; T - Total. 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME COMUM 
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E 1 E2 E3 E4 AID T E1 E2 E3 E4 AID T 
CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 
444/2014 

IUCN 

TINAMIFORMES                        

Tinamidae                        

Crypturellus obsoletus  Inambuguaçu R 1     1  1    1   LC F T B FRU Vis 

ANSERIFORMES                        

Anatidae                       

Amazonetta brasiliensis  Ananaí R     1 1     2 2   LC I W B HER Vis 

Anas bahamensis  Marreca-toicinho R           3 3   LC I W B HER Vis 

GALLIFORMES                       

Cracidae                        

Ortalis squamata  Aracuã-escamoso R        2    2   LC F U B HER Vis, Aud 

PELECANIFORMES                        

Ardeidae                        

Butorides striata  Socozinho R           1 1   LC I W B PIS Vis 

Bubulcus ibis  Garça-vaqueira R           3 3   LC I T B INS Vis 

Ardea cocoi  Garça-moura R     1 1         LC I W B PIS Vis 

Ardea alba  Garça-branca R     1 1     4 4   LC I W B PIS Vis 

Syrigma sibilatrix  Maria-faceira R           1 1   LC I T B INS Vis 

THRESKIORNITHIDAE                       

Phimosus infuscatus  Tapicuru R     6 6         LC I T B INS Vis 

Theristicus caudatus  Curicaca R           2 2   LC I T B CAR Vis 

CATHARTIFORMES                       

Cathartidae                        

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha R 2     2    3  3   LC I T/A B DET Vis 

Coragyps atratus  Urubu R 1     1  4    4   LC I T/A B DET Vis 

ACCIPITRIFORMES                        

Accipitridae                       

Elanoides forficatus  Gavião-tesoura R  1    1         LC I A B CAR Vis 

Rupornis magnirostris  Gavião-carijó R 2     2 2 1  1 2 6   LC S C B CAR Vis 

Buteo brachyurus  Gavião-de-cauda-curta R       1     1   LC I A B CAR Vis 

GRUIFORMES                        

Rallidae                        

Aramides saracura  Saracura-do-mato R 3     3 1  4 3 2 10   LC S T M ONI Vis, Aud 

CHARADRIIFORMES                        

Charadriidae                       

Em chilensis  Quero-quero R     8 8     9 9   LC I T B ONI Vis, Aud 

Haematopodidae                        
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E 1 E2 E3 E4 AID T E1 E2 E3 E4 AID T 
CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 
444/2014 

IUCN 

Haematopus palliatus  Piru-piru R     3 3     2 2   LC I W B CAR Vis 

Recurvirostridae                        

Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-brancas R     2 2         LC I W B INS Vis 

Jacanidae                        

Jacana jacana  Jaçanã R     1 1         LC I W B INS Vis 

COLUMBIFORMES                       

Columbidae                       

Columbina talpacoti  Rolinha R     8 8  3   12 15   LC F T B GRA Vis 

Patagioenas picazuro  Asa-branca R 2     2 3 1 2 1  7   LC F C M FRU Vis, Aud 

Leptotila verreauxi  Juriti-pupu R 2 1 1   4  2    2   LC F T/U B GRA Vis, Aud 

CUCULIFORMES                       

Cuculidae                        

Piaya cayana  Alma-de-gato R 2  1  1 4 2 2  3  7   LC F C B INS Vis 

Crotophaga ani  Anu-preto R     4 4     12 12   LC F T/C B ONI Vis 

Guira guira  Anu-branco R     3 3     6 6   LC F T/C B ONI Vis 

STRIGIFORMES                       

Strigidae                       

Athene cunicularia  Coruja-buraqueira R     4 4     1 1   LC I T B CAR Vis 

Asio clamator  Coruja-orelhuda R 1     1         LC F C B CAR Vis, Aud 

NYCTIBIIFORMES                        

Nyctibiidae                        

Nyctibius griseus Urutau R    1  1  1  1  2   LC F U B INS Aud 

CAPRIMULGIFORMES                        

Caprimulgidae                       

Nyctidromus albicollis  Bacurau R 3 2 1 3  9 1  2   3   LC F U B INS Aud 

APODIFORMES                        

Trochilidae                        

Ramphodon naevius  Beija-flor-rajado R, E 1  2   3 2 1  1  4   NT F U B NEC Vis 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura R         1   1   LC F U B NEC Vis 

Florisuga fusca  Beija-flor-preto R 1 1  2  4 1 1  1 2 5   LC F M/C M NEC Vis 

Thalurania glaucopis  Beija-flor-de-fronte-violeta R 2 1 1 1 3 8 1 1   3 5   LC S U/M M NEC Vis 

Leucochloris albicollis  Beija-flor-de-papo-branco R   1   1         LC F U M NEC Vis 

TROGONIFORMES                        

Trogonidae                        

Trogon viridis  Surucuá-de-barriga-amarela R 2   1 1 4 1   1 1 3 EM  LC F C M ONI Vis, Aud 

CORACIIFORMES                        

Alcedinidae                        

Megaceryle torquata  Martim-pescador-grande R 2    1 3     1 1   LC F C B PIS Vis 

GALBULIFORMES                        

Bucconidae                        

Malacoptila striata  Barbudo-rajado R, E     1 1         LC F U/M M INS Aud 

PICIFORMES                        

Ramphastidae                       
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CONSEMA 
02/2011 

PORTARIA 
IBAMA 
444/2014 

IUCN 

Ramphastos vitellinus  Tucano-de-bico-preto R 2 1   2 5 1   2  3   LC F C M ONI Vis, Aud 

Picidae                        

Picumnus temminckii  Picapauzinho-de-coleira R 1  1  2 4         LC F M/C M INS Vis 

Veniliornis spilogaster  Picapauzinho-verde-carijó R        2   1 3   LC F U/C M INS Vis 

Piculus flavigula  Pica-pau-bufador R 2  1   3 1  1  2 4 VU  LC F U M INS Vis, Aud 

Colaptes campestris  Pica-pau-do-campo R     3 3     1 1   LC I DD B INS Vis, Aud 

Celeus flavescens  Pica-pau-de-cabeça-amarela R  1    1         LC I M/C M INS Vis 

Campephilus robustus  Pica-pau-rei R 2     2  1    1   LC F U M INS Vis, Aud 

FALCONIFORMES                       

Falconidae                        

Caracara plancus  Carcará R   2  3 5     2 2   LC S T B ONI Vis 

Milvago chimachima  Carrapateiro R     1 1     3 3   LC I T/C B CAR Vis 

Herpetotheres cachinnans  Acauã R  1 1   2  1    1   LC S C B CAR Aud 

PSITTACIFORMES                        

Psittacidae                        

Pyrrhura frontalis  Tiriba R  4    4 6  5  16 27   LC F C M FRU Vis, Aud 

Forpus xanthopterygius  Tuim R   2  5 7  4    4   LC F C M FRU Vis 

PASSERIFORMES                        

Thamnophilidae                        

Myrmotherula unicolor  Choquinha-cinzenta R, E    1 2 3 1     1   NT F M M INS Vis, Aud 

Rhopias gularis  Choquinha-de-garganta-pintada R, E       3  2  4 9   LC F U M INS Aud 

Herpsilochmus rufimarginatus  Chorozinho-de-asa-vermelha R 1 2  1 1 5   1  3 4   LC F C M INS Aud 

Thamnophilus caerulescens  Choca-da-mata R  1    1 1  2 1  4  VU LC S U/C B INS Aud 

Hypoedaleus guttatus  Chocão-carijó R 1 1    2         LC F C A INS Vis, Aud 

Myrmoderus squamosus  Papa-formiga-de-grota R, E   2  2 4 2  3 1 2 8   LC F T M INS Vis, Aud 

Pyriglena leucoptera  Papa-taoca-do-sul R 1     1  2   3 5   LC F U M INS Vis, Aud 

Rhinocryptidae                        

Eleoscytalopus indigoticus Macuquinho R, E 1   1  2  1    1   LC F T M INS Aud 

Dendrocolaptidae                        

Dendrocincla turdina  Arapaçu-liso R 1     1    1  1   LC F U/M M INS Aud 

Sittasomus griseicapillus  Arapaçu-verde R    2  2  1  1 1 3   LC F M M INS Vis, Aud 

Xiphorhynchus fuscus  Arapaçu-rajado R 1 2 2  3 8 2 1 3 1 1 8   LC I U/M A INS Vis, Aud 

Furnariidae                        

Furnarius rufus  João-de-barro R     4 4     6 6   LC F T B INS Vis 

Cichlocolaptes leucophrus  Trepador-sobrancelha R, E        1  1  2   LC F C A INS Vis 

Synallaxis ruficapilla  Pichororé R   2 1  3 2 2 1 3 5 13   LC S U M INS Vis, Aud 

Synallaxis spixi  João-teneném R  2 2 3  7 1 3 3  6 13   LC F U B INS Aud 

Pipridae                       

Chiroxiphia caudata  Tangará R  2 1  4 7 1 2  1 1 5   LC F U/M B FRU Vis, Aud 

Tityridae                        

Tityra inquisitor  Anambé-branco-de-bochecha-parda R 1    2 3   2   2   LC F C B FRU Aud 

Cotingidae                       

Procnias nudicollis  Araponga R  5   2 7 1 3    4   LC F C M FRU Aud 
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Rhynchocyclidae                        

Todirostrum poliocephalum Teque-teque R, E   1   1 2 1 1  3 7   LC F M/C B INS Aud 

Myiornis auricularis Miudinho R         2  1 3   LC F U M INS Aud 

Hemitriccus orbitatus  Tiririzinho-do-mato R, E  2  3  5  2  1 1 4   LC F M M INS Vis, Aud 

Tyrannidae                        

Camptostoma obsoletum  Risadinha R   1  3 4   1  5 6   LC F C B INS Aud 

Attila rufus  Capitão-de-saíra R, E  1 2 2  5 4  1  2 7   LC I M/C M INS Vis, Aud 

Legatus leucophaius  Bem-te-vi-pirata R  1  1  2         LC I C B FRU Vis, Aud 

Sirystes sibilator  Gritador R 2 1  1  4 2 1 1  4 8   LC S C M INS Aud 

Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi R     6 6     7 7   LC F T/C B ONI Vis, Aud 

Machetornis rixosa  Suiriri-cavaleiro R     2 2     8 8   LC S T B INS Vis 

Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-rajado R 1     1         LC F M/C B ONI Vis, Aud 

Megarynchus pitangua  Neinei R  1    1  1  2  3   LC F C B INS Vis, Aud 

Tyrannus melancholicus  Suiriri R    3  3         LC S C B INS Vis, Aud 

Tyrannus savana  Tesourinha R  1    1 1     1   LC S C B INS Vis 

Vireonidae                        

Cyclarhis gujanensis  Pitiguari R 1 1 2  3 7 1 2  2 4 9   LC F M/C B INS Vis, Aud 

Hylophilus poicilotis  Verdinho-coroado R   1 1  2    1  1   LC F U B INS Vis, Aud 

Vireo chivi Juruviara R 1 2 3 2 2 10 3 2 2 1 6 14   LC F C B INS Vis, Aud 

Corvidae                       

Cyanocorax caeruleus  Gralha-azul R 3     3 5  6  5 16   LC F C B ONI Vis, Aud 

Hirundinidae                       

Pygochelidon cyanoleuca  Andorinha-pequena-de-casa R           25 25   LC I A B INS Vis, Aud 

Troglodytidae                        

Troglodytes musculus  Corruíra R    1  1  1  1 6 8   LC S T/U B INS Vis 

Cantorchilus longirostris Garrinchão-de-bico-grande R, E 1  2  1 4    2  2   LC F U B INS Vis, Aud 

Turdidae                        

Turdus flavipes  Sabiá-em R          1  1   LC S M/C M ONI Aud 

Turdus rufiventris  Sabiá-laranjeira R 1  1  2 4 4 2 2 3 8 19   LC F T/C B ONI Vis, Aud 

Turdus amaurochalinus  Sabiá-poca R  1  1  2  2   1 3   LC F T/C B ONI Vis, Aud 

Motacillidae                       

Anthus lutescens  Caminheiro-zumbidor R    1  1     1 1   LC I T B INS Vis, Aud 

Passerellidae                        

Zonotrichia capensis  Tico-tico R     4 4  2   5 7   LC F T/U B GRA Vis 

Parulidae                        

Setophaga pitiayumi  Mariquita R 1 1    2 1   1 2 4   LC F C M INS Vis 

Basileuterus culicivorus  Pula-pula R 4 2 1 2  9 4 2 4 2 7 19   LC F U/M M INS Vis, Aud 

Myiothlypis rivularis  Pula-pula-ribeirinho R 1     1   2   2   LC S U B INS Vis, Aud 

Icteridae                        

Cacicus haemorrhous  Guaxe R  3    3 4    5 9   LC F M/C B INS Aud 

Sturnella superciliaris  Polícia-inglesa-do-sul R     5 5     9 9   LC I T B INS Vis 

Thraupidae                        

Pipraeidea melanonota  Saíra-viúva R   1   1         LC S T B INS Vis 
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Tangara seledon  Saíra-sete-cores R  5    5    8  8   LC F C B FRU Vis 

Tangara cyanocephala  Saíra-militar R  7    7    5  5  VU LC F C B ONI Vis 

Tangara sayaca Sanhaço-cinzento R 2    1 3  2 3  1 6   LC F C B FRU Vis 

Tangara cyanoptera  Sanhaço-de-encontro-azul R, E     2 2     3 3   LC F C B ONI Vis 

Tangara palmarum  Sanhaço-do-coqueiro R  3   1 4         LC S C B FRU Vis 

Sicalis flaveola  Canário-da-terra R     7 7     7 7   LC I T B GRA Vis, Aud 

Chlorophanes spiza  Saí-verde R   1   1         LC F M B ONI Vis 

Volatinia jacarina  Tiziu R     3 3    2 3 5   LC S M B GRA Vis 

Trichothraupis melanops  Tiê-de-topete R   2   2         LC F U/M M FRU Vis, Aud 

Lanio cristatus  Tiê-galo R 3     3       EM  LC F C M FRU Vis 

Tachyphonus coronatus  Tiê-preto R 2  1 2 3 8 1 3 1 1 2 8   LC S M/C B FRU Vis, Aud 

Ramphocelus bresilius  Tiê-sangue R, E  1    1     1 1 VU  LC F U M FRU Vis 

Dacnis cayana  Saí-azul R  1    1   1   1   LC F C B FRU Vis 

Coereba flaveola  Cambacica R    1  1  1  2  3   LC F C B NEC Vis 

Sporophila lineola  Bigodinho R           1 1   LC I T B GRA Vis 

Sporophila caerulescens  Coleirinho R         2   2   LC I T B GRA Vis 

Fringillidae                        

Euphonia violacea  Gaturamo R    1  1   1   1   LC F C B FRU Vis 

Estrildidae                       

Estrilda astrild  Bico-de-lacre R     12 12     6 6   LC F DD B GRA Vis 

Passeridae                        

Passer domesticus  Pardal R     7 7         LC F T/C B ONI Vis 
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Para facilitar a observação dos resultados e a sua interpretação foi construído um 

dendrograma de similaridade. Este foi elaborado através da obtenção da abundância 

por estação amostral localizada na Área de Intervenção - AI, assim como da Área de 

Influência Direta - AID. Os dados obtidos durante as duas campanhas foram 

tabulados e importados para o programa estatístico PAST. 

A analise de agrupamento (coeficiente de correlação 0,99) baseado em 119 

espécies registradas em quatro Estações Amostrais da AID e da AI  

(Figura 11.2.2.8-15) resultou na formação de três agrupamentos bem distintos: O 

primeiro é formado pelas estações amostrais EA1 e EA2. Estes resultados estão 

muito próximo do agrupamento composto pelas estações amostrais EA 3 e EA 4, 

que conforme análise estatística apresentaram similaridades entre o número de 

indivíduos amostrados. O terceiro agrupamento é formado pela abundância de 

espécies da AID. 

É relavante ressaltar que apesar da formação de três agrupamentos distintos, existe 

uma semelhança muito próxima entre estes, quanto ao número de indivíduos 

observados. Essa semelhança pode ser explicada pelo fato das estações amostrais 

estarem inseridas na mesma formação florestal, isto é, Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas e em estado de conservação muito próximo.   Já a AID é composta 

por uma série de ecossistemas, tais como áreas alagadas, formações florestais, 

áreas de campo entre outros, possibilitando observar uma maior abundância 

específica. 

A análise do dendrograma indica claramente que a abundância específica das 

estações amostrais e da AID é distinta e aparentemente refletem as condições da 

vegetação das áreas onde foram efetuadas as amostragens. 

Figura 11.2.2.8-15 - Dendograma indicando a relação de similaridade entre os pontos 

amostrais. 
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No que diz respeito aos diferentes índices calculados para a área de estudo como 

um todo, ressalta-se o valor do índice de diversidade de Shannon (H’=4,4), 

considerado alto para ambientes neotropicais. Da mesma forma, cita-se o índice de 

equitabilidade de Pielou (J=0,92). 

Quadro 11.2.2.8-8 - Índices e valores obtidos (software Past). 

ÍNDICES VALORES 

Taxa-S 119 

Indivíduos 882 

Dominance_D 0,014 

Shannon_H 4,4 

Equitability_J 0,92 

O índice de diversidade obtido nas estações amostrais variou entre H’=3,6 e H’=3,7, 

conforme Quadro 11.2.28. Nota-se que em três estações amostrais (EA2, EA3 e 

EA4) apresentaram o mesmo índice de diversidade, indicando uma semelhança 

entre estas estações quanto a diversidade. 

Analisando os resultados obtidos (Quadro 11.2.2.8-9), é facilmente observada a 

relação existente entre o índice de diversidade, dominância e a equitabilidade. 

Quanto maior for a equitabilidade entre as populações da amostra, maior é o índice 

de diversidade e menor a dominância. 

Quadro 11.2.2.8-9 - Taxa, número de indivíduos, dominância, índice de diversidade e 

equitabilidade por estação amostral, Área de Intervenção e Área de 

Influência Direta. 

ÍNDICES 
VALORES OBTIDOS 

EA 1 EA 2 EA 3 EA 4 AID GERAL 

Taxa-S 53 57 45 47 79 119 

Indivíduos 133 130 104 101 414 882 

Dominance_D 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 

Shannon_H 3,7 3,8 3,6 3,6 3,9 4,4 

Equitability_J 0,94 0,95 0,95 0,95 0,89 0,92 

Com relação a suficiência amostral, os dados coligidos durante as campanhas 

amostrais foram tabulados e utilizados para a confecção da curva de acumulação de 

espécies. A curva de acumulação de espécies, também denominada de curva do 

coletor, permite avaliar o quanto um estudo se aproxima do levantamento de todas 

as espécies do local. Quando a curva estabiliza, ou seja, nenhuma espécie nova é 

adicionada, significa que a riqueza total foi obtida. 

Analisando a curva de acumulação de espécies das duas campanhas amostrais  

(Figura 11.2.2.8-16), é possível verificar que nas ultimas amostras o incremento de 

espécies foi baixo, indicando que a curva está próxima de estabilizar. 
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Figura 11.2.2.8-16 - Curva de Acumulação de Espécie. 

 

Entretanto, salienta-se que o acréscimo de novas espécies a partir do empenho de 

um esforço maior é natural e esperado, considerando o elevado número de aves de 

potencial ocorrência (n=350), bem como toda incospicuidade das aves presente em 

ambientes florestais. 

 Espécies Ameaçadas de Extinção, Exóticas e Endêmicas 

A lista de espécies obtida através dos levantamentos de dados primários indica a 

presença de diversas espécies de aves em diferentes graus de ameaças de 

extinção. É importante ressaltar que estas espécies foram observadas somente na 

AID. Conforme já detalhado anteriormente AI já está totalmente descaracterizada, 

devido a implantação do oleoduto da Petrobrás, não comportando a presença de 

espécies ameaçadas de extinção, por se tratarem de espécies mais sensíveis as 

alterações ambientais.  

Com base na lista estadual de Santa Catarina (CONSEMA 02/2011), quatro 

espécies foram classificadas com algum tipo de ameaça: Trogon viridis (Surucuá-de-

barriga-amarela) e Lanio cristatus (Tiê-galo) com o status de em perigo - EN; Piculus 

flavigula (Pica-pau-bufador) e Ramphocelus bresilius (Tiê-sangue) com status de 

vulnerável (Quadro 11.2.2.8-10). 

Já com nos critérios nacional (Portaria 444/2014), duas espécies de aves 

apresentam-se como vulnerável - Vu: Thamnophilus caerulescens (Choca-da-mata) 

e Tangara cyanocephala (Saíra-militar). Destaca-se que esta ultima espécie citada 

pertence a subespécie cearensis, que não ocorre para o estado catarinense. 

Segundo critérios da lista internacional (IUCN), foram cadastradas para á área as 

espécies Ramphodon naevius (Beija-flor-rajado) e Myrmotherula unicolor 

(Choquinha-cinzenta) com status de quase ameaçada - NT.   
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Quadro 11.2.2.8-10 - Espécies ameaçadas de extinção conforme CONSEMA nº 02/2011, Portaria IBAMA 444/2014 e IUCN. 

TAXA NOME COMUM CATEGORIA DE AMEAÇA CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

Trogon viridis  Surucuá-de-barriga-amarela Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 
Comum nas bordas e no interior de florestas altas (úmidas ou secas) e em capoeiras. Constrói seu ninho em cupinzeiros de árvores ou 
buraco nas árvores provocados por ação apodrecimento natural ou por ninhos abandonados de outras aves. A sua dieta baseia-se em 
frutos e insetos (formigas e artrópodes) capturados no alto das árvores. 

Piculus flavigula  Pica-pau-bufador Vulnerável segundo CONSEMA 02/2011 
Comum em florestas altas de terra firme e de várzea. Um de seus cantos é semelhante a um bufar muito forte, sendo essa a origem do 
seu nome popular. Vive solitário ou acompanhando bandos mistos de aves, no estrato médio ou próximo à copa. Escala troncos e 
galhos, removendo-lhes a casca em busca de insetos. 

Thamnophilus caerulescens  Choca-da-mata Vulnerável segundo Portaria IBAMA 444/2014 

É uma espécie encontrada geralmente aos casais nos estratos médios e inferiores de florestas secundárias, nas matas de galeria e 
bordas de matas densas, pulando por entre as ramagens, trepadeiras e cipós. Aparentemente vem ganhando espaço nas regiões 
urbanizadas mais arborizadas como parques e pomares. Assim como outras chocas alimenta-se basicamente de insetos que captura 
ao inspecionar as folhas e os caules de trepadeiras, mas também pode incluir pequenos frutos em sua dieta. 

Tangara cyanocephala  Saíra-militar Vulnerável segundo Portaria IBAMA 444/2014 
Comumente vistas em bandos mistos com T. desmaresti, Dacnis spp., Tachyphonus spp. e Euphonia spp. Quando em alimentação em 
fruteiras, os bandos podem incluir T. seledon, T. cyanoventris e Thraupis spp. 

Lanio cristatus  Tiê-galo Em Perigo segundo CONSEMA 02/2011 

É comum nos estratos médio e superior de florestas úmidas de terra firme e de várzea, com menor freqüência nas bordas de florestas, 
capoeiras arbóreas e pequenas clareiras adjacentes. Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares, quase sempre 
acompanhando bandos mistos de outros pássaros. Busca insetos ativamente na folhagem, bem acima do solo, alimentando-se 
também de frutos. 

Ramphocelus bresilius  Tiê-sangue Vulnerável  segundo CONSEMA 02/2011 
Varia de incomum a localmente comum em capoeiras baixas, bordas de florestas, restingas e plantações, às vezes também em 
parques e praças de cidades. É uma espécie frugívora. 
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Dentre as espécies inventariadas foram identificadas duas espécies exóticas, a 

saber: Passer domesticus (pardal) e Estrilda astrild (bico-de-lacre). Ambas as 

espécies estão bem difundidas no Brasil, ocupando ambientes fortemente 

antropizados. 

Na lista de aves primárias foram apontou a presença de 13 espécies endêmicas 

para o Brasil: Ramphodon naevius (Beija-flor-rajado), Malacoptila striata (Barbudo-

rajado), Myrmotherula unicolor (Choquinha-cinzenta), Rhopias gularis (Choquinha-

de-garganta-pintada), Myrmoderus squamosus (Papa-formiga-de-grota), 

Eleoscytalopus indigoticus (Macuquinho), Cichlocolaptes leucophrus (Trepador-

sobrancelha), Todirostrum poliocephalum (Teque-teque), Hemitriccus orbitatus 

(Tiririzinho-do-mato), Attila rufus (Capitão-de-saíra), Cantorchilus longirostris 

(Garrinchão-de-bico-grande), Tangara cyanoptera (Sanhaço-de-encontro-azul) e 

Ramphocelus bresilius (Tiê-sangue). 

 Importância Ecológica / Espécies Chaves 

Para a AI foram registradas 3 espécies com importância ecológica/espécie chaves, 

descritas no Quadro 11.2.2.8-11. Essas espécies são topo de cadeia alimentar e 

dispersores de semente, desempenhado papel crucial na manutenção dos 

ecossistemas. 

Quadro 11.2.2.8-11 - Espécies obtidas através de dados secundários para a AII com 

importância ecológica / espécies chaves. 

TAXA NOME COMUM CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

Ramphastos vitellinus  Tucano-de-bico-preto 

Comum na copa de florestas úmidas, tanto em seu interior 
quanto nas bordas, e em capoeiras altas. Além de frutos 
alimenta-se também de artrópodes em geral (inclusive cupins, 
no cupinzeiro e em revoada), aranhas, ovos, filhotes de outras 
aves, anfíbios e morcegos.  

Pyrrhura frontalis  Tiriba 

Ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul, além da Mata Atlântica 
de Goiás e do sul do Mato Grosso do Sul, Uruguai, Paraguai e 
Argentina. Prefere frutas pequenas, mas também come frutos 
grandes, sementes e castanhas. Costuma equilibrar-se nos 
galhos, ficando de cabeça para baixo enquanto come. 

Rupornis magnirostris  Gavião-carijó 

Habitam os mais variados ambientes: campos, bordas de 
mata, áreas urbanas, etc., sendo mais raro em áreas 
densamente florestadas. Possuem hábitos alimentares 
generalistas, pois consomem desde insetos até aves e 
lagartos. 

 Espécies Bioindicadoras 

Os indicadores biológicos são definidos como medidas biológicas que melhor 

representam os elementos chaves de um ecossistema complexo (WARD et.al., 

1998). Estes indicadores devem ter a capacidade de tornar perceptível um 

fenômeno que não é detectável naturalmente, pelo menos de imediato, sendo 

distinto de um dado estatístico ou primário, embora possa ser representado de forma 

gráfica ou estatística (BIDONE: MORALES, 2004). 
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Espécies indicadoras são aquelas capazes de fornecer informações sobre os 

ambientes que ocupam, seja pelo seu bom estado de conservação ou pelo seu 

aparente desequilíbrio ambiental. Neste contexto, devido o elevado conhecimento 

taxonômico que as aves apresentam, e sua conspicuidade, as aves são 

consideradas um dos melhores grupos indicadores dentre os vertebrados terrestres. 

Dois diferentes grupos de indicadores ambientais podem ser definidos no que tange 

à avifauna. O primeiro é formado por espécies mais exigentes em termos de 

qualidade ambiental e que costumam ter seus valores reduzidos frente as alterações 

em seu habitat. Nesse contexto, grande parte das espécies endêmicas, migratórias, 

ameaçadas de extinção e de elevada sensibilidade aos distúrbios de origem 

antrópica têm sido sugeridas como indicadoras de qualidade ambiental 

(RAPOPORT, 1982; ANDERSON, 1994; BROOKS e BALMFORD, 1996; GRELLE, 

2000). 

O outro grupo de espécies indicadoras é formado por aves de interesse antrópico e 

que acabam por refletir mudanças em seu hábitat original. Faz parte deste grupo as 

espécies cinegéticas e de interesse econômico (como os xerimbabos), que por 

estarem intimamente relacionadas aos interesses humanos, respondem 

rapidamente a quaisquer alterações em seus padrões populacionais. 

Dentro deste contexto, das 119 aves inventariadas para a área de interferência e 

área diretamente afetadas foram selecionadas quatro espécies bioindicadoras 

descritas na Quadro 11.2.2. 

Quadro 11.2.2.8-12 - Lista das espécies selecionadas como bioindicadoras. Legenda: A/M 

sensib. - Espécies com Alta/Média sensibilidade aos distúrbios de origem 

antrópica; Cin - espécies cinegéticas. 

ESPÉCIE NOME POPULAR CATEGORIA DISTRIBUIÇÃO 

Hemitriccus orbitatus Tiririzinho-do-mato A/M sensib. AID 

Hypoedaleus guttatus Choção-carijó A/M sensib. AID 

Passer domesticus Pardal Cin AI 

Columbina talpacoti Rolinha Cin. AI 

Fonte: http://www.wikiaves.com.br 

 Hemitriccus orbitatus 

Esta espécie ocorre na mata atlântica e nas matas mesófilas entre 0 e 900 m de 

altitude. Prefere o emaranhado denso de lianas e cipós, os bambuzais fechados de 

bordas de florestas e as matas secundárias. Alimenta-se principalmente de insetos, 

sozinho ou aos pares, no estrato médio e inferior da floresta. 

 Hypoedaleus guttatus 

Apesar do tamanho e do padrão de coloração, é uma ave discreta, de hábitos 

solitários. Fica pousada no estrato médio ou logo abaixo do dossel da floresta. 

Usualmente em casais, forrageia a uma altura de 6 a 15 metros no estrato superior, 
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utilizando poleiros verticais e preferindo vasculhar as árvores tomadas por lianas à 

procura de artrópodes.  

 Passer domesticus 

É bastante abundante ao longo do território, sendo geralmente ubíquo em zonas 

humanizadas, tanto em grandes cidades como em lugarejos habitados. Ocorre 

durante todo o ano, podendo formar bandos de grandes dimensões, especialmente 

em zonas agricultadas ou em dormitórios de parques urbanos. Sua alimentação 

consiste de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de alimentos 

deixados pelos seres humanos. 

 Columbina talpacoti 

Adapta-se aos ambientes artificiais criados pela ação humana. Vive em áreas 

abertas; o desmatamento facilitou sua expansão, em especial nas áreas formadas 

para pasto ou agricultura de grãos. Entrou nas grandes cidades das regiões sudeste 

e centro-oeste do Brasil. Alimenta-se de grãos encontrados no chão. Havendo 

alimento, reproduz-se o ano inteiro. Costuma frequentar comedouros com sementes 

e quirera de milho. 

Figura 11.2.2.8-17 - Crotophaga ani (anu-

preto) (AI, AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-18 - Guira guira (anu-branco) 

(AI, AID e AII). 
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Figura 11.2.2.8-19 - Megarynchus pitangua 

(neinei) (AI, AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-20 - Myiodynastes maculatus 

(bem-te-vi-rajado) (AID e 

AII). 

  

Figura 11.2.2.8-21 - Tyrannus melancholicus 

(suiriri) (AI, AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-22 - Colaptes campestris 

(pica-pau-do-campo) (AI, 

AID e AII). 

  

Figura 11.2.2.8-23 - Chiroxiphia caudata 

(tangará) (AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-24 - Trogon viridis (surucuá-

grande-de-barriga-

amarela) (AID e AII). 
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Figura 11.2.2.8-25 - Ardea alba (garça-

branca-grande) (AID e 

AII). 

Figura 11.2.2.8-26 - Amazonetta brasiliensis 

(pé-vermelho) (AID e AII). 

  

Figura 11.2.2.8-27 - Jacana jacana (asa-de-

seda) (AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-28 - Sturnella superciliaris 

(polícia-inglesa) (AID e 

AII). 

  

Figura 11.2.2.8-29 - Leucochloris albicollis 

(beija-flor-de-papo-

branco) (AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-30 - Cantorchilus longirostris 

(garrinchão-de-bico-

grande) (AID e AII). 
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Figura 11.2.2.8-31 - Elanoides forficatus 

(gavião-tesoura) (AID e 

AII) 

Figura 11.2.2.8-32 - Synallaxis ruficapilla 

(pichororé) (AID e AII). 

  

Figura 11.2.2.8-33 - Hemitriccus orbitatus 

(tiririzinho-do-mato) (AID 

e AII). 

Figura 11.2.2.8-34 - Attila rufus (capitão-de-

saíra) (AID e AII). 

  

Figura 11.2.28-35 - Milvago chimachima 

(carrapateiro) (AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-36 - Milvago chimachima 

(carrapateiro juvenil) (AID 

e AII). 
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Figura 11.2.2.8-37 - Rupornis magnirostris 

(gavião-carijó) (AI, AID e 

AII). 

Figura 11.2.2.8-38 - Caracara plancus 

(carcará) (AI, AID e AII). 

 

 

Figura 11.2.2.8-39 - Dacnis cayana (saí-azul) 

(AI, AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-40 - Cyanocorax caeruleus 

(gralha-azul) (AI, AID e 

AII). 

  

Figura 11.2.2.8-41 - Progne tapera 

(andorinha-do-campo) 

(AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-42 - Piaya cayana (alma-de-

gato) (AI, AID e AII). 
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Figura 11.2.2.8-43 - Ortalis squamata (aracuã) 

(AI, AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-44 - Myiothlypis rivularis 

(Pula-pula-ribeirinho) 

(AID e AII). 

  

Figura 11.2.2.8-45 - Sporophila caerulescens 

(coleirinho) (AI, AID e 

AII). 

Figura 11.2.2.8-46 - Aramides saracura 

(saracura-do-mato) (AI, 

AID e AII). 

  

Figura 11.2.2.8-47 - Cathartes aura (urubu-

de-cabeça-vermelha) 

(AID e AII). 

Figura 11.2.2.8-48 - Tangara cyanocephala 

(saíra-militar) (AI; AID e 

AII). 
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Figura 11.2.2.8-49 - Tangara seledon (saíra-sete-cores) (AI, AID e AII). 

 

d) Mastofauna 

Considerando todos os métodos de amostragem, ao final das campanhas de 

primavera e verão foram contabilizados 58 espécimes pertencentes a 11 espécies 

na AID e AI. Desconsiderando os encontros ocasionais, foram contabilizados 45 

espécimes distribuídos em 08 espécies (Quadro 11.2.2.8-13). 

O método de armadilhas de interceptação e queda (AIQ) apresentou maior eficiência 

no registro de mamíferos de pequeno porte em comparação ao uso das armadilhas 

tipo Sherman, enquanto as armadilhas fotográficas, quando comparadas com a 

busca ativa e as armadilhas tipo Tomahawk, foi mais eficientes no registro de 

espécies de mamíferos de médio e grande porte. A metodologia de redes de neblina 

não registrou indivíduos capturados. 

Quadro 11.2.2.8-13 - Riqueza registrada durante o levantamento de dados primários na AI e 

AID. Legendas: End = endêmica Mata Atlântica; Exo = Exótica (Resolução 

CONSEMA nº 08/2012). Status de ameaça: LC = menor preocupação; VU = 

vulnerável; NT = quase ameaçado (near threatened). Registro: ACV = 

armadilha de captura viva; AF = armadilha fotográfica; AIQ = armadilha de 

interceptação e queda; BAD = busca ativa diurna; BAN = busca ativa 

noturna; EO = encontro ocasional. 

ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

NOME COMUM 
ABUNDÂNCIA STATUS DE 

AMEAÇA 
REGISTRO 

PRIMAVERA VERÃO 

Ordem 
Didelphimorphia 

     

Família Didelphidae      

Didelphis aurita End 
Gambá-de-orelha-
preta 

01 - LC - IUCN EO 

Philander frenatus Cuíca-de-quatro-olhos - 01 LC - IUCN BAD 

Ordem Cingulata      
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ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

NOME COMUM 
ABUNDÂNCIA STATUS DE 

AMEAÇA 
REGISTRO 

PRIMAVERA VERÃO 

Família Dasypodidae      

Dasypus novemcintus Tatu-galinha 01 - LC - IUCN AF 

Ordem Artiodactyla      

Família Cervidae      

Mazama sp. Veado 01 01  AF; BAD 

Ordem Primates      

Família Atelidae      

Alouatta clamitans End Bugio-ruivo 01 - 

LC - IUCN  

VU - IBAMA 

VU - SC  

EO 

Família Cebidae      

Sapajus nigritus End Macaco-prego 10 - NT - IUCN EO 

Ordem Carnivora      

Família Canidae      

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 22 05 LC - IUCN 
AF;BAD;BAN;E
O 

Família Mustelidae      

Eira barbara Irara 01 - LC - IUCN AF 

Ordem Rodentia      

Família Cricetidae      

Oligoryzomys sp. Roedor 06 -   ACV; AIQ 

Akodon spp. Roedor 02 05   ACV; AIQ 

Família Erethizontidae      

Coendou spinosus Ouriço-cacheiro 01 - LC - IUCN BAD 

Com exceção do primata Alouatta clamimtans e do cervídeo Mazama sp., as demais 

espécies são amplamente registradas em inventários faunísticos da região. Não 

foram registrados predadores de grande porte durante as campanhas de 

levantamento. 

Considerando as duas campanhas de levantamento, a espécie Cerdocyon thous 

(cachorro-do-mato) apresentou a maior abundância, com 27 registros. Essa espécie, 

juntamente com Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta) e Coendou spinosus 

(ouriço-caxeiro) são espécies mais tolerantes às alterações dos habitats naturais e 

são bem adaptadas às interferências antrópicas (CHEIDA et al, 2006; ROSSI et al., 

2006). 

A ordem dos Roedores foi representada pelo gênero Oligoryzomys e indivíduos 

identificados como Akodon spp. Diversos gêneros e espécies da ordem Rodentia 

possuem características crípticas, o que torna difícil a identificação ao nível de 

espécie a partir de análises morfológicas externas. Os roedores são, em sua maioria 

espéceis muito complicadas de se identificar a nível especifico apenas através da 

morfologia externa, para a identificação de espécies crípticas são necessárias 

análises genéticas, morfométricas e/ou morfológicas detalhadas. 
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O registro de Alouatta clamitans (bugio-ruivo) ocorreu através da identificação de 

sua vocalização nas proximidades de EA3 durante a busca ativa diurna. Já o grupo 

de Sajaus nigritus (macaco-prego) foi registrado na AI, próximo a estação EA1 por 

Encontro Ocasional, fora do período de levantamento. 

Segundo Bicca-Marques et al. (2011), os bugios podem viver em ambientais 

florestais até habitats altamente perturbados pela atividade humana, tais como 

fragmentos florestais de poucos hectares. Por ser endêmico de mata atlântica, 

especialista quanto ao habitat e estar presente nas listas de espécies ameaçadas de 

extinção (estadual e nacional), a presença de indivíduos da espécie na AID 

demonstra a importância da manutenção dos remanescentes florestais localizados 

na região. 

No ponto EA3 foram identificados vestígios (pegadas) durante a busca ativa diurna 

além do registro fotográfico (armadilha fotográfica) de 01 (um) indivíduo do gênero 

Mazama. Apesar de a pegada ter sido registrada em área de borda de mata, e tal 

fato esteja de acordo com o hábito de vida da espécie Mazama gouazoubira 

(DUARTE et al., 2012), a identificação ao nível de espécies de veados de pequeno 

porte a partir de seus rastro é pouco confiável (MORO-RIOS et al., 2008). 

Com exceção da espécie Mazama gouazoubira as demais espécies de cervídeos 

com possível ocorrência na AID e AI estão com suas populações em declínio. A 

espécie M. gouazoubira tem apresentado alta plasticidade ecológica, adaptando-se 

a ambientes com grande impacto antrópico (DUARTE et al., 2012). 

Na ordem Carnivora, não foram registrados predadores de grande porte. A ausência 

densidade de predadores de topo aparentemente leva também ao aumento de 

densidade de espécies de médio porte de hábito generalistas (mesopredadores), o 

que pode, por sua vez, causar alterações drásticas nas comunidades de pequenos 

vertebrados, como aves ou pequenos mamíferos (PARDINI et al., 2012). Foi 

registrado 01 (uma) indivíduo da espécie Eira barbara (Irara) através de registro 

fotográfico (armadilha fotográfica) na EA1. 

Nas duas campanhas de levantamento de mastofauna terrestre, praticamente todas 

as estações amostrais apresentaram a mesma riqueza (04 espécies), com exceção 

da estação EA3. A riqueza da estação amostral EA3 pode estar associada a 

localização do ponto, que está inserido em uma área com diversos tipos 

fitofisionômicos, possibilitando uma disponibilidade maior de nichos nesta região 

(Figura 11.2.2.8-50). 
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Figura 11.2.2.8-50 - Riqueza obtida nas estações amostrais (EA) nas campanhas de 

levantamento de mastofauna terrestre. 

 

Riqueza obtida nas estações amostrais (EA) nas campanhas de levantamento de 

mastofauna terrestre (primavera e verão). 

A Figura 11.2.2 apresenta a curva de rarefação de espécies confeccionada com os 

resultados obtidos. Cada dia de coleta foi considerado uma unidade amostral, sendo 

somados todos os resultados obtidos. A curva apresentou um formato ascendente, 

sem apresentar uma assíntota, sugerindo que novos registros podem ser esperados. 

Esse incremento de espécies é esperado, pois é virtualmente impossível determinar 

a riqueza total de uma área ou comunidade, principalmente em ecossistemas 

tropicais (SANTOS, 2006). 

Figura 11.2.2.8-51 - Curva do coletor. 
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Através dos índices de diversidade utilizados estimou-se uma diversidade de 0,495 

para a campanha de primavera e 0,867 na campanha de verão. Os resultados 

indicam uma baixa diversidade na área. Acredita-se que com o aumento do esforço 

amostral ocorra um incremento nos resultados de riqueza e abundância, 

influenciando diretamente nos índices de diversidade. Os valores de dominância 

(D1=0,779 e D2=0,5) e equitabilidade (J’1=0,36 e J’2=0,79) indicam uma comunidade 

com alta dominância e distribuição não homogênea dentro da comunidade 

amostrada. Quando comparadas entre si, os menores valores de Shannon e 

equitabilidade e o alto valor de dominância da obtidos na primavera refletem a forte 

dominância de Cerdocyon thous. 

Ressalta-se que não foram incluídos nas análises estatísticas os indivíduos 

registrados como Encontro Ocasional e os que não foram identificados ao nível de 

espécie. 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Entre as espécies registradas, destaca-se o bugio-ruivo Alouatta clamitans presente 

tanto nas listas de espécies ameaçadas de âmbito nacional (Portaria MMA nº 

444/2014) e estadual (Resolução CONSEMA nº 002/2011). Em ambas está 

classificada como Vulnerável. 

Cabe ressaltar a presença de indivíduos do gênero Mazama na área de estudos 

ainda que não tenha sido possível identificar a espécie. Na AI e AID é esperada a 

presença de 03 espécies do gênero Mazama. Dessas, duas estão presentes nas 

listas de ameaça de extinção internacional, nacional e estadual. Mazama americana 

(veado-mateiro) consta como Em perigo na lista estadual e Mazama nana (veado-

bororó-do-sul) consta como Vulnerável nas 03 (três) listas consultadas. 

 Mazama americana (Erxleben, 1777) “Veado-mateiro” 

Com a maior amplitude de distribuição entre os Mazama, é a maior espécie do 

gênero (DUARTE et al., 2012). Presente em todas as formações florestais 

brasileiras, sua distribuição é simpátrica à de M. gouazoubira e M. nana. Possuem 

alimentação frugívora-herbívora (PAGLIA et al., 2012), são solitários, preferindo 

áreas de matas densas e continuas com alimentação (TIEPOLO; TOMAS, 2006). 

Desmatamento, queimadas, a introdução de espécies exóticas/domésticas 

(predadores) e a caça ilegal configuram-se como as principais ameaças à espécie. 

Está presente na lista estadual, onde é classificada como Em perigo (CONSEMA, 

2011). Na lista internacional é classificada como deficiente de dados (Data 

Deficient). 

 Mazama nana (Hensel, 1872) “Veado-bororó-do-sul” 

A menor espécie de cervídeo brasileiro, Mazama nana assemelhasse à Mazama 

americana na pelagem e coloração. Possui alimentação frugívora-herbívora, 

(PAGLIA et al., 2012), são noturnos, solitários, territorialistas e sedentários, 
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ocupando pequenas áreas de vida (DUARTE et al., 2012) assim como outras 

espécies do gênero Mazama. Sua distribuição é associada a diferentes tipos de 

vegetação (ROSSI, 2000; MARGARIDO; BRAGA, 2004; DUARTE et al., 2012). 

Desmatamento, queimadas, a introdução de espécies exóticas/domésticas 

(predadores) e a caça ilegal configuram-se como as principais ameaças à espécie. 

Está classificada como Vulnerável nas listas estadual (CONSEMA, 2011), nacional 

(PORTARIA IBAMA nº 444/2014) e internacional (IUCN, 2017). 

 Alouatta clamitans Cabrera, 1942 “Bugio-ruivo” 

Os bugios podem viver em florestas primárias, secundárias e em hábitats altamente 

perturbados pelas atividades humanas, como por exemplo, fragmentos florestais de 

poucos hectares (BICCA-MARQUES et al., 2006). O gênero Alouatta apresenta 

ampla distribuição geográfica na região Neotropical. O bugio ruivo (A. clamitans) 

ocorre por toda a vertente Atlântica (GREGORIN, 2006). Essencialmente folívoro-

frugívoro (PAGLIA et al., 2012), cumpre importante papel na regeneração florestal 

como dispersor de sementes. Vivem em grupos sociais com no máximo um macho 

adulto dominante, até quatro fêmeas, além de indivíduos subadultos, jovens e 

infantis (BICCA-MARQUES et al., 2006). É classificado como Vulnerável na lista 

estadual (CONSEMA, 2011) e na lista internacional é considerada como pouco 

preocupante (Least Concern). 

 Espécies de Risco Epidemiológico 

Conforme diversos autores (D'ANDREA et al., 2002; PINTO et al., 2006; COSTA, 

2012) roedores da subfamília Sigmodontinae são, em sua maioria, reservatórios de 

hantavírus. Indivíduos do gênero Oligoryzomys já foram identificados com sorologia 

positiva para hantavírus no estado de Santa Catarina e estados vizinhos. 

Atualmente, sabe-se que 03 espécies de Oligoryzomys são reservatórios de 

hantavírus no Brasil, sendo O. nigripes associado ao vírus Juquitiba (SUZUKI et al., 

2004; OLIVEIRA et al., 2009). 
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Figura 11.2.2.8-52 - Cerdocyon thous 

registrado durante 

busca ativa diurna na 

Estação 03. 

Figura 11.2.2.8-53 - Cerdocyon thous 

registrado durante busca 

ativa noturna na Estação 

03. 

  

Figura 11.2.2.8-54 - Cerdocyon thous 

registrado através de 

armadilha fotográfica na 

Estação 02. 

Figura 11.2.2.8-55 - Cerdocyon thous 

registrado através de 

armadilha fotográfica na 

Estação 02. 
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Figura 11.2.2.8-56 - Cerdocyon thous 

registrados através de 

armadilha fotográfica na 

Estação 02. 

Figura 11.2.2.8-57 - Mazama sp. registrada 

através de armadilha 

fotográfica na Estação 

03. 

  

Figura 11.2.2.8-58 - Cerdocyon thous 

registrado através de 

armadilha fotográfica na 

Estação 01. 

Figura 11.2.2.8-59 - Canis familiaris 

registrados através de 

armadilha fotográfica na 

Estação 02. 

  

11.2.2.9 Considerações Finais 

Conforme exposto, a partir do conjunto de espécies com provável ocorrência na AII 

relacionadas no levantamento de estudos e trabalhos realizados na região, pode-se 

afirmar a região do possui comunidades de fauna bem estruturadas. Como indicativo 

de tal situação, podemos citar a ocorrência de predadores de topo de cadeia, alto 

endemismo e a presença de espécies incluídas nas listas de espécies ameaçadas 

nos âmbitos estadual, nacional e internacional. 

A área prevista para a instalação do Gasoduto é marcada por zonas já antropizadas 

(áreas urbanas, pastos e áreas de cultivo), além de áreas florestais que mantém 

características ecológicas importantes para a manutenção de determinadas 

espécies em seu interior. 
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Os resultados obtidos para a área de influência direta e área de intervenção 

corroboram com as informações impetradas para a área de influência indireta, 

indicando uma expressiva diversidade para a área do empreendimento. 

Dentre as espécies obtidas durante o levantamento de dadso primários espécie de 

lambari, Deuterodon longirostris está classificada como vulnerável em Santa 

Catarina, conforme a Lista Vermelha da União Internacional, Portaria MMA nº 445, 

de dezembro de 2014 e Resolução nº02, de 06 de dezembro de 2011, do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina. 

Já para avifauna, foram levantados 10 espécies que estão classificadas em alguma 

lista de espécies com risco de extinção. No âmbito estadual (Resolução CONSEMA 

nº 002/2011), foram identificadas as espécies Trogon viridis (surucuá-de-barriga-

amarela) e Lanio cristatus (tiê-galo), com status de Em Perigo; Piculus flavigula 

(pica-pau-bufador), Ramphocelus bresilius (tiê-sangue) e Aloutta clamitans (bugio-

ruivo) como Vulnerável e Tringa melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-amarela) 

como Criticamente ameaçado. No âmbito nacional (Portaria nº 444/2014), duas 

espécies de aves apresentam-se com o status de Vulnerável: Thamnophilus 

caerulescens (choca-da-mata) e Tangara cyanocephala (saíra-militar). Destaca-se 

que esta ultima espécie citada pertence à subespécie cearensis, que não ocorre 

para o estado catarinense. Para a mastofauna cita-se a espécie Aloutta clamitans 

(bugio-ruivo) como Vulnerável. 

No que diz respeito a mastofauna, destaca-se o bugio-ruivo Alouatta clamitans 

presente tanto nas listas de espécies ameaçadas de âmbito nacional (Portaria MMA 

nº 444/2014) e estadual (Resolução CONSEMA nº 002/2011). Em ambas está 

classificada como Vulnerável. 

Cabe ressaltar a presença de indivíduos do gênero Mazama na área de estudos 

ainda que não tenha sido possível identificar a espécie. Na AID e AI é esperada a 

presença de 03 espécies de cervídeo. Dessas, duas estão presentes nas listas de 

ameaça de extinção internacional, nacional e estadual. Mazama americana (veado-

mateiro) consta como Em perigo na lista estadual e Mazama nana (veado-bororó-do-

sul) consta como Vulnerável nas 03 (três) listas consultadas. 

Ressalta-se que para o grupo da herpetofauna não foram registrado indivíduos 

ameaçados de extinção. 

É importante destacar que com apenas duas campanhas de amostragens é 

impossível atingir a totalidade de espécies existentes em um determindo lugar 

estudado. Normalmente para que isso aconteça, apenas estudo de longa duração, 

com diferentes métodos de amostragens conseguem chegar mais próximo da 

realidade local. Este fato ocorre devido ao modo de vida de cada espécie, sendo que 

algumas espécies são migratórias, ou ocorrem somente em determinada épocas do 

ano, algumas são difíceis de serem observadas. 
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Com as informações apresentadas neste diagnóstio, conclui-se que a área em 

questão, mesmoque sob forte pressão antrópica, ainda comporta populações 

faunísticas complexas, com a presença de espécies endêmicas e ameaçadas de 

extinção na área de influência direta e área de influência indireta. 
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11.3 Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

Este item apresenta o Diagnóstico do Meio Socioeconômico, objetivando atender o 

Termo de Referência do Ofício DILIC/GEAIA n° 004593, de 18 de agosto de 2017, 

emitido pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA), para a 

Instalação do Terminal Gás Sul e gasoduto submarino para transferência do gás 

natural regaseificado na Baía da Babitonga e da seção terrestre do projeto, o 

gasoduto onshore abrangendo assim os municípios de São Francisco do Sul, Itapoá 

e Garuva, localizados no estado de Santa Catarina. 

A caracterização do meio socioeconômico tem como objetivo construir uma visão 

sistêmica sobre a interação do homem com o meio ambiente e seus 

desdobramentos em relação às condições e modos de vida da população na área do 

empreendimento e o seu contexto. Para essa finalidade, são apresentadas e 

analisadas as variáveis sociais e culturais que existem na Área Influência Indireta 

(AII), na Área de Influência Direta (AID) e na Área de Intervenção (AI) do Terminal 

Marítimo de Regaseificação da Baía da Babitonga e Gasoduto. Tal análise servirá 

como subsídio para a elaboração dos capítulos de análise integrada, avaliação de 

impactos, bem como para a proposição de medidas e programas ambientais do 

presente estudo. 

O diagnóstico do meio socioeconômico foi elaborado para dois grupos de áreas: 

a) Área de Influência Indireta (AII): Consideraram-se as áreas localizadas no 

alcance das interferências socioambientais promovidas indiretamente pelas 

atividades a serem realizadas. Para tal, foram considerados o território dos 

municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva, em Santa Catarina, por 

onde o gasoduto irá atravessar. 

b) Área de Influência Direta (AID): Definida pela abrangência das possíveis 

interferências do empreendimento sobre as comunidades - distritos, povoados, 

vilas, e demais aglomerados populacionais identificados nesta área. Para tal, 

foram considerados os setores censitários utilizados pelo IBGE (Censo 

Demográfico de 2010) sobrepostos ao gasoduto (km 00 ao Km 30 km + 461 

m). 

c) Área de Intervenção (AI): Definiu-se pelas áreas a serem ocupadas pelo 

empreendimento e suas instalações ou componentes auxiliares nas fases de 

implantação e operação, como canteiros de obras e a faixa de servidão 

definida em projeto (20 m). 

O presente diagnóstico priorizou as questões sociais, econômicas e culturais sob a 

perspectiva de subsidiar a identificação e a avaliação dos impactos nas fases de 

planejamento, construção e operação do empreendimento. Para tal, foram 

desenvolvidos estudos relativos à caracterização da Dinâmica Populacional; 

Estrutura Produtiva; Uso e Ocupação do Solo; Organização Social, Atividade 
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Pesqueira, Sistema de Tráfego Local, Territórios Tradicionais e, Patrimônio Histórico, 

Cultural e Arqueológico. Para cada tema, estão apresentados fatores 

socioambientais diferentes, de acordo com a área estudada e as indicações do 

Termo de Referência.  

11.3.1 Abordagem Metodológica 

A metodologia adotada para a elaboração do diagnóstico socioeconômico da AII, 

AID e AI seguiu as etapas indicadas a seguir. Observa-se que foram utilizadas 

ferramentas metodológicas específicas para o diagnóstico da AID: 

a) Pesquisa bibliográfica e documental e em sites oficiais (levantamento de dados 

secundários); 

b) Consulta às imagens de satélite do Google Earth (Anos de 2016 e 2017, 

escala 1:30.000) para o diagnóstico da AI, AID e AII; 

c) Observações e entrevistas em campo sobre o modo de vida dos moradores na 

AID e AI; 

d) Entrevistas institucionais (secretarias municipais e prefeituras) nos municípios 

da AII; 

e) Registro figura gráfico e coordenadas geográficas obtidas com o uso do Global 

Positioning System (GPS) dos locais que foram visitados, com a localização 

das instituições de ensino, unidades de saúde/postos de saúde, associações 

de moradores, indústrias, áreas comerciais e de prestação de serviços, áreas 

de lazer, de patrimônio histórico e cultural, agricultura, pecuária e demais 

locais de relevante interesse, identificados ao longo da faixa de domínio do 

gasoduto e dos aglomerados populacionais; 

f) Análise e consolidação final dos dados primários e secundários obtidos para a 

elaboração do diagnóstico. 

Entre as principais fontes da pesquisa de levantamento de dados secundários, 

destacam-se aquelas produzidas, sistematizadas e disponibilizadas pelos órgãos 

governamentais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Fundação Cultural Palmares, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 

Agência de Desenvolvimento Regional de Santa Catarina (ADR), dentre outros. As 

informações coletadas nessas fontes permitiram sua associação com as levantadas 

em campo. 

No que diz respeito aos levantamentos exploratórios na AID e AI, estes foram 

realizados mediante observações em campo e entrevistas com os moradores das 

localidades realizadas entre fevereiro e março de 2018. O Mapa 11.3.1-1 apresenta 

as localidades identificadas.   
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Nos trabalhos de campo, realizou-se o método de caminhada transversal na AID e 

AI. A caminhada transversal consiste em percorrer uma determinada área, 

acompanhado de informantes locais e que conheçam bem a região. Nessa 

caminhada, observa-se o ambiente por onde se passa. Todo o percurso deve ser 

interpretado e registrado em caderno de campo. Deve-se estar atento à paisagem e 

indagando ao informante sobre questões pertinentes àquele local, como problemas 

ambientais, situações do passado, realidade presente, perspectivas, potencialidades 

e limitações (SOUZA, 2009). Para as entrevistas, foram adotadas as 

semiestruturadas. Segundo Marconi e Lakatos (2003), a entrevista é o encontro 

entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante conversação de natureza informal. No entanto, 

entende-se que este tipo de entrevista também deve considerar certa informalidade, 

intercalando questões mais fechadas e direcionadas, com argumentações mais 

abertas. Para tal, foram escolhidas residências dispostas ao longo da diretriz do 

gasoduto, em intervalos irregulares, e aquelas localizadas no eixo das ruas 

principais e dos aglomerados urbanos adjacentes à faixa do gasoduto. Buscou-se 

aleatorizar as entrevistas, embora esta atividade não tenha sido realizada com o 

objetivo de amostrar a população estudada, mas sim corroborar para com as 

informações apontadas nos estudos realizados anteriormente às atividades de 

campo e nos dados secundários disponibilizados.  

Os questionários aplicados possuem temas pré-definidos de acordo com a sua 

relevância no contexto da implantação do empreendimento. Algumas questões-

chave foram apresentadas aos entrevistados durante a pesquisa em campo, que 

puderam ser aprofundadas de acordo com o perfil dos entrevistados, a fim de colher 

informações sobre sua realidade social. Assim, os entrevistados puderam enfatizar 

suas respostas com base em suas experiências e no conhecimento acumulado. 

Dessa maneira, observaram-se diferenças de respostas que permitiram refletir a 

realidade da população inserida naquela área. 

Em relação aos dados estatísticos disponibilizados para a AID, utilizaram-se os 

setores censitários definidos pelo IBGE que são interceptados pelo gasoduto. No 

total foram nove setores censitários identificados pelo Censo 2010, seis no território 

de Garuva e três em Itapoá. O Mapa 11.3.1-2 apresenta o território da AID com os 

perímetros dos setores censitários, o eixo do traçado do gasoduto não está 

representado, pois coincide com os limites de alguns setores. No mapa também é 

espacializada a classificação do IBGE para a situação do setor censitário, no caso 

da AID terrestre existem duas situações: “zona rural” e “situação urbana - área não 

urbanizada de cidade ou vila”1. 

                                                                 
1 Os setores censitários da AID na situação “zona rural” foram enquadrados no código 8, definição do 
IBGE; são áreas rurais sem aglomerações identificadas como centro de povoados ou vilas. Os 
setores em situação “urbana - área não urbanizada de cidade ou vila” representam, na tipificação do 
IBGE, áreas com usos rurais, mas que as legislações municipais de zoneamento indicam como áreas 
urbanas. 
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Seguindo o critério de divisão territorial adotado pelo IBGE, a área total da AID é de 

247,67 km². O território do município de Garuva acomoda 56% dessa área, 

consequentemente, Itapoá 44%. O Quadro 11.3.1-1 lista os setores censitários que 

compõem a AID terrestre. 

Quadro 11.3.1-1 - Setores Censitários interceptados pela faixa de servidão (20 m) do Gasoduto. 

CÓDIGO DO 
SETOR 

ÁREA TERRITORIAL 
(KM²) 

MUNICÍPIO BAIRRO SITUAÇÃO DO 
SETOR 

420580305000005 8,84 GARUVA São João Abaixo Situação urbana - Área 
não urbanizada de cidade 
ou vila 

420580305000006 1,28 GARUVA Distrito Industrial 
Leste 

Situação urbana - Área 
não urbanizada de cidade 
ou vila 

420580305000007 8,10 GARUVA Palmital Situação urbana - Área 
não urbanizada de cidade 
ou vila 

420580305000019 31,90 GARUVA Garuva Zona Rural 

420580305000020 50,30 GARUVA Garuva Zona Rural 

420580305000029 38,50 GARUVA Garuva Zona Rural 

420845005000030 8,45 ITAPOÁ Itapoá Situação urbana - Área 
não urbanizada de cidade 
ou vila 

420845005000031 14,40 ITAPOÁ Itapoá Situação urbana - Área 
não urbanizada de cidade 
ou vila 

420845005000035 85,90 ITAPOÁ Itapoá Zona Rural 

AID Terrestre 247,67   

Fonte: IBGE - Setores Censitários, Censo Demográfico 2010. 

Identifica-se, a partir das informações apresentadas no Quadro 11.3.1-1 que grande 

parte da AID se apresenta como em situação urbana - área não urbanizada de 

cidade ou vila. O setor demográfico de maior proporção territorial é atravessado pelo 

traçado do gasoduto entre o km 14,89 e o km 27,06 em área do município de Itapoá. 

De acordo com a classificação do IBGE, em 2010, a área do setor recebia uma 

ocupação eminentemente rural, no entanto, com a implantação do porto em Itapoá, 

nos últimos anos a área é base para a implantação de empreendimentos de 

logística. 
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11.3.2 Caracterização da AID Sob a Perspectiva das Leis de Zoneamento do uso do 

solo 

A leitura das leis municipais de zoneamento dos dois municípios permite o 

aprofundamento na análise dos usos do solo na área de influência. As 

características de ocupação de uma área nem sempre reflete o tipo de uso regulado 

pela legislação. Um arranjo espacial nunca está em estado cristalizado, está em 

constante transformação, e as leis de zoneamento de uso do solo são um bom 

indicativo na análise desse processo. 

Em Garuva, a AID terrestre está justaposta a 8 zonas de uso previstas na Lei 

Municipal. 

a) Área Rural de Utilização Controlada das Planícies (ARUC-pn): área não 

atravessada pela AI terrestre do gasoduto; é permitida a implantação de 

loteamentos residenciais, usos agrossilvopastoris e agroindustrial. 

b) Área Urbana de Adensamento Secundário 1 (AUAS-1): área não atravessada 

pela AI terrestre do gasoduto; é permitida a implantação de edifícios de até 4 

andares, área destinada a expansão do núcleo urbano do município. 

c) Área Urbana de Proteção Ambiental (AUPA): área não atravessada pela AI 

terrestre do gasoduto; resquício de paisagem natural que deve ser preservada 

e/ou utilizada com usos especiais, como turismo, lazer e etc. 

d) Zona Especial de Predominância Industrial (ZEPI-1): área atravessada pela AI 

terrestre do gasoduto; destinada a atividades dos setores terciário e 

secundário com baixo impacto ambiental com proximidade à área urbana. 

e) Área Urbana de Adensamento Secundário 2 (AUAS-2): área atravessada pela 

AI terrestre do gasoduto; autorizada a implantação de loteamentos residenciais 

e empresariais de serviço e logística. 

f) Zona Especial de Predominância Industrial e Logística (ZEPIL): área 

atravessada pela AI terrestre do gasoduto; áreas marginais ao núcleo urbano e 

a rodovia SC-415. 

g) Área Rural de Proteção das Encostas (ARPA-en): área atravessada pela AI 

terrestre do gasoduto; área de preservação segundo legislação federal. 

h) Área Rural de Utilização Controlada dos Mananciais (ARUC-mm): área não 

atravessada pela AI terrestre do gasoduto; permitidos usos agrossilvopastoris 

e agroindustrial. 

i) No território do município de Itapoá, a AID terrestre está justaposta a 7 zonas 

de uso na Lei Municipal. 
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j) Zona de Serviços III – Rodovia (ZS-III): área atravessada pela AI terrestre do 

gasoduto; corredor de 500 metros de largura ao redor da rodovia SC-416 

destinada a expansão de empreendimentos de logística. 

k) Macrozona de Conservação Hídrica (MCH): área não atravessada pela AI 

terrestre do gasoduto; atividades de mineração e agroindústria com usos 

regulados, afim de preservar a Bacia do rio Saí Mirim. 

l) Macrozona de Uso Controlado (MUC): áreas ao sul da SC-416 atravessadas 

pelo traçado do gasoduto; destinadas a usos agrossilvopastoris, habitações 

rurais; usos que admitam a preservação ambiental, sobretudo das nascentes. 

m) Zona Retroportuária e Industrial (ZRPI): área atravessada pela AI terrestre do 

gasoduto; destinada a usos citados na denominação.  

n) Zonas Urbanas I, III, IV e V (ZU): somente as ZU I, III e IV são atravessadas 

pela AI terrestre do gasoduto; são permitidas habitações unifamiliares e 

coletivas, comércios e serviços urbanos. 

o) Zona Portuária: área não atravessada pela AI terrestre do gasoduto. 

p) Zona de Expansão Portuária: área não atravessada pela AI terrestre do 

gasoduto. 

Nota-se então, o potencial de alteração do quadro de uso do solo no território da AID 

terrestre, sobretudo nos primeiros e nos últimos quilômetros do traçado. Essas são 

áreas em que as legislações municipais sobre zoneamento incentivam usos 

urbanos, industriais e de serviços logísticos. 

Os Mapas 11.3.2-1, 11.3.2-2 e 11.3.2-3 apresentam, respectivamente, Principais 

Usos do Solo Identificados na Área de Influência Indireta (AII), na Área de Influência 

Direta (AID) e na Área de Intervenção (AI) do gasoduto. 

Durante a pesquisa de campo foram identificadas 10 localidades dentro da AID 

terrestre que são relevantes devido a posição que mantêm em relação ao 

empreendimento. São povoados que possuem uma interface com o traçado do 

gasoduto, não só devido à proximidade, mas, principalmente, porque compartilham 

vias de acesso com o empreendimento.  

São localidades que territorialmente possuem espacializações singulares e distintas 

da utilizada para os setores censitários. Essas localidades são listadas a seguir 

tendo como referência a ordem quilométrica do traçado. 

a) Município de Garuva: Distrito Industrial Leste, Mina Velha, Palmital de Cima, 

Baraharas, Sol Nascente e Bom Futuro; 

b) Município de Itapoá: Braço do Norte, Saí Mirim, Água Branca, Jaguaruna e 

Pontal do Norte. 
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Ressalta-se que o município de São Francisco do Sul entrou na Área de Influência 

Indireta (AII), devido à localização do Terminal e da faixa do gasoduto na Baía da 

Babitonga. 

De acordo com os procedimentos metodológicos propostos e as informações 

obtidas, o diagnóstico do meio socioeconômico pretende abranger as relações entre 

o homem e o ambiente, de forma a estabelecer uma análise que possibilite conhecer 

tendências e cenários para aferição de impactos sobre as populações e seus meios 

de vida. 
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11.3.3 Caracterização Socioeconômica (AII) 

11.3.3.1 Contexto histórico da região do empreendimento 

O histórico de ocupação colonizadora do território da Área de Influência Indireta (AII) 

deste estudo ambiental remete a época da chegada dos europeus ao nosso 

continente. Em 1504, o navegador francês Binot Palmier de Gonneville, aporta em 

área que hoje pertence ao município de São Francisco do Sul, em uma localidade 

habitada pelo povo carijó. No entanto, não existem provas sobre o ponto onde Binot 

aportou. 

O fato é que, por volta de 1551, os espanhóis habitaram a região por um breve 

tempo, dando início a colonização. Em 1641, o bandeirante Gabriel de Lara funda a 

Vila de Nossa Senhora da Graça do rio São Francisco, iniciando o processo de 

colonização portuguesa na região. Em São Francisco do Sul, foi estabelecido o 

primeiro foco de povoamento no que hoje representa o território de Santa Catarina. 

A Baía da Babitonga foi fundamental para o processo de colonização e 

desenvolvimento regional (MANCINI, 2007, p. 36). A calmaria das águas, a 

facilidade de acesso e suas reconhecidas condições para abrigar embarcações à 

vela, contribuíram com a chegada dos primeiros colonizadores, assim como dos 

imigrantes em busca de novas terras, fazendo com que o porto se tornasse a razão 

de ser do povoamento que aos poucos foi surgindo e também do desenvolvimento 

de São Francisco do Sul. É considerada também fonte de subsistência para 

inúmeras famílias desde a época pré-colonial, além de ser, a maternidade da vida 

marinha da região, com vastos manguezais e alagadiços que propiciam o 

desenvolvimento de farta fauna marinha, entre aves, peixes, moluscos e crustáceos, 

sendo assim, o viveiro natural de milhares de espécies que habitam e ou procuram a 

região como criadouros naturais. 

À vista disso, a cidade que atualmente possui cerca de 42.520 habitantes2, foi 

espaço da primeira povoação europeia de Santa Catarina (SIEWERT, 2011). Muitos 

personagens são destacados no processo de exploração, descrição e mapeamento 

da região no processo de ocupação e colonização do município; na época, o 

contexto era constituído por espanhóis de um lado e portugueses de outro nas 

disputas pela terra, sem mencionar os grupos indígenas que foram paulatinamente 

expulsos da região. 

Pereira (2004), expõe que em 1642 foi concedida autorização para povoar São 

Francisco do Sul. Manoel Lourenço de Andrade, natural de Lamego e procurador do 

Marquês de Cascais, por sua vez sucessor de Pero Lopes de Sousa, sua mulher e 

filhos, genro além do grande número de agregados e escravos, gadaria, 

instrumentos agrícolas e ferramentas vieram para exploração de minas. Manoel 

Lourenço de Andrade, que chegou em São Francisco por volta de 1658, teve amplos 

                                                                 
2 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/sao-francisco-do-sul/panorama 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/sao-francisco-do-sul/panorama
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poderes para estabelecer-se no local e repartir as terras com os demais 

companheiros e com os que fossem chegando. O governo da capitania de São 

Paulo se interessava pelo povoamento do sul do Brasil e persuadia essa gente a 

transmigrar para os campos e para a orla litorânea até o Prata, a fim de garantir a 

posse dessa região que de direito os pertencia e a Espanha pretendera conquista-la 

em várias tentativas (MANCINI, 2007, p. 47). 

Uma das datas apontadas como ocupação definitiva de São Francisco do Sul, nas 

margens da Baía da Babitonga é o ano de 1658 com a consolidação de luso-

brasileiros comandados por Manoel Lourenço de Andrade e a fundação da Vila 

Nossa Senhora da Graça, por volta de 1660; com a família e agregados, Lourenço 

de Andrade, de início, teria tentado se consolidar em terras continentais nas 

proximidades do morro conhecido como Paranaguá-Mirim até chegar a região onde 

fixou-se (BANDEIRA; ALVES, 2012). 

A concessão e regularização das terras onde hoje se encontra os atuais municípios 

de São Francisco do Sul, Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva e Itapoá 

ocorreu até meados do século XIX. A cidade de São Francisco do Sul, cresceu 

paulatinamente e em 1750 somava aproximadamente mil habitantes; sendo a região 

da Baía da Babitonga, utilizada como embarque e desembarque de imigrantes e 

transporte de mercadorias entre os séculos XVIII e XIX. Por cerca de dois séculos, a 

população luso-brasileira foi de maior preponderância na região, caracterizada por 

pequenas propriedades e escravidão doméstica com o objetivo de atender ao 

mercado interno e abastecimento de embarcações em trânsito para a Bacia do 

Prata. A economia local até início do século XX era destacada pela agricultura e 

pesca. Além disso, a consolidação de uma armação de baleia por volta de 1808, 

extração de madeira e construção de navios são destacados como importantes para 

a economia local (BANDEIRA; ALVES, 2012). 

No século XVII, a Vila tinha uma área territorial que se iniciava no extremo norte de 

Santa Catarina e se estendia ao sul até o rio Camboriú, tendo a oeste uma 

dimensão indefinida pelo sertão. Contudo, no processo da construção da 

propriedade territorial da região foi submetida a uma redução de sua dimensão 

espacial, posto que no século XIX foram surgindo as freguesias de Nossa Senhora 

da Penha do Itapocoroy, Bom Jesus de Parati, Nossa Senhora da Gloria do Sahy e 

de São Francisco Xavier de Joinville, esta última em decorrência da criação da 

Colônia Dona Francisca nas terras dotais da Princesa Dona Francisca. Com a 

emancipação da freguesia de São Francisco Xavier de Joinville (JOINVILLE, 1866) e 

da freguesia de Parati, (ARAQUARI, 1876), a Vila de São Francisco do Sul diminuiu 

em termos espaciais e demográficos. Posteriormente, no século XX, Balneário Barra 

do Sul, Garuva e Itapoá se emanciparam de São Francisco do Sul (FINDLAY, 2011, 

p. 2). 

Na época, a mão de obra escrava nesse período do desenvolvimento regional, 

diferente de outras localidades do país, era pouco expressiva; em 1796, a localidade 
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tinha cerca de 767 escravos em um número populacional total de 4.155, enquanto, 

em 1888 um relatório do presidente da província de Santa Catarina apontava 272 

escravos. Entretanto, a cidade sentiu as transformações em sua economia 

decorrentes do abolicionismo no ano de 1888 (BANDEIRA; ALVES, 2012). 

Raquel Thiago (2004) aponta que, desde o início houve tentativas em São Francisco 

do Sul em consolidar um modelo caracterizado por grandes propriedades para à 

agricultura com o uso da mão de obra escrava; no entanto, diversas razões foram 

apontadas como impedimentos para a consolidação desse regime. Entre eles, 

[...]dificuldades encontradas na consolidação da ocupação, despovoamento 

espontâneo e abandonos esporádicos em função das guerras fronteiriças que 

resultavam sempre no recrutamento de pessoas em idade de trabalho. Além 

disso, as lavouras tradicionais ali desenvolvidas não encontraram valor 

comercial dentro do modelo agrário-exportador. O resultado foi a adoção da 

agricultura destinada ao comércio local e ao autoconsumo, complementada 

pela caça e pela pesca (THIAGO, 2004, p.81). 

No mesmo período, as atividades relacionadas ao porto tiveram uma diminuição na 

exportação de seus produtos como arroz, farinha, açúcar e madeira; retomadas com 

maior movimentação após a construção da rede ferroviária no início do século XX. A 

ferrovia possibilitou a ligação entre o porto e o município de Mafra que, fazia ligação 

com os demais ramais do país. Mediante as modificações resultantes da 

industrialização e interesses do capitalismo europeu, no início do século XIX 

começou o processo de expansão e desligamento do seu território (BANDEIRA; 

ALVES, 2012). 

À vista disso, o processo de industrialização econômica trouxe intensas 

transformações para a formação das concentrações comunitárias de São Francisco 

do Sul. A necessidade de maior volume de mão de obra nas indústrias de Joinville e 

demais atividades relacionadas ao Porto de São Francisco do Sul, diminuiu a 

produção artesanal de farinha e a atividade da pesca; consequentemente, houve 

uma maior migração do rural para o urbano que, desencadeou o desaparecimento 

de algumas comunidades. Na última década do século XX, a consolidação de 

indústrias na ilha de São Francisco e do novo porto em Itapoá desencadearam uma 

nova ocupação das comunidades abandonadas, impactando então os 

remanescentes materiais culturais que testemunharam a ocupação e o abandono do 

território (BANDEIRA; ALVES, 2012). 

A formação territorial de Garuva e Itapoá, como a de todos os municípios 

pertencentes a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville3, provém 

de um território que pertenceu em algum momento a São Francisco do Sul. O 

                                                                 
3 O estado de Santa Catarina conta com 295 municípios, os quais estão divididos em 20 Agências de 
Desenvolvimento Regional (ADRs). Dentro destas, há a ADR Joinville, a qual é composta pelos 
municípios de Garuva, Itapoá, São Francisco do Sul, Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, 
São João do Itaperiú e Barra Velha. 
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Quadro 11.3.3.1-1 lista a data de fundação de cada município e o seu território de 

origem. 

Quadro 11.3.3.1-1 - Fundação e Origem territorial dos municípios da ADR Joinville. 

MUNICÍPIOS ANO DE FUNDAÇÃO ORIGEM TERRITORIAL 

Araquari 1926 São Francisco do Sul 

Balneário Barra do Sul 1992 Araquari 

Barra Velha 1956 Araquari 

Garuva 1964 São Francisco do Sul 

Itapoá 1989 Garuva 

Joinville 1886 São Francisco do Sul 

São Francisco do Sul 1660 - 

São João do Itaperiú 1992 Araquari 

Fonte: IBGE Cidades (2017). 

De São Francisco do Sul, foi impulsionado o processo de colonização da região a 

partir de sua da faixa litorânea, área ocupa pelos carijós. Em 1841, no litoral da Baía 

da Babitonga, onde atualmente está a localidade de Vila da Glória, estabelece-se 

um núcleo de colonos franceses. A localidade se intitulava Falanstério do Saí, e 

tinha como proposta materializar ideais do socialismo utópico, corrente filosófica em 

evidência na Europa no século XIX. O insucesso da experiência do Falanstério fez 

com que alguns colonos migrassem para outras localidades na região, 

principalmente onde hoje estão os municípios de Itapoá e Garuva.  

O núcleo de povoamento que formará o município de Joinville é estabelecido em 

1851, com colonos noruegueses, suíços e franceses, em área de Mata Atlântica 

dada como dote ao Príncipe de Joinville, quando se casou com a filha de Dom  

Pedro I. 

A região em que está inserida a AII do empreendimento, ainda abriga pequena 

população indígena, sobretudo em Garuva e São Francisco do Sul. A colonização 

europeia na região trouxe representantes da França, Suíça e Alemanha. No entanto, 

os imigrantes açorianos é que massificaram o processo de ocupação, a partir do 

século XVIII. 

11.3.3.2 Caracterização Política do Território 

Os três municípios da AII do gasoduto pertencem ao estado de Santa Catarina, na 

Região Sul do país. Ainda sob a divisão regional do IBGE, os três municípios estão 

situados na Mesorregião Geográfica Norte Catarinense e na Microrregião Região 

Geográfica Joinville. 

Os municípios estão incluídos na Região Metropolitana (RM) Norte-Nordeste 

Catarinense. A região foi instituída em 1998 e extinta no ano de 2007, pela Lei 

Complementar Estadual n° 495, de 26 de janeiro de 2010, reinstituiu a área 

metropolitana. O município sede da RM é Joinville. Segundo a lei, os demais 

municípios que compõem a região possuem relações de dependência com a sede, 
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dependem de equipamentos públicos ali instalados e, com ela, mantêm relação de 

complementaridade de funções, sob a perspectiva do “desenvolvimento integrado”. 

Ainda de acordo com a lei, o núcleo urbano da RM Norte-Nordeste Catarinense é 

representado pelas cidades de Joinville e Araquari. Os demais municípios fazem 

parte da “Área de Expansão Metropolitana da RM Norte-Nordeste Catarinense”. A 

Figura 11.3.3.2-1 apresenta o território da RM e os municípios que a compõem, 

assim como a subdivisão da área de expansão. 

A instituição de regiões metropolitanas visa otimizar o uso de recursos do estado, 

sendo um instrumento legal para a ordenação de um território a partir da ótica da 

intermunicipalidade. Por meio da cooperação entre os municípios é possível criar 

infraestrutura pública de uso comum dos municípios. Por exemplo, consórcios 

intermunicipais para tratamento e destinação de resíduos sólidos, dentre outras 

finalidades que atendam os interesses de todos os entes. 

Figura 11.3.3.2-1 - RM Norte-Nordeste Catarinense. 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles – IPPUR/UFR. J4. 

  

                                                                 
4 Disponível no link < http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/imagens/rm_nnecat.gif>, acesso 
março de 2018. 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/imagens/rm_nnecat.gif
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O Governo do Estado de Santa Catarina divide o território em 20 Agências de 

Desenvolvimento Regional (ADRs), os municípios da AII estão sob a gerência da 

ADR Joinville. A regional é composta pelos seguintes municípios: Joinville, Garuva, 

Itapoá, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário Barra do Sul, São João do Itaperiú 

e Barra Velha.  

Os dados da ADR Joinville servirão como parâmetro para avaliar a realidade 

socioeconômica da AII, assim como a articulação socioespacial dessa com o 

restante dos municípios da região. 

O território da ADR Joinville representa 3,33% da área do estado de Santa Catarina, 

Joinville é o município da ADR com maior dimensão, seguido por Garuva e São 

Francisco do Sul (Quadro1.3.3.2-1). 

Quadro 1.3.3.2-1 - Área da ADR Joinville X Área dos Municípios. 

MUNICÍPIOS ÁREA (KM²) 

Araquari 386,10 

Balneário Barra do Sul 110,50 

Barra Velha 140,20 

Garuva 501,40 

Itapoá 255,70 

Joinville 1146,90 

São Francisco do Sul 493,00 

São João do Itaperiú 151,90 

ADR Joinville 3185,70 

Fonte: Censo Demográfico (2010). 

A Figura 11.3.3.2-2 apresenta um gráfico com a participação do território de cada 

município na composição da área da ADR Joinville. O território da AII ocupa quase 

40% de todo o território da ADR Joinville. 

Figura 11.3.3.2-2 - Participação da Área Municipal na ADR. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010. 
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11.3.3.3 Instrumentos de Ordenamento do Território 

O planejamento territorial é fundamental para o alcance de um desenvolvimento o 

mais sustentável possível. Os instrumentos legais que ordenam o território balizam 

as ações vislumbradas no planejamento. Planos diretores municipais e leis de 

zoneamento de uso do solo, são algumas dessas ferramentas. Conhecer as leis, em 

todas as instâncias, que regulam e ordenam o uso do território auxilia a 

compreensão da realidade socioespacial. 

Esses instrumentos legais de ordenação do território também são instituídos sob a 

perspectiva da preservação do meio ambiente.  Segundo a classificação do IBGE, 

os municípios da AII estão situados dentro do território do bioma Mata Atlântica. 

Nesse bioma a legislação federal ordena que 20% da área do imóvel rural seja 

destinada a cobertura vegetal nativa. 

O zoneamento ecológico econômico também é um instrumento, sua função é 

planejar e ordenar um território, articulando o desenvolvimento das variáveis 

econômicas, sociais e ambientais. Os territórios dos municípios da AII fazem parte 

do território ordenado pelo Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro de Santa 

Catarina (ZEEC-SC). 

O Setor 1 do ZEEC-SC compreende os municípios de Garuva, Itapoá, São 

Francisco do Sul, Joinville e Barra Velha. O processo de elaboração do ZEEC-SC 

gerou o Plano de Gestão da Zona Costeira5 (2012), indicando ações para cada setor 

do território abordado. No que se refere ao ordenamento do solo na AII, de forma 

geral as ações indicadas para as três prefeituras, resumidamente, são:  

a) Revisão dos Planos Diretores; 

b) Proteger e recuperar margens de cursos d’água; 

c) Controlar e ordenar ocupação de APP e faixa litorânea; 

d) Demarcar área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (Garuva e Itapoá); 

e) Desenvolver e implantar planos de manejo em unidades de conservação 

(Garuva); 

f) Engorda da faixa de areia da praia de Itapoá; 

g) Melhorar balneabilidade. 

Algumas dessas ações passam por um ordenamento legal pautado por leis 

municipais. O plano diretor municipal é o acervo primário de direcionamentos no uso 

do solo de um território. O planejamento territorial tem no plano diretor a ferramenta 

mais precisa, todos os municípios da AII têm plano diretor instituído. Segundo 

representantes das prefeituras dos três municípios, esses códigos estão sendo 

                                                                 
5 Disponível no site da Secretaria de Estado do Planejamento, <http://www.spg.sc.gov.br/acoes/20-
gerco>, acesso em mar. 2018. 

http://www.spg.sc.gov.br/acoes/20-gerco
http://www.spg.sc.gov.br/acoes/20-gerco
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revisados, conforme sugerido no Plano de Gestão do Zoneamento Costeiro do 

ZEEC-SC. 

11.3.3.4 Aspectos Populacionais 

Joinville, município sede da ADR onde está situada a AII do empreendimento, 

segundo o Censo Demográfico 2010, abrigava uma população maior do que a 

capital do estado. Joinville tem a terceira maior população da Região Sul, atrás 

apenas dos municípios de Curitiba e Porto Alegre. 

No Censo de 1970, o município acolhia em sua população permanente 4,35% da 

população do estado, em 2010 esse percentual já havia elevado para 8,25%. 

Segundo a estimativa populacional do IBGE, em 2017, o município mantinha uma 

população superior a 577 mil habitantes. 

A população de todos os municípios que compõem a ADR Joinville, em 2010 

representava 10,34% da população do estado de Santa Catarina. De acordo com os 

dados da estimativa populacional de 2017 (IBGE), esse percentual foi 10,60%. A 

Figura 11.3.3.4-1, apresenta a evolução da participação da população do território 

da ADR em relação ao estado. Os dados indicam que o crescimento populacional na 

região foi maior do que a média estadual. 

Figura 11.3.3.4-1 - Histórico de Participação do População da ADR 
Joinville no es tado de SC. 

 

Fonte: Censos Demográficos e Estimativa Populacional (2017), IBGE.. 
* Estimativa Populacional. 

Os três municípios da AII abrigavam em 2010 cerca de 11% da população da ADR. 

A série histórica a partir do Censo Demográfico 1991, mostra leve crescimento na 

participação da população da Área de Influência da AII na ADR Joinville  

(Figura 11.3.3.4-2). 
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Figura 11.3.3.4-2 - Histórico de Participação do População da AII na ADR Joinville. 

 
Fonte: Censos Demográficos e Estimativa Populacional (2017), IBGE. * Estimativa Populacional. 

São Francisco do Sul era o município da AII com a maior população em 2010, no 

mesmo ano Garuva e Itapoá mantinham praticamente o mesmo número de 

habitantes (Figura 11.3.3.4-3). Na série histórica iniciada em 1970, São Francisco do 

Sul sempre abrigou a segunda maior população entre os municípios da ADR 

(Quadro 1.3.3.4-1), essa participação foi diminuindo ao longo da série. No Censo 

2010, cerca de 80% da população da ADR mantinha residência em Joinville, o 

território de São Francisco do Sul abrigava 7% da população da regional  

(Figura 11.3.3.4-4). 

Figura 1.3.3.4-3 - Distribuição da População da AII - 2010. 

 
Fonte: Censos Demográfico 2010, IBGE. 
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Quadro 1.3.3.4-1 - Histórico do Efetivo Populacional na ADR Joinville. 

TERRITÓRIO ANO      

1970 1980 1991 2000 2010 2017* 

Araquari 9.374 9.674 15.998 23.645 24.810 35.268 

Balneário Barra do Sul ... ... ... 6.045 8.430 10.317 

Barra Velha 11.118 11.721 13.231 15.530 22.386 27.781 

Garuva 6.504 7.986 8.771 11.378 14.761 17.479 

Itapoá ... ... 4.007 8.839 14.763 19.355 

Joinville 126.058 235.803 347.151 429.604 515.288 577.077 

São Francisco do Sul 19.057 20.599 29.593 32.301 42.520 50.701 

São João do Itaperiú ... ... ... 3.161 3.435 3.690 

ADR Joinville 172.111 285.783 418.751 530.503 646.393 741.668 

AII 25.561 28.585 42.371 52.518 72.044 87.535 

Fonte: Censos Demográficos e Estimativa Populacional 2017, IBGE. 
* Estimativa Populacional. 

Figura 11.3.3.4-4 - Distribuição da População Municipal na ADR Joinville- 2010. 

 
Fonte: Censos Demográfico 2010, IBGE. 

A população da AII entre 1970 e 2017 cresceu mais de 240%, índice menor do que o 

da ADR no período, 330%. No mesmo período, Joinville recebeu um crescimento 

populacional superior a 350% e Araquari cerca de 280%, proporcionalmente foram 

os dois maiores incrementos populacionais na região. 

O período entre os censos de 1970 e 1980, a população de Joinville cresceu em 

uma proporção três vezes superior a proporção de todo o estado. No período entre 

1980 e 2017, nota-se que a AII apresentou incremento populacional próximo ou 

superior a ADR (Quadro1.3.3.4-2). 
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Quadro 1.3.3.4-2 - Taxas de Crescimento Populacional (1970-2017). 

ESFERA 
ADMINISTRATIVA 

PERÍODO 

 1970/80 1980/91 1991/00 2000/10 2010/17 1970/2017 

Estado de Santa Catarina 25,04% 25,18% 17,93% 16,65% 12,05% 141,28% 

Araquari 3,20% 65,37% 47,80% 4,93% 42,15% 276,23% 

Balneário Barra do Sul - - - 39,45% 22,38% - 

Barra Velha 5,42% 12,88% 17,38% 44,15% 24,10% 149,87% 

Garuva 22,79% 9,83% 29,72% 29,73% 18,41% 168,74% 

Itapoá - - 120,59% 67,02% 31,10% - 

Joinville 87,06% 47,22% 23,75% 19,94% 11,99% 357,79% 

São Francisco do Sul 8,09% 43,66% 9,15% 31,64% 19,24% 166,05% 

São João do Itaperiú - - - 8,67% 7,42% - 

ADR Joinville 66,05% 46,53% 26,69% 21,85% 14,74% 330,92% 

AII 11,83% 48,23% 23,95% 37,18% 21,50% 242,46% 

Fonte: Censos Demográficos e Estimativa Populacional (2017), IBGE. * Estimativa Populacional. 

No período de 2000 a 2010, quando todos os municípios da ADR estavam 

instituídos, Itapoá recebeu o maior incremento populacional dentre os municípios da 

regiãoJá no período seguinte, 2010 a 2017 (estimativa populacional), apresentou o 

segundo maior incremento, perdendo apenas para Araquari.  

O desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo estimulou o crescimento 

populacional nos municípios de Itapoá, Balneário Barra do Sul e Barra Velha na 

última década. Em Itapoá esse fenômeno foi intensificado a partir da operação do 

porto, em 2010. 

A dinâmica do quadro populacional em Araquari entre o censo 2010 e a estimativa 

populacional de 2017, sugere que o município vem se consolidando como área de 

expansão urbana de Joinville.  

Entre 1970 e 2017, Araquari recebeu o segundo maior incremento populacional da 

ADR, atrás apenas de Joinville. Joinville por sua vez recebeu um “boom” 

populacional entre as décadas de 1970 e 1980, mas nas décadas seguintes abrigou 

taxas de crescimento inferior a Araquari.  

Isso indica que a conurbação que representa a sede da região metropolitana  

(Figura 11.3.3.4-5), cresce com maior intensidade no território de Araquari. Este é 

um fenômeno comum em áreas metropolitanas, invariavelmente a mancha urbana 

conturbada expande na direção de áreas menos valorizadas. 
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Figura 11.3.3.4-5 - Mancha Urbana de Joinville - 2015. 

 
Fonte: Projeto Áreas Urbanizadas 2015, IBGE. 

Analisando a população por idade e sexo, é possível ilustrar a estrutura populacional 

dos municípios através de uma pirâmide etária (Figura 11.3.3.4-6), que segundo 

Carvalho (1998), a sua base representará a população jovem; a parte intermediária, 

os adultos; e o topo, os idosos. O eixo horizontal representa o número absoluto ou a 

proporção da população, enquanto o eixo vertical representa os grupos etários. 

Essa pirâmide possibilita ainda a análise da parcela de contribuição de cada sexo na 

composição total da população, sendo reflexo direto das taxas de fecundidade, 

mortalidade e expectativa de vida dos habitantes de uma dada região. As pirâmides 

etárias dos municípios da AII, apresentam-se diferentes entre si. Para Garuva, no 

ano 2000, vemos uma pirâmide típica, com base larga e o topo estreito, devido à 

elevada taxa de natalidade. Para o ano de 2010, observa-se um estreitamento da 

base da pirâmide, que se dá pela redução da fecundidade (CARVALHO; GARCIA, 

2003), o que significa que a População Economicamente Ativa - faixa entre os  

10-65 anos supera em concentração o número de idosos e crianças. Entretanto, 

ressalta-se que também há um crescimento do número de idosos, ou seja, um 

envelhecimento da população deste município. 
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Para Itapoá no ano 2000, a pirâmide apresenta uma base menor, mas que ao longo 

do aumento da faixa etária há um afunilamento. Já para o ano de 2010, observa-se, 

além de um aumento populacional, cujo quantitativo é bastante similar para quase 

todas as faixas etárias. 

Em São Francisco do Sul, no ano 2000 temos características similares ao município 

de Garuva, com base larga e o topo estreito. Para o ano de 2010, há uma 

diminuição da população na base da pirâmide e um aumento da população 

economicamente ativa e principalmente da população idosa. 

É importante ressaltar que as mudanças relacionadas ao estreitamento da base e 

alargamento do topo das pirâmides etárias observadas estão, em grande parte, 

relacionadas ao aumento da expectativa de vida da população que vem aumentando 

desde a década de 70, enquanto ocorre o inverso com a taxa de fecundidade, 

mantendo-se em declínio até os dias de hoje (CARVALHO; GARCIA, 2003; 

MAESTROENI et al., 2007). 
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Figura 11.3.3.4-6 - Pirâmide Etária dos municípios da AII. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010. 

11.3.3.5 Densidade Demográfica 

A densidade demográfica ou densidade populacional é estabelecida a partir da 

relação entre o número de habitantes (população absoluta) e a área do território 

(Km2), sendo expressa nesse estudo em habitantes por quilômetro quadrado 

(hab/Km2). 

De acordo com o IBGE Cidades, para o ano de 2016, a densidade demográfica para 

o estado de Santa Catarina era de 65,27 hab/Km2, sendo que a distribuição da 
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população dentro do território estadual não ocorre de forma homogênea, havendo 

uma maior concentração populacional na capital e nos principais centros urbanos.  

De acordo com o Censo Demográfico 2010, o município de São Francisco do Sul 

apresenta uma densidade demográfica de 85,27 hab/Km2, sendo superior à dos 

municípios de Itapoá (59,43 hab/Km2) e de Garuva (29,41 hab/Km2). Já a 

microrregião Joinville apresenta uma densidade demográfica de 182,81 hab/Km2 - 

valores muito acima se comparados, aos demais municípios da AII e ao índice do 

próprio estado. Em estudo realizado para a Microrregião de Joinville (DA SILVA, 

2007), percebeu-se um grande crescimento da população residente, principalmente 

na área urbana a partir da década de 70. Os valores de densidade demográfica 

muito acima se dão devido ao grande avanço do parque industrial, que levou as 

pessoas a se deslocarem para esta área em busca de trabalho. 

A densidade demográfica no território da AII é superior à média estadual. O 

município de São Francisco é o mais povoado da área de influência, Itapoá está 

próximo da média da AII, enquanto Garuva é o território com povoamento menos 

denso. 

A Figura 11.3.3.5-1, demonstra a densidade demográfica do estado de Santa 

Catarina, da microrregião Joinville e dos municípios da AII. 

Figura 11.3.3.5-1 - Densidade Demográfica na ADR Joinville X AII - 2010. 

 
Fonte: Censos Demográfico 2010, IBGE. 

11.3.3.6 Área da Unidade Territorial 

Em termos de dimensão territorial, o município de Itapoá é o menor entre os 

municípios da AII com 248,409 Km2. Os municípios de São Francisco do Sul e 

Garuva possuem quase o dobro da dimensão, respectivamente, 498,646 Km2 e 

501,973 Km2. 
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11.3.3.7 Taxa de Urbanização 

A taxa de urbanização da população da ADR em 2010 foi cinco pontos superior à da 

AII (Figura 11.3.3.7-1). Joinville e Itapoá eram os municípios mais urbanizados da 

região. A população urbana da AII está distribuída em localidades na ilha de São 

Francisco do Sul, na mancha urbana litorânea de Itapoá e no centro de Garuva, às 

margens da rodovia BR-101. O Mapa 11.3.3.7-1. Apresenta as áreas urbanas 

existentes na AII. 

Proporcionalmente as maiores populações rurais em 2010 estavam em São João do 

Itaperiú (44%) e Garuva (22%). Os outros municípios na ADR Joinville tinham 

população rural inferior a 10% do contingente total. 

Figura 11.3.3.7-1 - Taxa de Urbanização ADR Joinville X AII - 2010. 

 
Fonte: Censos Demográfico 2010, IBGE. 

No Censo de 1970 apenas os municípios de Joinville e São Francisco do Sul 

possuíam população majoritariamente urbana, 89% e 81% respectivamente. A partir 

do Censo de 1980, todos os municípios da ADR Joinville figuram como territórios 

majoritariamente ocupados por população urbana.  
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O processo de urbanização de Santa Catarina é aprofundado na década de 1960, a 

partir da implantação do Plano de metas do Governo (Plameg). Até então, a 

economia de Santa Catarina era fundada na produção rural de base familiar. A partir 

da década de 1960, o governo do estado inicia uma série de investimentos em 

infraestrutura, vislumbrando atrair investimentos privados para a diversificação da 

economia. 

Até meados da década de 1970, os planos de desenvolvimento do governo era criar 

rede de cidades equipadas com especialidades industriais. Desta forma, são 

estruturados ao longo da faixa litorânea polos industriais em grande parte dos 

municípios.  

As especificidades técnicas dos serviços e produtos desenvolvidos em cada 

localidade se complementavam e o desenvolvimento industrial articulado fomentou o 

desenvolvimento de várias cadeias produtivas. O crescimento econômico com base 

na indústria acelerou o processo de urbanização. Joinville é uma das cidades que 

construiu um complexo parque industrial nesse período, e se configurou como 

grande polo de atração de imigrantes. 

Na Figura 11.3.3.7-2 é apresentada a proporção de imigrantes na população da 

ADR, AII e do estado no ano de 2010. O território da ADR abriga uma proporção 

maior de imigrantes em relação ao estado, influência do histórico de ocupação da 

região, marcado pela forte industrialização de Joinville. Na AII, a proporção de 

imigrantes na população ainda é maior do que em relação a ADR. 

Figura 11.3.3.7-2 - Proporção de Imigrantes ADR Joinville X AII – 2010. 

 
Fonte: Censos Demográfico 2010, IBGE. 

A população do município de Itapoá elevou a taxa imigrantes da AII em 2010  

(Figura 11.3.3.7-3). O município recebeu um recente processo de adensamento 
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populacional, sobretudo na porção urbana do território, estimulado pela instalação 

do porto e atividades retroportuárias.  

Por ser um balneário ainda em expansão, Itapoá abriga muitos aposentados 

oriundos de outros municípios. Pessoas de outras regiões em busca de novas 

oportunidades também se fixam no município, geralmente atuando em atividades 

ligadas ao turismo. 

Na ADR, os municípios de Balneário Barra do Sul e Barra Velha se sobressaem 

junto com Itapoá na proporção de imigrantes. Assim como em Itapoá, são 

municípios com apelo turístico, principalmente tendo como atração suas praias. 

Figura 11.3.3.7-3 - Proporção de Imigrantes nos Municípios da ADR 
Joinville – 2010. 

 
Fonte: Censos Demográfico 2010, IBGE. 

11.3.3.8 Estrutura Produtiva 

Os municípios da AII possuem economias marcadas por atividades ligadas à 

indústria, transporte aquaviário, agrosilvopastoril, logística e turismo. A polaridade 

regional exercida por Joinville, e por Curitiba e Florianópolis em segunda instância, 

influência a configuração espacial de várias cadeias produtivas na região. 

As vias de circulação materializam os fluxos entre as atividades que complementam 

uma cadeia produtiva. A ADR Joinville e, especialmente, os municípios da AII, 

possuem estruturas para circulação de mercadorias que ultrapassam a escala 

regional. Os portos situados em Itapoá e São Francisco do Sul, atuam para escoar e 

receber mercadorias oriundos de rotas de cabotagem e de longo curso. 
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O modal aquaviário é complementado por uma rede de modais terrestres: rodovias, 

ferrovia e dutovias. O setor de logística retroportuária representa uma atividade 

importante para a economia da ADR e AII, a rodovia BR-101 é a principal via para 

circulação de cargas que chegam, ou partem, dos portos de Itapoá e São Francisco 

do Sul. As rodovias para complementar acesso aos municípios da AII a partir da  

BR-101 são: BR-280, SC-416, SC-417 e Estrada José Alves (Mapa 11.3.3.8-1). 
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Para a circulação de veículos rodoviários até São Francisco do Sul existem duas 

linhas de ferry boat (balsas). Uma linha atravessa a Baía da Babitonga e faz a 

ligação entre Joinville e Vila da Glória, povoado na porção continental do território de 

São Francisco do Sul. Outra linha faz a travessia entre Vila da Glória e a porção 

insular do município. 

Essas linhas de balsas também são uma opção de acesso rodoviário até o centro de 

Itapoá, a partir de Joinville. Para pedestres, existe uma linha de lancha, que efetua a 

travessia da Baía da Babitonga entre São Francisco do Sul e Itapoá. 

A Baía da Babitonga ainda recebe o trafego de embarcações de carga destinadas 

aos portos de São Francisco do Sul e Itapoá. No porto de Itapoá é permitido o 

trânsito apenas de cargas em contêineres.  Em São Francisco do Sul, o complexo 

portuário promove a circulação de diversos tipos de cargas: grãos, cargas perigosas, 

madeira, minério e etc. 

Para atendimento aos terminais de carga em São Francisco existe linha férrea 

instalada na região. Trata-se da Malha Sul da concessão mantida pela empresa 

Rumo Logística, que transporta cargas industriais e agrícolas em suas composições 

para outras regiões do país. 

A atual malha ferroviária, que passa pela ADR nos municípios de São Francisco do 

Sul, Araquari e Joinville, atravessa área urbana desses municípios, o que 

potencializa as ocorrências de acidentes. Para dirimir o conflito entre a operação 

ferroviária e o perímetro urbano dos municípios, o governo Federal investiu na 

construção do Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul e Joinville. 

De acordo com o relatório do Tribunal de Conta da União6, a obra está paralisada 

desde 2012 devido a incompatibilidades técnicas e financeiras. O serviço contratado 

não atende as exigências técnicas da linha férrea instalada. O orçamento contratado 

pelo Governo Federal para a construção do contorno ferroviário não suporta 

alterações técnicas e a alteração demanda um aporte financeiro muito superior ao 

contratado. 

Em 2017 foram retomadas as conversas entre as partes interessadas, DNIT, Rumo 

Logística e empresas com terminais portuários em São Francisco do Sul para 

tratativas sobre esse impasse. A iniciativa visa elaborar uma solução para a 

conclusão dos contornos ferroviários. O orçamento federal para 2018 não prevê 

novo aporte de recursos para essa obra. 

Novos projetos portuários devem aumentar a circulação de embarcações de carga 

na Baía da Babitonga. Recentemente foram concluídas as obras de expansão do 

píer e do terminal de cargas do Porto de Itapoá. Em São Francisco Sul está em 

                                                                 
6 Notícia publicada no site do TCU em 28/03/16: http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/obras-do-
contorno-ferroviario-de-sao-francisco-do-sul-estao-paralisadas-por-projeto-executivo-deficiente.htm, 
acesso abr. 2018. 

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/obras-do-contorno-ferroviario-de-sao-francisco-do-sul-estao-paralisadas-por-projeto-executivo-deficiente.htm
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/obras-do-contorno-ferroviario-de-sao-francisco-do-sul-estao-paralisadas-por-projeto-executivo-deficiente.htm
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processo de implantação o Terminal Graneleiro da Babitonga, um porto com silagem 

para escoamento da produção de grãos brasileiros. Outro projeto em fase de 

implantação é o Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC); o projeto Porto 

Brasil Sul está em fase de licenciamento, todos com localização em São Francisco 

do Sul (Figura 11.3.3.8-1). 

Há ainda o projeto de instalação do Terminal Marítimo Mar Azul, empreendimento da 

empresa Norsul. O terminal prevê instalações para receber cargas de bobinas de 

aço e produtos siderúrgicos, e um píer instalado a 1,5 quilômetros da linha costeira 

insular de São Francisco do Sul.  O processo de licenciamento ocorre há anos, e é 

contestado por diversas entidades não governamentais ambientais da região. 

Figura 11.3.3.8-1 - Projetos Portuários na Baía da Babitonga. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2018. 

O desenvolvimento das atividades portuárias em São Francisco do Sul pressiona a 

infraestrutura rodoviária existente. A rodovia BR-280 recebe um grande fluxo de 

carretas e em temporadas de férias o transito é bastante intenso, vale lembrar que o 

município é um ponto de atração turística. O DNIT está com o processo do 

licenciamento para a duplicação da BR-280, a obra atende o trecho entre São 

Francisco do Sul e Jaraguá do Sul. 

O sistema dutoviário instalado no território da AII conta com as seguintes estruturas: 

a) Oleoduto Santa Catarina-Paraná (Ospar), transporta petróleo do Terminal 

Aquaviário de São Francisco do Sul (Transpetro) para a Refinaria do Paraná 

(Repar), no município de Araucária; 

b) Oleoduto Paraná-Santa Catarina (Opasc), transporta subprodutos claros de 

petróleo da Repar para o Terminal de Biguaçu em Florianópolis, distribui 

também para os terminais intermediários em Guaramirim e Itajaí; 
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c) Gasoduto Brasil-Bolívia Trecho Sul (GASBOL), transporta gás natural entre os 

municípios de Campinas (SP) e Porto Alegre (RS). 

11.3.3.9 Produto Interno Bruto (PIB) por setores da economia 

No ano de 2015, o PBI da ADR Joinville foi de 34,9 bilhões de reais. Esse valor 

representou 14% de todo o PIB do estado de Santa Catarina. A economia do 

município de Joinville participava com mais de 73% do PIB da ADR, ressaltando sua 

centralidade na economia regional (Figura 11.3.3.9-1). O PIB de São Francisco do 

Sul foi o segundo maior na economia da regional. 

Figura 11.3.3.9-1 - Participação dos PIBs Municipais na Economia da ADR Joinville- 2015. 

 
Fonte: IBGE, em parceria com órgãos e secretarias estaduais. 

No entanto, nos últimos anos essa polarização diminui, mas sem ameaçar o status 

de maior economia da ADR (Figura 11.3.3.9-2). Entre 2006 e 2015, a participação 

do PIB de Joinville na ADR caiu 10 pontos percentuais, todavia isso não significou 

que houve uma queda na economia do município. 
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Figura 11.3.3.9-2 - Participação da Economia de Joinville no PIB da ADR Joinville - 2006 a 
2015. 

 
Fonte: IBGE, em parceria com órgãos e secretarias estaduais. 

O que se verificou foi o aumento generalizado dos PIBs dos municípios da ADR no 

período, o de Joinville registrou a menor alta dentre os integrantes da regional 

(Figura 11.3.3.9-3). A taxa de evolução do PIB de Joinville entre 2006 e 2015, a 

preços constantes, foi menor do que a média de todo o estado. Isso sugere que as 

atividades produtivas nos outros municípios foram expandidas, em um ritmo mais 

acelerado do que na sede da ADR. 

A economia da AII cresceu um pouco acima da média do estado de Santa Catarina 

entre 2006 e 2015, e 10 pontos acima da média da regional. A economia do 

município de Itapoá apresentou a maior taxa de crescimento na área de influência, 

seguido por Garuva e São Francisco do Sul.  

O crescimento das atividades produtivas, tanto na AII quanto na ADR Joinville, foi 

mais denso entre 2006 e 2015 nos municípios com economias periféricas. São 

Francisco do Sul, a economia municipal que historicamente acomoda com maior PIB 

da AII e o segundo maior da ADR, registrou a segunda menor taxa de crescimento 

na região e a menor na área de influência. As economias com maior ascensão entre 

2006 e 2015 foram as de Araquari, Barra Velha e Itapoá, respectivamente. 

  

83%
84%

83% 83% 83%

79%
78%

77%
76%

73%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 797 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.3.9-3 - Crescimento dos PIBs Municipais da ADR Joinville entre 2006 e 2015 - 
Preços Constantes. 

 
Fonte: IBGE, em parceria com órgãos e secretarias estaduais. 

Em 2015, as atividades produtivas desenvolvidas na AII contribuíram com 12,35% 

do PIB da ADR Joinville. A economia de São Francisco do Sul contribuiu com a 

maior parte do PIB da área de influência (Figura 11.3.3.9-4), cerca de 3,8 bilhões de 

reais (preços correntes). Itapoá, apesar de abrigar a economia que mais cresceu 

entre 2006 e 2015, ainda mantinha em 2015 a menor participação no PIB da AII. 

Figura 11.3.3.9-4 - Participação das Economias Municipais no PIB da AII - 2015. 

 
Fonte: IBGE, em parceria com órgãos e secretarias estaduais. 
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O Quadro 11.3.3.9-1 apresenta o PIB por setor da economia de cada município da 

ADR Joinville, do estado de Santa Catarina e do território da AII no ano de 2015. 

Mais de 62% do PIB da ADR Joinville é resultante das atividades terciárias 

(serviços), na AII a participação do setor é de 63%. 

O município de Araquari tem o PIB mais industrializado da ADR. 

Quadro 11.3.3.9-1 - PIB por Setores da Economia na ADR Joinville - 2015. 

ESFERA 
ADMINISTRATIVA 

PIB SEM 
IMPOSTOS 

PIB SETORES - 2015 (MIL REAIS) 

  Agropecuária Indústria Serviços 

Santa Catarina 209.663.569 12.478.636 60.267.376 136.917.558 

Araquari 1.955.280 47.468 1.120.775 787.036 

Balneário Barra do Sul 155.750 13.753 24.466 117.531 

Barra Velha 1.091.855 16.935 149.980 924.940 

Garuva 575.656 17.730 278.973 278.953 

Itapoá 490.883 11.534 35.461 443.888 

Joinville 20.591.470 77.592 7.380.096 13.133.783 

São Francisco do Sul 2.805.170 20.416 1.064.099 1.720.655 

São João do Itaperiú 129.351 23.260 53.640 52.452 

ADR 27.795.415 228.688 10.107.490 17.459.238 

AII 3.871.709 49.680 1.378.533 2.443.496 

Fonte: IBGE 2015, em parceria com órgãos e secretarias estaduais. 

11.3.4 Caracterização do Uso e Ocupação do Solo na Vizinhança (AID) 

A seguir é apresentada a descrição das áreas adjacentes ao empreendimento, 

compreendendo a Área de Influência Direta (AID), a fim de caracterizar o uso e 

ocupação de seu entorno. 

11.3.4.1 Caracterização da Vizinhança 

No ano de 2010, o território delimitado para a AID terrestre era habitado por 1.071 

domicílios (IBGE). Esse total representava 11,5% de todos os domicílios 

permanentes presentes nos dois municípios da AID terrestre. A maior parte dos 

domicílios estavam situados na porção da AID situada dentro do território de Itapoá 

(Quadro 11.3.4.1-1). 

Em Itapoá está situado o setor censitário com maior número de domicílios 

permanentes na AID (287), trata-se do setor que abrange a área mais densa do 

bairro Pontal do Norte, segmento final do traçado terrestre. Os dois setores 

censitários da AID que abarcam o bairro Pontal do Norte abrigam mais de 40% de 

todos os domicílios da área de influência. 

Em 2010 foram registrados mais de três mil habitantes no território da AID terrestre. 

A proporção de habitantes na AID em relação ao contingente total nos dois 

municípios se repete a de domicílios, 11,5%.  
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O município de Itapoá contém 57% da população permanente residente na área de 

influência. Os setores censitários que correspondem a totalidade do território do 

bairro Pontal do Norte abrigam, sozinhos, 39,9% da população de toda a AID 

terrestre, conforme apresentado no Quadro 11.3.4.1-1. 

Quadro 11.3.4.1-1 - Domicílios X População na AID Terrestre - 2010. 

TERRITÓRIO DOMICÍLIOS 
PERMANENTES 

POPULAÇÃO MÉDIA 
HAB./DOMICÍLIO 

Garuva 446 1.456 3,26 

Itapoá 625 1.926 3,08 

Total AID Terrestre 1.071 3.382 3,16 

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). 

No Censo 2010 existem oito classificações para a situação do setor censitário sendo 

que para a “situação urbana” há três tipos de classificação, a saber: 

1. Área urbanizada de cidade ou vila; 

2. Área não urbanizada de cidade ou vila e; 

3. Área urbana isolada. 

Para a “situação rural”, os setores censitários foram classificados em cinco tipos: 

4. Aglomerado rural de extensão urbana; 

5. Aglomerado rural isolado - povoado; 

6. Aglomerado rural isolado - núcleo; 

7. Aglomerado rural isolado - outros aglomerados e; 

8. Zona rural, exclusive aglomerado rural. 

Os setores censitários que compõem o território da AID terrestre foram classificados 

apenas em duas dessas tipologias: 2 e 8. Segundo o IBGE, o conceito da tipologia  

2 é utilizado em áreas legalmente definidas como urbanas, mas que na realidade 

apresentam uma ocupação eminentemente rural. Isso corresponde a situação dos 

setores situados nas extremidades do traçado do gasoduto, redondezas do Distrito 

Industrial Leste (Garuva) e bairro Pontal do Norte (Itapoá). 

Essas são regiões que nos planos municipais de zoneamento são consideradas em 

situação urbana, no entanto, para o IBGE possuem ocupação de caráter rural. A 

avaliação do IBGE no Censo 2010 pode ser atualizada, em nosso entendimento. Por 

exemplo, os setores censitários que representam a área do bairro Pontal do Norte, 

se trata de uma área com ocupação urbana consolidada, caracterizando-se como 

um vetor de expansão do centro do município de Itapoá. No entanto, para o Censo 

2010 foram classificadas como “área não urbanizada de cidade e vila”. 

Na metodologia de classificação do Censo 2010, mais de 55% dos domicílios na AID 

terrestre estavam em situação urbana. Desse total, 40% estão situados nos setores 
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costeiros de Itapoá e Pontal do Norte, e 15% nos setores próximos ao Distrito 

Industrial Leste, Garuva. Os setores intermediários da AID terrestre são classificados 

como em situação rural, 45% dos domicílios da área de influência. 

A distribuição da população entre situação urbana ou rural na AID terrestre segue a 

mesma proporção registrada para os domicílios. Assim como ocorreu nos registros 

para domicílios, na AID terrestre de Garuva existem mais habitantes em situação 

rural do que urbana, em Itapoá a situação é inversa (Quadro 11.3.4.1-2). 

O Mapa 11.3.4.1-1 apresenta a distribuição da população urbana e rural na Área de 

Influência Direta (AID). 

Em relação a população total dos dois municípios, a área de influência abriga cerca 

de 7% da população urbana, e 39% da população rural. 
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Quadro 11.3.4.1-2 - Situação Urbano X Rural domicílios e população da AID Terrestre - 2010. 

TERRITÓRIO DOMICÍLIOS POPULAÇÃO 

SITUAÇÃO URBANA - ÁREA NÃO 
URBANIZADA DE CIDADE OU VILA 

ZONA RURAL SITUAÇÃO URBANA - ÁREA NÃO 
URBANIZADA DE CIDADE OU VILA 

ZONA RURAL 

Garuva 155 291 520 936 

Itapoá 436 189 1.350 576 

AID Terrestre 591 480 1.870 1.512 

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). 
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A distribuição espacial da população na AID terrestre apresenta maior nível de 

concentração nas áreas ao redor das extremidades do traçado, e níveis menores de 

povoamento na área intermediária a essas (Quadro 11.3.4.1-3). A taxa de 

povoamento para toda a AID terrestre em 2010 foi de 13,66 habitantes por km². 

Destoaram dessa média em maior grau os setores que abarcam bairros com maior 

proximidade aos centros dos dois municípios, localidades representadas pelo Distrito 

Industrial Leste e o bairro Pontal do Norte. 
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Quadro 11.3.4.1-3 - Distribuição espacial da população na AID do trecho terrestre. 

CÓDIGO DO SETOR PARTICIPAÇÃO NA ÁREA 
DA AID TERRESTRE 

MUNICÍPIO LOCALIDADES SITUAÇÃO DO SETOR DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 
(HAB./KM2) 

420580305000005 3,57% GARUVA São João Abaixo Situação urbana - Área não 
urbanizada de cidade ou vila 

31,45 

420580305000006 0,52% GARUVA Distrito Industrial Leste Situação urbana - Área não 
urbanizada de cidade ou vila 

83,59 

420580305000007 3,27% GARUVA Palmital de Cima Situação urbana - Área não 
urbanizada de cidade ou vila 

16,67 

420580305000019 12,88% GARUVA Palmital de Cima e Mina Velha Zona Rural 8,65 

420580305000020 20,31% GARUVA Baraharas e Palmital de Baixo Zona Rural 9,40 

420580305000029 15,54% GARUVA Sol Nascente e Bom futuro Zona Rural 4,86 

420845005000035 34,68% ITAPOÁ Braço do Norte, Saí Mirim, Água 
Branca e Jaguaruna 

Zona Rural 6,71 

420845005000030 3,41% ITAPOÁ Pontal Situação urbana - Área não 
urbanizada de cidade ou vila 

51,72 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 804 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

CÓDIGO DO SETOR PARTICIPAÇÃO NA ÁREA 
DA AID TERRESTRE 

MUNICÍPIO LOCALIDADES SITUAÇÃO DO SETOR DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 
(HAB./KM2) 

420845005000031 5,81% ITAPOÁ Pontal e Figueira Situação urbana - Área não 
urbanizada de cidade ou vila 

63,40 

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). 
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Durante o trabalho de campo na AID terrestre não foram identificadas grandes 

propriedades rurais. Aparentemente a região abriga uma estrutura fundiária 

composta por propriedades de médio e pequeno porte, que são empregadas, 

geralmente, em atividades relacionadas a agricultura familiar. Em Garuva e Itapoá o 

módulo fiscal equivale a 12 hectares, o que significa que uma propriedade de 

pequeno porte tem até 48 hectares. 

Nas propriedades rurais da região é comum a prática da meação, geralmente 

desenvolvida também por estrutura de trabalho familiar7. Em todos os povoados 

existem propriedades destinadas apenas a moradia, com uma pequena produção 

rural de subsistência. Essas propriedades em muitos casos são habitadas por 

aposentados e seus familiares. 

As entrevistas realizadas com moradores da AID terrestre apresentam indícios que 

auxiliam a análise da estrutura fundiária da região. O Quadro 11.3.4.1-4 reúne dados 

a respeito da dimensão das propriedades onde foram aplicados os questionários. 

Mais de 76% dos entrevistados indicaram que a dimensão da propriedade que 

habitam se enquadra na legislação8 como pequena propriedade rural (até 4 módulos 

rurais). Apenas três entrevistados afirmaram que habitam propriedade rural de 

médio porte (entre 4 e 15 módulos rurais). 

Quadro 11.3.4.1-4 - Dimensão das Propriedades Entrevistadas – 2018. 

ENTREVISTAS MUNICÍPIO LOCAL TAMANHO 
APROXIMADO DA 
PROPRIEDADE 

Entrevistado 1 Garuva Distrito Industrial Leste 10 módulos Rurais 

Entrevistado 2 Garuva Palmital de Cima 0,5 Módulo Rural 

Entrevistado 3 Garuva Sol Nascente 2 Módulos Rurais 

Entrevistado 4 Itapoá Saí Mirim 2 Módulos Rurais 

Entrevistado 5 Garuva Bom Futuro 3 Módulos Rurais 

Entrevistado 6 Garuva Sol Nascente 4,5 Módulos Rurais 

Entrevistado 7 Itapoá Braço do Norte 5 Módulos Rurais 

Entrevistado 8 Garuva Bom Futuro 0,5 Módulos Rurais 

Entrevistado 9 Itapoá Saí Mirim 2 Módulos Rurais 

Entrevistado 10 Itapoá Saí Mirim 1 Módulo Rural 

Entrevistado 11 Itapoá Água Branca 0,5 Módulo Rural 

Entrevistado 12 Itapoá Jaguaruna 1 Módulo Rural 

Entrevistado 13 Itapoá Jaguaruna 0,5 Módulo Rural 

Fonte: Pesquisa de Campo, março de 2018. 

                                                                 
7 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na agricultura familiar a gestão da produção é 
compartilhada pela família. A mão de obra empregada é essencialmente composta por entes de um 
núcleo familiar.  
8 A Lei Federal 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 regula os dispositivos constitucionais relativos à 
reforma agrária. A lei determina as dimensões para a classificação de propriedades rurais de 
pequeno e médio porte, vale ressaltar que a dimensão do módulo rural é determinada por lei 
municipal. 
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Na área rural de Itapoá foi transmitida, em entrevista, a informação que a empresa 

Comfloresta possui as maiores propriedades na região entre as localidades de Saí 

Mirim e Água Branca. A empresa, com sede em Joinville, atua no ramo da 

silvicultura comercializando toras e florestas plantadas. 

No bairro Pontal do Norte, a AID terrestre tem uma estrutura fundiária ordenada pela 

lógica da ocupação urbana (Figuras 11.3.4.1-1 e 11.3.4.1-2). A área é composta por 

lotes de no mínimo 360m², segundo ordena a legislação municipal de zoneamento 

do uso do solo. 

Figura 11.3.4.1-1 - Ocupação na localidade 
de Balneário Branda Lise, 
bairro Pontal do Norte. 

Figura 11.3.4.1-2 - Vista do bairro Pontal do 
Norte a partir da Av. Beira 
Mar, próximo ao Farol. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

O município recebe grande demanda de compra de imóveis para veraneio, tendo 

como atrativo principal o seu litoral. 

Quanto a divisão por gênero, a população da AID não apresenta diferenças 

significantes, a média foi de 47,8% de mulheres e 52,2% de homens. O único setor 

censitário que apresentou relação inversa na divisão foi o que abrange o bairro de 

Palmital de Cima, em Garuva, com 51% de população feminina 48,9% de homens. 

O perfil etário da população da área de influência era majoritariamente adulto em 

2010, com população com idade entre 20 e 59 anos. Crianças e jovens entre 0 e 19 

anos eram mais de 32% dos habitantes; 28% tinham entre 20 e 39 anos de idade e; 

25% entre 40 e 59 anos de idade. A Figura 11.3.4.1-3 apresenta a divisão absoluta 

da população da AID terrestre por faixas etárias. 
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Figura 11.3.4.1-3 - Divisão da População da AID Terrestre por Faixas Etárias. 

 
Fonte: IBGE 2010. 

11.3.4.2 Vetores de Expansão Urbana na AID Terrestre 

Os vetores de expansão da ocupação urbana, em municípios de pequeno porte, 

geralmente, estão relacionados ao perímetro urbano do centro. As legislações 

municipais sobre zoneamento do uso do solo apontam as áreas destinadas a 

expansão dos núcleos urbanos existentes. Como supracitado, essas áreas estão 

concentradas próximas as extremidades do traçado do gasoduto. 

Os vetores de expansão do núcleo urbano de Garuva, que tem sentido oeste-leste 

nas áreas marginais a rodovia SC-417 (antiga SC-415). Segundo informações da 

prefeitura do município, não existem projetos habitacionais com apoio de recursos 

públicos previstos para a área. No entanto, iniciativas privadas, loteamentos 

residenciais, estão previstas para o entorno do perímetro urbano, sobretudo na área 

entre o centro e o Distrito Industrial Leste. 
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No município de Itapoá, a zona de expansão urbana na AID terrestre está localizada 

no bairro Pontal do Norte, os vetores se concentram no sentido leste - oeste rumo à 

Estrada José Alves. 

O desenvolvimento econômico, estimulado pela expansão do segmento logística 

retroportuária, pressiona a ocupação de áreas historicamente destinadas a usos 

rurais. A implantação do Porto de Itapoá incrementou o quadro econômico dos 

municípios, estimulando alterações nas respectivas legislações de uso do solo. O 

principal vetor de expansão desse tipo de ocupação na AID terrestre tem como eixo 

as áreas marginais da rodovia SC-416, estrada Contorno Sul e Estrada José Alves 

(Jaguaruna-Itapoá). 

Esse vetor de expansão não pode ser caracterizado inicialmente como urbano. Mas 

pode provocar desdobramentos na reordenação do espaço da região e, como 

reflexo, estimular a formação de novos aglomerados urbanos. 

11.3.4.3 Projetos Privados e Públicos na AID Terrestre 

O principal projeto privado na AID terrestre é o Porto de Itapoá (Figuras 11.3.4.3-1 e 

11.3.4.3-2), o empreendimento impõe forte pressão ao tráfego das três rodovias 

supracitadas. O porto está localizado no bairro Pontal do Norte, mais 

especificamente na localidade Figueira do Pontal. O acesso principal para 

caminhões de carga ao empreendimento é efetuado pela Estrada José Alves. 

Figura 11.3.4.3-1 - Vista do Píer do Porto 
de Itapoá a partir da Av. 
Beira Mar. 

Figura 11.3.4.3-2 - Acesso entre o 
Terminal de Cargas do 
Porto e o Píer sobre a 
Av. Beira Mar. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Em novembro de 2017 foi concluída 60% da obra de expansão do terminal de 

cargas do porto9, que corresponde a um aumento de 60 mil m² de área. A segunda 

                                                                 
9 Informação disponível no site do empreendimento, informativo n° 28: 
http://www.portoitapoa.com.br/admin/upload/201802143348.pdf, acesso março de 2018. 

http://www.portoitapoa.com.br/admin/upload/201802143348.pdf
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fase da obra deve ser entregue em maio de 2018, e irá acrescer 40 mil m² ao 

terminal de carga, além da expansão do píer em 170 metros. 

Esses investimentos refletem diretamente na infraestrutura rodoviária instalada no 

território da AID terrestre. O aumento da capacidade do porto implica em um fluxo 

maior de caminhões de carga na Estrada José Alves e rodovias SC-416 e Contorno 

Sul, principalmente  

A expansão da capacidade do porto potencializa a entrada de novas empresas do 

ramo de armazenagem e transporte de containers na região. Ressaltando que os 

principais eixos de instalação dessas empresas são as rodovias já citadas. Na 

rodovia Contorno Sul, por exemplo, a empresa HKTC está construindo estrutura 

para armazenagem de cargas (Figura 11.3.4.3-3). 

A expansão do porto estimula outras alterações no quadro socioeconômico da AID. 

Alguns proprietários rurais com terras ao longo das rodovias, por exemplo, 

estruturam seus terrenos para ofertar espaço para empresas de logística que 

pretendem se instalar na região. Outra situação identificada é a do pequeno produtor 

rural que deixa o trabalho no campo em segundo plano, priorizando um emprego em 

alguma empresa ligada as atividades portuárias. 

Figura 11.3.4.3-3 - Construção de instalações para armazenagem de cargas na localidade de 
Palmital de Cima, Garuva, rodovia Contorno Sul. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

Não foram identificados mais projetos de empreendimentos privado de relevância 

significativa na AID terrestre. Uma forma de identificar novos investimentos privados 

é verificando a existência de processos de licenciamento. Pesquisa no site da 

Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA) mostram que as 

requisições se restringiam a atividades de baixo impacto. No site do IBAMA não há 

notificação sobre processos de licenciamento de empreendimentos na AID terrestre. 
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Na esfera pública não foram identificados projetos de investimento em infraestrutura 

com interface com a AID terrestre. 

11.3.4.4 Equipamentos e Serviços Públicos 

O inventário dos equipamentos e serviços públicos de atendimento à população 

local é justificável, pois permite avaliar possível alteração no cotidiano dos 

habitantes da área de influência nas fases de obras e operação. 

A descrição dos itens dispostos nesse tema tem como base as informações obtidas 

nas entrevistas realizadas com habitantes da AID terrestre, dados do Censo 2010 e 

informações coletadas nas prefeituras dos municípios de Garuva, Itapoá e São 

Francisco do Sul em março de 2018. 

a) Abastecimento de água 

Os dados por setor censitário do Censo 2010 registram que a maior parte dos 

domicílios da AID terrestre são abastecidos por rede geral de água (Figura 11.3.4.4-

1). Na especificação do IBGE foram registradas três fontes de abastecimento de 

água nos setores censitários da área de influência: rede geral, poço ou nascente e 

outras formas de abastecimento. 

Figura 11.3.4.4-1 - Formas de Abastecimento de Água nos Domicílios da AID Terrestre. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

As entrevistas realizadas na pesquisa de campo podem ajudar a elucidar a origem 

do significado da categoria “outras formas de abastecimento”, presente nos dados 

do Censo. Na maior parte das comunidades rurais foi identificado a existência de 

redes locais de abastecimento de água. Essa infraestrutura é administrada pela 

própria comunidade, e na época da implantação contou com apoio das respectivas 

prefeituras. 
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Essa realidade pode ter induzido algumas respostas quando realizada a pesquisa 

pelos recenseadores do Censo 2010, ao considerar essa rede de abastecimento 

comunitária uma “outra forma de abastecimento”. Em todas as comunidades rurais, 

que havia essa forma de abastecimento em rede comunitária, a pesquisa de campo 

desse estudo identificou que a principal fonte era nascente. 

A análise dos dados por setor censitário demonstra tal imprecisão na categoria 

“outras formas de abastecimento”. Nos povoados Sol Nascente e Bom Futuro, em 

Garuva, foi constatada a rede de abastecimento local, no entanto, o setor censitário 

correspondente registra o dado que a maior parte dos domicílios é abastecida por 

“outra forma de abastecimento” (Figura 11.3.4.4-2). 

Figura 11.3.4.4-2 - Formas de Abastecimento de Água por Setor Censitário na AID Terrestre. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

Nas localidades rurais do município de Garuva, a estrutura local composta pela 

captação em nascentes, reservatórios e rede de distribuição foi instalada pela 

prefeitura, como foi registrado no povoado Sol Nascente (Figura 11.3.4.4-3). Nas 

localidades rurais de Itapoá foi verificada a mesma tipologia de abastecimento, rede 

de distribuição local com captação em nascente. 
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Figura 11.3.4.4-3 - Reservatórios de Abastecimento da Comunidade Sol Nascente, Garuva, 
UTM 726353/7115007- 22J. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

Em Garuva, o povoado de Palmital de Cima guarda uma particularidade quanto ao 

abastecimento de água por rede comunitária. Mesmo sendo atendidos por uma rede 

de captação e distribuição construída pela prefeitura, os habitantes pagam uma taxa 

de manutenção mensal a uma pessoa física. 

Existem domicílios que não estão ligados às redes de abastecimento comunitárias, 

nessas situações geralmente o abastecimento é feito por nascente própria ou poço 

individual. A topografia acidentada da porção leste da AID terrestre, somada a 

preservação de vegetação nos cumes, permite fácil acesso a uma farta rede de 

nascentes. 

Nos setores censitários com situação urbana predomina o abastecimento por rede 

geral. No município de Garuva a prefeitura é responsável direta pela administração 

da rede. Em Itapoá foi expedida concessão de 30 anos a uma empresa para manter, 

ampliar e modernizar a rede de abastecimento do município. A atual infraestrutura 

mantida pela empresa abastece somente o perímetro urbano. 

b) Drenagem de águas pluviais 

Segundo dados das secretarias de meio ambiente dos municípios, existem redes de 

dutos para drenagem de águas pluviais nos centros urbanos. Isso não incluí os 

setores censitários da AID terrestre em “situação urbana”. 

Na zona rural da área de influência existem valas junto às laterais das vias de terra 

para escoamento das águas pluviais. Nessas áreas as águas são levadas para 

corpos hídricos. 
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Nas localidades rurais de Garuva, os sistemas de irrigação dos arrozais, em muitas 

situações, pressionam a capacidade de drenagem das valas para escoamento 

pluvial. As valas dispostas nas vias de terra de alguns povoados costumam receber 

o excesso de água utilizada nas plantações (Figura 11.3.4.4-4). 

Figura 11.3.4.4-4 - Vala para Drenagem de Águas Pluviais na Estrada Geral Sol Nascente, 
Pressionada com Água Drenada de Arrozal. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Efluentes sanitários 

Nos municípios de Garuva e Itapoá não existe rede de coleta de esgoto sanitário. A 

maior parte dos domicílios é equipada com fossas, conforme verificado nas 

entrevistas da pesquisa de campo e os dados do Censo 2010. 

Os Plano Diretor de Garuva e o Código de Obras de Itapoá, determinam que as 

novas construções sejam equipadas, no mínimo, com fossas sépticas e filtro 

clorador. Os dados do Censo 2010 mostram que a maior parte dos domicílios na AID 

terrestre eram equipadas com fossas sépticas (Figura 11.3.4.4-5). 
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Figura 11.3.4.4-5 - Tipos de Destinos para Efluentes Sanitários. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

O Mapa 11.3.4.4-1 apresenta as Estações de Tratamento de Água (ETA), Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE) e Pontos de Captação de Água na Área De 

Influência Direta (AID). 
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 Coleta e destinação de resíduos sólidos 

Atualmente todas as localidades da AID terrestre do empreendimento são atendidas 

por coleta púbica de resíduos sólidos. Os dois municípios delegam o serviço a 

empresas privadas, os resíduos são encaminhados para aterros sanitários. Nas 

áreas urbanas da área de influência a coleta é diária, nas zonas rurais a frequência 

é semanal ou quinzenal.  

No município de Garuva existe a Cooperativa de Coletores de Mateais Reciclados 

de Garuva (Coomarg) que organiza de forma autônoma a coleta seletiva na zona 

urbana do município. A cooperativa atua também em algumas áreas da zona rural, 

desde que haja uma pré-organização essas comunidades em selecionar, armazenar 

e acumular os resíduos. 

Apesar da oferta do serviço de coleta de resíduos ser quase que universal na área 

de influência, existente ainda a prática da queima de resíduos. Isso ocorre 

principalmente na zona rural devido ao grande intervalo entre os dias da coleta.  

Propriedades rurais em áreas mais remotas ficam fora da rota dos caminhões de 

coleta, mas essa situação é pouco comum segundo os entrevistados.  

 Distribuição de energia elétrica 

Segundo os entrevistados em localidades da AID terrestre e representantes do 

poder público municipal, há rede de distribuição elétrica disponível para todos os 

domicílios do território. No Censo 2010 mais de 99% dos domicílios da área de 

influência figuravam como atendidos por rede elétrica. 

 Telefonia e internet 

As entrevistas realizadas na AID terrestre do gasoduto indicaram que as operadoras 

de telefonia móvel mais utilizadas são: Tim, Vivo e Claro. Na zona rural a cobertura 

das operadoras é menos eficaz, sobretudo na área representada pelos povoados de 

Sol Nascente e Bom Futuro. 

Em todo o território da área de influência é possível a utilização de serviços de 

internet para domicílio. Empresas oferecem o serviço via sinal de rádio, conforme 

indicado nas entrevistas realizadas. 

 Equipamentos de saúde 

O território da AID terrestre contém cinco equipamentos de saúde mantidos pela 

administração pública. Essas estruturas fazem parte da Atenção Básica do SUS, 

representado pelas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Três desses 

são estabelecimentos de atendimento avançado, o que significa que funcionam em 

horários limitados e com equipe cedida por alguma UBSF principal. 
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O Quadro 11.3.4.4-1 lista os estabelecimentos de saúdes presentes na área de 

influência. Na AID terrestre de Garuva existe uma UBSF e um posto avançado; em 

Itapoá uma UBSF e dois postos avançados. Na sequência de Figuras 11.3.4.4-6 a 

Figura 11.3.4.4-10 são apresentadados alguns dos estabelecimentos de saúde 

identificados durante a pesquisa de campo. 
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Quadro 11.3.4.4-1 - Estabelecimentos de Saúde na AID Terrestre. 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MUNICÍPIO LOCALIDADE SERVIÇOS ATIVIDADE TURNO 

UBSF Baraharas Garuva Baraharas Estratégia de Saúde da Família/Atenção 
ao Pré natal, parto e nascimento 

Média Complexidade e 
Atenção Básica 

Manhã/Tarde 

UBSF Avançada - Garuva Garuva Bom Futuro Estratégia de Saúde da Família Atenção Básica - 

UBSF Extensão - Itapoá Centro Itapoá Saí Mirim Estratégia de Saúde da Família Atenção Básica - 

UBSF Extensão - Itapoá Centro Itapoá Jaguaruna Estratégia de Saúde da Família Atenção Básica - 

UBSF Pontal do Norte Itapoá Pontal do Norte Estratégia de Saúde da Família/Atenção 
ao Pré natal, parto e nascimento/Controle 
de Tabagismo 

Média Complexidade e 
Atenção Básica 

Manhã/Tarde 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde/DATASUS e pesquisa de campo (mar. 2018). 
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Figura 11.3.4.4-6 - UBSF Baraharas, 
município de Garuva. 

Figura 11.3.4.4-7 - UBSF Avançada – Garuva, 
povoado de Bom Futuro, 
município de Garuva. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-8 - UBSF Extensão-Itapoá, 
povoado de Saí Mirim, 
município de Itapoá. 

Figura 11.3.4.4-9 - UBSF Extensão-Itapoá, 
povoado de Jaguaruna, 
município de Itapoá. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 
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Figura 11.3.4.4-10 - UBSF Pontal do Norte, município de Itapoá. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

As UBSF são listadas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

mantido pelo DATASUS, os estabelecimentos de atendimento avançado, por sua 

vez, não figuram no banco de dados. Por esse motivo é possível dimensionar 

apenas as equipes das UBSF (Quadro 11.3.4.4-2). As unidades avançadas, ou 

extensão, situadas na área de influência atuam com profissionais radicados no 

UBSF Garuva - Centro ou UBSF Itapoá-Centro. 

Quadro 11.3.4.4-2 - Equipes dos Estabelecimentos de Saúde na AID. 
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UBSF Baraharas 3 1 2 1 1 - - 

UBSF Pontal do Norte 5 1 1 2 2 1 1 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde/DATASUS (mar. 2018). 

A UBSF Pontal do Norte é o único estabelecimento de saúde na AID terrestre 

situado em zona urbana, a unidade é responsável pelo atendimento da população 

dos bairros Pontal do Norte e Figueira do Pontal, zona onde está instalado o Porto 

de Itapoá. 

Para atendimento de emergência as referências são as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) localizadas nos centros de cada um dos dois municípios. 
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Especialidades médicas, e exames de maior complexidade, são encaminhados para 

a estrutura própria ou conveniada estabelecida na região central dos municípios. 

Complexidades que não são absorvidas pela estrutura instalada nos dois municípios 

são encaminhadas para Joinville. 

No centro de Itapoá existe uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). A ambulância atende todas as localidades situadas na área de influência. 

Durante os trabalhos de campo na área de influência, os entrevistados não 

identificaram doença típica da região, o mesmo foi dito por uma agente comunitária 

de Saí Mirim e representantes da prefeitura. As enfermidades mais comuns estão 

relacionadas a hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares.  

 Equipamentos de educação 

No território da AID terrestre foram identificados sete estabelecimentos de ensino. 

Todos são administrados pelo poder público de cada município da área de 

influência, e atuam nos segmentos da educação infantil e do ensino fundamental. O 

Quadro 11.3.4.4-3 lista as escolas situadas no território da AID terrestre do 

empreendimento. 

Quadro 11.3.4.4-3 - Estabelecimento de Educação na AID terrestre. 

ESTABELECIMENTO DE 
EDUCAÇÃO 

ENDEREÇO MUNICÍPIO LOCALIDADE 

CRECHE MUNICIPAL MARIA 
CORREA SAAD 

RUA DEODORO DE 
CARVALHO 

GARUVA GIORGIA PAULA 

EM ICA MIRIM RODOVIA SC-415 KM 10 GARUVA MINA VELHA 

EM DUQUE DE CAXIAS (desativada) ESTR GERAL de 
BARAHARAS 

GARUVA BARAHARAS 

EM ALBERTO SPECK ESTRADA GERAL ITAPOÁ SAI MIRIM 

CRECHE MUNICIPAL ESTRADA GERAL ITAPOÁ SAI MIRIM 

EM JOÃO MONTEIRO CABRAL RUA 2820 ITAPOÁ PONTAL DO 
NORTE 

CRECHE MUNICIPAL ARCO ÍRIS RUA PAJURA ITAPOÁ PONTAL DO 
NORTE 

Fonte: Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina e pesquisa de campo. 

Em Garuva, na fronteira entre AID terrestre e perímetro urbano, especificamente no 

bairro Giorgia Paula, está situada a Creche Municipal Maria Correa Saad. Apesar de 

estar dentro da área de influência, o estabelecimento escolar não compartilha vias 

de acesso com o traçado do gasoduto. O acesso a creche é efetuado pelas ruas do 

centro de Garuva. 

A unidade escolar de maior referência para a população da área de influência em 

Garuva é a Escola Municipal Ica Mirim, localizada no povoado de Mina Velha. Esse 

estabelecimento recebe toda a população em idade escolar no ensino fundamental, 

que habita a área rural da AID terrestre em Garuva. A concentração de alunos na Ica 

Mirim é reflexo da desativação da EM Duque de Caxias (Figura 11.3.4.4-11), 

localizada no povoado de Baraharas. 
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Figura 11.3.4.4-11 - Em Duque de Caxias, Baraharas – Garuva, escola desativada pela 
prefeitura. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

Em Saí Mirim a pesquisa de campo identificou uma creche municipal, o 

estabelecimento não figura nos dados da Secretaria de Educação do Estado de 

Santa Catarina. 

Em toda a área de influência existe oferta de transporte escolar público. Os alunos 

de ensino médio que habitam a AID terrestre, frequentam estabelecimentos de 

educação estaduais situados nos centros dos dois municípios.  

O Mapa 11.3.4.4-2 posiciona as escolas na AID terrestre do empreendimento. 
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 Equipamentos de lazer 

Não foram identificados equipamentos de lazer mantidos pela administração pública 

na porção rural da área de influência. O que se destaca como estrutura coletiva de 

lazer, nessas áreas, são alguns campos de futebol, em especial os situados nas 

comunidades rurais de Bom Futuro e Saí Mirim. 

Nas localidades rurais, os eventos familiares e festas entre vizinhos se constituem 

como principais formas de lazer. As capelas dos povoados (Figuras 11.3.4.4-12 e 

11.3.4.4-13) normalmente realizam quermesses anuais, e as missas semanais ou 

quinzenais, são eventos importantes na convivência comunitária. 

Figura 11.3.4.4-12 - Igreja no povoado Bom 
Futuro, Garuva. 

Figura 11.3.4.4-13 - Igreja no povoado de 
Saí Mirim, Itapoá. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em 

Março/2018. 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em 

Março/2018. 

Para a população da porção urbana da AID em Garuva os equipamentos de lazer do 

centro são as principais referências, quadras poliesportivas e praças, além dos 

eventos festivos de temporada. 

Na porção urbana da AID terrestre em Itapoá as praias se constituem como um 

espaço de lazer, apesar de não representarem um equipamento. Além dessa 

atração natural, na localidade do Farol (Figura 11.3.4.4-14) fica situada a sede da 

Associação Comunitária do Pontal e Figueira do Pontal (ACOPOF), estrutura onde 

são realizadas festas comunitárias. No terreno da associação ainda mantem um 

campo de futebol que a comunidade utiliza como lazer. (Figura 11.3.4.4-15). 
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Figura 11.3.4.4-14 - Vista do Farol do Pontal 
a partir da Av. Beira Mar. 

Figura 11.3.4.4-15 - Ao fundo campo de 
futebol mantido pela 
ACOPOF. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em 

Março/2018. 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em 

Março/2018. 

O Mapa 11.3.4.4-3 apresenta os Atrativos naturais e de lazer da Área de Influência 

Direta (AID). 
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 Atividades e bens culturais 

Não foram identificados bens culturais ou atividades típicas nas comunidades da 

área de influência. As principais atividades culturais na zona rural são os festejos 

religiosos, geralmente reverenciando os padroeiros (as) das respectivas igrejas 

católicas locais, se resumem a realização de quermesses. 

No Pontal do Norte, a ACOPOF realiza eventos musicais com certa frequência, o 

bairro é tradicionalmente ocupado por uma população de pescadores artesanais, e 

esses eventos auxiliam a manutenção da cultura local. 

O Mapa 11.3.4.4-4 apresenta os Atrativos culturais na Área de Influência Direta 

(AID). 
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 Principais Atividades Econômicas 

Dentro do território da AID terrestre são efetuadas atividades relacionas aos três 

setores econômicos: primário, secundário e terciário. As atividades identificadas 

durante a pesquisa de campo foram: 

a) Agrosilvopastoris; 

b) Mineração; 

c) Indústria leve; 

d) Serviços de logística; 

e) Comércios e serviços de bairro. 

Na zona rural da área de influência em Garuva as principais atividades econômicas 

estão relacionadas a agricultura. As culturas de arroz, banana e palmito  

(Figuras 11.3.4.4-16, 11.3.4.4-17 e 11.3.4.4-18) são comuns nas pequenas e médias 

propriedades da região. Nas entrevistas de campo foi identificado que a prática da 

meação é bastante corriqueira. 

Os bananais geralmente estão localizados no sopé de morros das propriedades, nas 

áreas mais baixas são cultivados o arroz e as palmeiras. Vale ressaltar que os topos 

de morro são preservados com vegetação nativa, áreas que constituem APPs.  

A silvicultura também é outra atividade bastante difundida nas propriedades rurais 

da região, os eucaliptos disputam espaço nas áreas de sopé de morros com os 

bananais, essa configuração é mais comum no território do município de Garuva. 

Geralmente o cultivo nas propriedades é variado, um mesmo produtor trabalha todas 

essas culturas. Em poucos casos foram identificadas propriedades dedicadas a 

monocultura de arroz. 

Na área rural de Garuva também foram identificadas lavras da atividade mineradora, 

as explorações se dedicam a extração de brita e argila (Figura 11.3.4.4-19). Duas 

lavras foram identificadas no povoado Sol Nascente, ao longo da rodovia SC-416, 

em Itapoá também há pontos de extração de material mineral. 
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Figura 11.3.4.4-16 - Arrozal na AID terrestre, 
ao fundo no sopé de 
elevação silvicultura; 
povoado Sol Nascente - 
Garuva; ao fundo a 
direita traçado do 
gasoduto. 

Figura 11.3.4.4-17 - Bananal próximo à área 
de servidão do traçado 
do gasoduto, sopé de 
morro no povoado Bom 
Futuro - Garuva. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-18 - Vista de plantação de 
palmito a partir do 
traçado do gasoduto, 
Distrito Industrial Leste - 
Garuva. 

Figura 11.3.4.4-19 - Vista de lavra de brita no 
povoado Sol Nascente - 
Garuva. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Na zona rural de Itapoá o uso do solo é caracterizado pelas lavouras de subsistência 

(Figura 11.3.4.4-20), pecuária extensiva (Figura 11.3.4.4-21) e silvicultura. Para 

muitos, a produção agrícola é um complemento a renda familiar, e muitos habitantes 

têm como principal fonte de renda atividades desenvolvidas no centro de Itapoá. As 

atividades portuárias também absorvem boa parte da população dessa zona como 

mão de obra.  
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Assim como nas propriedades de Garuva, a silvicultura é desenvolvida por muitos 

produtores em Itapoá. Os pequenos aglomerados de eucaliptos necessitam de 

pouca manutenção, e servem como uma reserva de valor para os produtores locais. 

O mesmo ocorre com a bananicultura e o cultivo de palmeiras para palmito  

(Figura 11.3.4.4-22).  

Em comparação aos agricultores de Garuva, em Itapoá a produção rural aparenta 

ser menos profissionalizada, se emprega menos tempo de mão de obra e menos 

investimento com insumos agrícolas. 

Alguns proprietários com terras nas margens da rodovia SC-416 e Estrada José 

Alves, por exemplo, demonstram grande interesse nas atividades retro portuárias, a 

expectativa gira entorno da possibilidade de alugar áreas para empresas do 

segmento (Figura 11.3.4.4-23).  

Figura 11.3.4.4-20 - Plantação de 
subsistência, milho, 
mandioca e capim; Água 
Branca - Itapoá. 

Figura 11.3.4.4-21 - Área de pastagem e 
eucaliptos ao fundo, 
propriedade no povo do 
Braço do Norte - Itapoá. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 
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Figura 11.3.4.4-22 - Pequeno bananal em 
propriedade no povoado 
de Saí Mirim - Itapoá. 

Figura 11.3.4.4-23 - Entrevista com Nelson 
Nazário, o proprietário 
cria infraestrutura em 
suas terras para atrair 
empresas de logística, 
Saí Mirim-Garuva. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Nos setores censitários em situação urbana da AID terrestre em Garuva convivem 

atividades comerciais, industriais e agropecuárias. Dentre esses setores está o 

Distrito Industrial Leste, onde existem empresas que desenvolvem atividades de 

logística e fundição de metais (Figura 11.3.4.4-24). Os galpões industriais e de 

armazenagem estão localizados ao longo da SC-417, próximo à entrada do centro 

de Garuva. 

Nos setores censitários urbanos de Itapoá predominam os comércios e serviços de 

bairro, distribuídos ao longo da Avenida Beira Mar em Pontal do Norte. A atividade 

portuária tem destaque, mais precisamente na localidade de Figueira do Pontal. 

A praia de Figueira do Pontal é uma importante área de apoio a atividade da pesca 

artesanal desenvolvida na Baía da Babitonga, o local abriga embarcações e 

petrechos dos pescadores locais (Figura 11.3.4.4-25). 
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Figura 11.3.4.4-24 - Empresa de fundição 
Alutec situada na SC-
417, Distrito Industrial 
Leste – Garuva. 

Figura 11.3.4.4-25 - Abrigos para 
embarcações de pesca e 
petrechos, Figueira do 
Pontal – Itapoá. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

A área que tem como eixo a Estrada José Alves, em Jaguaruna (Itapoá), abriga as 

atividades econômicas de grande relevância para a economia da área de influência. 

Nessa localidade estão concentrados os parques logísticos de transbordo de 

contêineres, atividade complementar a do Porto de Itapoá. 

Atualmente as empresas Clif e ATM mantêm os maiores terminais para transbordo 

de contêineres da localidade (Figuras 11.3.4.4-26 e 11.3.4.4-27), outras empresas 

do ramo, como a TLG, também possuem instalações menores nas margens da 

estrada (Figuras 11.3.4.4-28 e 11.3.4.4-29. 

Figura 11.3.4.4-26 - Terminal da Clif, 
Jaguaruna-Itapoá. 

Figura 11.3.4.4-27 - Terminal da empresa 
ATM, Jaguaruna-
Itapoá, entrada para a 
estrada de Vila da 
Glória. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 
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Figura 11.3.4.4-28 - Terminal da empresa 
TLG, Estrada José 
Alves – Itapoá. 

Figura 11.3.4.4-29 - Terminal de 
transbordo no trevo 
da Estrada Geral Saí 
Mirim/SC-416/Estr. 
José Alves, acesso ao 
centro de Itapoá. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Em algumas posições da área de influência foram identificadas iniciativas 

empresariais distantes das aglomerações citadas. Na rodovia SC-417, na localidade 

de Mina Velha, existe o depósito Atacado Albino (Figura 11.3.4.4-30). A estrutura é 

um centro de armazenagem e distribuição de mercadorias para a rede de 

supermercados Floriani, empresa com lojas em Garuva e Joinville.  

Ainda em Mina Velha nas margens da rodovia SC-417 existe um pequeno 

aglomerado de comércios, são vendidos produtos de gêneros alimentícios 

produzidos na região.  

Na Estrada Geral Palmital existe a empresa de laticínios, Schneider  

(Figura 11.3.4.4-31). A pequena fábrica trabalha com mão de obra familiar e é 

especializada na produção de queijos. 
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Figura 11.3.4.4-30 - Centro logístico do 
Super Floriani, SC-417, 
Mina Velha - Garuva. 

Figura 11.3.4.4-31 - Laticínios Schneider, 
pequena empresa na 
Estr. Geral Palmital - 
Garuva. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Em alguns povoados rurais existem pequenos comércios com oferta de gêneros 

alimentícios de primeiras necessidades, mercadinhos (Figuras 11.3.4.4-32 e 

11.3.4.4-33). Essa tipologia de negócio foi registrada nos povoados de Mina Velha, 

Baraharas e Saí Mirim. 

Figura 11.3.4.4-32 - Armazém Budal, 
Baraharas - Garuva. 

Figura 11.3.4.4-33 - Conveniência Magali, Saí 
Mirim - Itapoá. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Para os moradores da zona rural da AID terrestre, os centros de cada município 

representam os polos comerciais de referência. Para os moradores do município de 

Itapoá, o centro de Garuva é uma referência para acesso a bens e serviços não 

encontrados no centro. Para os habitantes dos dois municípios Joinville representa o 

centro comercial de referência regional. 
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c) Benfeitorias e Edificações 

Segundo o termo de referência que instrui esse estudo, a Área de Intervenção (AI) 

do Gasoduto de Interligação ao Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL) corresponde as 

porções espaciais impactadas diretamente pelo empreendimento. 

No trecho terrestre do empreendimento, onshore, são consideradas como porções 

da AI: 

a) Áreas utilizadas como canteiros de obras durante a fase de instalação do 

empreendimento; 

b) Corredor de 20 metros de largura que tem como eixo o traçado do gasoduto, 

representa a faixa de servidão de uso restrito durante a fase de operação do 

empreendimento. 

O Gasoduto de Interligação ao GASBOL terá uma faixa de servidão compartilhada. 

O traçado do empreendimento segue paralelamente o traçado do oleoduto Santa 

Catarina - Paraná (OSPAR). O OSPAR, que é operado pela Transpetro, transfere 

petróleo bruto desde o terminal aquaviário de São Francisco do Sul (SC) até a 

Refinaria do Paraná, localizada no município de Araucária. 

 Faixa de Servidão 

No decorrer da pesquisa de campo foi verificado que o solo na faixa de 

servidão do OSPAR é livre de ocupação. A manutenção da faixa de servidão 

existente é realizada regularmente, segundo relatos de entrevistados que habitam 

propriedades atravessadas pelo empreendimento. A poda de vegetação e pintura 

dos marcos de concreto são realizados periodicamente, o que pôde ser confirmado 

visualmente pela equipe de campo. 

O empreendimento ora em processo de licenciamento, tem seu traçado 

projetado dentro da faixa de servidão do OSPAR. Sendo assim, toda a área do 

trecho está livre de ocupação, vegetação arbórea e/ou arbustiva. Todavia a 

instalação do Gasoduto de Interligação ao GASBOL implicará na expansão da faixa 

de servidão do OSPAR. O diferencial acrescido a essa área, devido a instalação do 

gasoduto, é o que merece maior atenção na descrição dos usos de solo na AI 

terrestre. 

Foram considerados nesse levantamento de campo a enumeração dos 

principais acessos existentes para a AI terrestre.  A finalidade desse esforço é 

avaliar o impacto para além da AI na fase de obras do empreendimento, momento 

de maior pressão na estrutura viária das localidades que recebem o traçado.  

Cabe ressaltar a preexistência de uma malha de acessos ao OSPAR. Durante 

a pesquisa de campo se verificou que esses acessos possuem marcações que 

indicam o trânsito até o oleoduto. Essa infraestrutura instalada tem grande valia para 

mitigação dos impactos nas fases de obras e operação do gasoduto, pois o 
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aproveitamento dos acessos ao OSPAR reduz a necessidade de abertura de novas 

vias para o gasoduto. 

Além dessas áreas, foram consideradas nas observações o tipo de uso do solo 

na circunvizinhança da faixa de servidão. Para essas observações, foi incorporada 

toda a faixa de servidão de atendimento ao OSPAR. 

A seguir é apresentada a faixa de servidão por trechos no decorrer de toda a 

sua extensão, do km 0 ao km 30,46. 

 Trecho 0 a 0,90 km – Garuva, Distrito Industrial Leste 

Principal acesso ao segmento é a rodovia SC-417, na entrada da propriedade de 

Fábio Fernando, (Figuras 11.3.4.4-34 e Figura 11.3.4.4-35). Na propriedade são 

desenvolvidas atividades agrícolas: produção de banana e palmito. Existe uma 

benfeitoria próxima ao traçado, distante cerca de 32 metros, trata-se de um galpão 

de apoio as atividades produtivas (Figura 11.3.4.4-36). 

A via privada atravessada pelo traçado do gasoduto é utilizada para a circulação até 

a propriedade, e incluí o trânsito de máquinas agrícolas, caminhões de escoamento 

da produção e entrada de insumos. 

A partir do quilômetro 0,30 a faixa e servidão é margeada nos dois flancos por áreas 

plantadas com palmeiras (produção de palmito). Esse tipo de uso é mantido até o 

quilômetro 0,90, ponto em que o traçado proposto atravessa a Rodovia SC-417. 

Figura 11.3.4.4-34 - Vista do km zero do 
traçado a partir do km 
0,25. Remanescente 
florestal e campo 
degradado. 

Figura 11.3.4.4-35 - Vista da travessia do 
traçado ao acesso 
privado no km 0,25. Ao 
fundo plantio de 
palmeiras e a Rodovia 
SC-417. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 
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Figura 11.3.4.4-36 - Galpão de apoio a produção agrícola na propriedade de Fábio 
Fernandes, km 0,25 do traçado. 

 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Trecho 0,90 a 0,92 km – Garuva, Distrito Industrial Leste 

Travessia sob a Rodovia SC-417. 

 Trecho 0,92 a 1,37 km – Garuva, Distrito Industrial Leste 

Uso agrícola sem identificação de cultura em propriedade privada. 

 Trecho 1,37 a 2,82 km – Garuva, Distrito Industrial Leste 

Área ocupada por remanescente florestal. 

 Trecho 2,82 a 3,09 km – Garuva, Palmital de Cima 

Área ocupada campo degrado nas proximidades da rodovia Contorno Sul  

(Figura 11.3.4.4-37). A rodovia é a principal via de acesso ao trecho. 
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Figura 11.3.4.4-37 - Vista do trecho a partir da rodovia Contorno Sul. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Trecho 3,09 a 3,10 km – Garuva, Palmital de Cima 

Travessia sob a rodovia Contorno Sul. 

 Trecho 3,10 a 3,54 km – Garuva, Palmital de Cima 

Área marginal ocupada por campo degradado próximo a margem da rodovia  

(Figura 11.3.4.4-38), e cultivo de arroz ao sul do traçado. 

Figura 11.3.4.4-38 - Vista do trecho a partir da rodovia Contorno Sul. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 
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 Trecho 3,54 a 7,57 km – Garuva, Palmital de Cima/Baraharas/Sol Nascente 

Área marginal ocupada por remanescente florestal. O acesso ao trecho na Estrada 

Palmital (UTM 719488E e 7117460 – 22J) por via de terra até o km 4 do traçado. 

 Trecho 7,57a 9,49 km – Garuva, Sol Nascente 

Solo predominantemente dedicado ao uso agropecuário. Acesso até o km 8,2 do 

traçado por via privada de terra (Figura 11.3.4.4-39 e Figura 11.3.4.4-40) a partir da 

Estrada Geral Sol nascente (UTM 724344E e 7115396S - 22J). 

Entre os km 9,2 e 9,37 o traçado atravessa área de silvicultura. Nesse segmento do 

trecho ao sul do traçado há estabelecido um aglomerado de três construções  

(Figura 11.3.4.4-41), a mais próxima está distante cerca de 40 metros do traçado do 

empreendimento. No segmento final o uso do solo volta a ser caracterizado pela 

pecuária (Figura 11.3.4.4-42). 

Figura 11.3.4.4-39 - Vista do trecho na altura 
do km 9,1 do traçado, 
pastagens. 

Figura 11.3.4.4-40 - Acesso por via privada 
na Estr. Geral Sol 
Nascente, altura do km 
8,2 do traçado. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 
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Figura 11.3.4.4-41 - Sede de propriedade no 
povoado Sol Nascente, 
ao fundo área de 
silvicultura atravessada 
pelo traçado. 

Figura 11.3.4.4-42 - No segmento final, após 
a área de silvicultura, a 
paisagem é retomada 
pela pecuária. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

 Trecho 9,49 a 9,50 km - Garuva, Sol Nascente 

Travessia do traçado sob a Estrada Geral Sol Nascente, via de terra. 

 Trecho 9,50 a 9,77 km - Garuva, Sol Nascente 

Travessia de campo degradado margeado por áreas de cultivo de arroz  

(Figura 11.3.4.4-43 e 11.3.4.4-44). No ponto do km 9,52 a travessia de via coletora 

de terra para acesso à Estr. Geral Sol nascente. Próximo ao km 9,64 há três 

construções distante 20 metros do traçado, a mais próxima é um barracão utilizado 

como depósito de insumos agrícolas (Figura 11.3.4.4-45 e 11.3.4.4-46). 
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Figura 11.3.4.4-43 - Vista leste do traçado a 
partir da Estr. Geral Sol 
Nascente, arrozal. Ao 
fundo via coletora. 

Figura 11.3.4.4-44 - Vista leste do final desse 
segmento do traçado, 
campo degradado. Ao 
fundo limite do 
segmento no início de 
remanescente florestal e 
arrozal. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-45 - Sede de propriedade no 
povoado Sol Nascente, 
segmento do traçado ao 
fundo. 

Figura 11.3.4.4-46 - A direita barracão 
distante 22 metros do 
traçado do gasoduto. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

 Trecho 9,77 a 10,05 km – Garuva, Sol Nascente 

Travessia por trecho de remanescente florestal. 

 Trecho 10,05 a 11 km – Garuva, Sol Nascente 

Travessia por áreas descampadas onde se concentram estruturas de sedes de sítios 

do povoado (Figura 11.3.4.4-47 e 11.3.4.4-48). No km 10,45, propriedade do sr. 

João Pedro, duas habitações (Figura 11.3.4.4-49 e 11.3.4.4-50) estão na projeção 
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da faixa de servidão do gasoduto. Nas demais áreas atravessadas pelo traçado, 

nesse segmento, não existem construções. 

Ainda nas proximidades do km 10,4 está situada a fonte de abastecimento de água 

do povoado Sol Nascentes. São três reservatórios de 5.000 litros cada, que 

armazenam água coletada em uma nascente em cota mais elevada (Figura 11.3.4.4-

51 e 11.3.4.4-52). Os reservatórios estão distantes cerca de 50 metros do traçado do 

gasoduto, coordenadas UTM 726356/7115015, zona 22J. 

No km 10,58 a faixa de servidão está projetada sobre depósito a céu aberto de 

material extraído por atividade mineradora (Figuras 11.3.4.4-53 e 11.3.4.4-54). O 

arrendatário é a empresa Argisul, que atua na localidade na extração de argila e 

caulim. 

Figura 11.3.4.4-47 - Vista para o km 10,05 
sobre o traçado, ponto 
localizado no km 10,4. 
Área descampada 
associada a sedes de 
sítios. 

Figura 11.3.4.4-48 - Vista para o km 11 do 
traçado.  

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 
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Figura 11.3.4.4-49 - Habitação 1 situada em 
área da projeção da faixa 
de servidão do 
gasoduto.  

Figura 11.3.4.4-50 - Habitação 2 situada em 
área da projeção da 
faixa de servidão do 
gasoduto. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-51 - Placa de inauguração do 
sistema de captação de 
água, março de 2016. 

Figura 11.3.4.4-52 - Reservatórios que 
abastecem o povoado 
Sol Nascente. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 
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Figura 11.3.4.4-53 - Vista para o km 10,50 do 
traçado (paralelo ao 
fundo do terreno), 
depósito de minério.  

Figura 11.3.4.4-54 - Vista para o km 10,58 do 
traçado (paralelo ao 
fundo do terreno), 
depósito de minério. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

 Trecho 11 a 12,20 km – Garuva, Sol Nascente 

Segmento com interposição de remanescentes florestais, no fundo de atividade 

agrícola (Figuras 11.3.4.4-55 e 11.3.4.4-56), e dois descampados. Os acessos no 

segmento são todos por vias privadas de terra em boas condições, em todas as 

situações a partir da Estrada Geral Bom Futuro (terra).  

No km 11,35 o traçado atravessa sede de propriedade (Figura 11.3.4.4-57), uma 

construção de apoio a atividade agrícola está situada na projeção da faixa de 

servidão.  

No km 12,2 um barracão de apoio a atividade agrícola está disposto a 

aproximadamente 18 metros do traçado (Figura 11.3.4.4-58). 
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Figura 11.3.4.4-55 - Vista para o km 11,60, 
traçado ao fundo em 
paralelo.  Área de 
remanescente florestal 
margeado por arrozal. 

Figura 11.3.4.4-56 - Vista para o km 12,5 do 
traçado a partir do km 
12,2. Faixa de servidão 
margeada por 
remanescente florestal e 
plantação de palmeiras. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-57 - Sede de propriedade no 
km 11,35. Traçado do 
gasoduto situado atrás 
da residência. 

Figura 11.3.4.4-58 - Galpão situado próximo 
ao traçado no km 12,2. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

 Trecho 12,20 a 13,55 km – Garuva, Sol Nascente/Bom Futuro 

Área de maciço de remanescente florestal (Figura 11.3.4.4-59). 
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Figura 11.3.4.4-59 - Vista para o km 13,55 a partir de via de acesso ao km 13,78. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Trecho 13,55 a 13,83 km – Garuva, Bom Futuro 

Acesso pela Estrada Geral Bom Futuro centro do povoado de Bom Futuro. O 

traçado atravessa o acesso, a faixa de servidão é margeada por plantio de bananas 

e remanescente florestal (Figura 11.3.4.4-60 e Figura 11.3.4.4-61). 

Figura 11.3.4.4-60 - Vista do km 13,83. 
Traçado ao fundo, ponto 
de travessia de acesso.  

Figura 11.3.4.4-61 - Bananal estabelecido ao 
redor da faixa de 
servidão do segmento 
do traçado. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 
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 Trecho 13,83 a 14,16 km – Garuva, Bom Futuro 

Travessia do traçado em área de remanescente florestal (Figura 11.3.4.4-62). 

Figura 11.3.4.4-62 - Vista para o km 14,16 a partir de Estr. Geral Bom Futuro. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Trecho 14,16 a 14,17 km – Garuva, Bom Futuro 

Travessia do traçado sob Estrada Geral Bom Futuro - Água Boa, Itapoá  

(Figura 11.3.4.4-63). 

Figura 11.3.4.4-63 - Vista para travessia do traçado sob Estr. Bom Futuro – Água Boa. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 
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 Trecho 14,17 a 14,76 km – Garuva, Bom Futuro 

Segmento margeado pelo plantio de arroz nos metros iniciais, a partir do km 14,52 

inicia área ocupada por silvicultura (Figura 11.3.4.4-64 e 11.3.4.4-65). 

Figura 11.3.4.4-64 - Vista sore o traçado para o km 14,76. Arrozal e 
silvicultura ao fundo. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Trecho 14,76 a 14,86 km – Garuva/Itapoá, Bom Futuro/Braço do Norte 

O traçado projetado atravessa a rodovia asfaltada SC-416, segmento limítrofe entre 

os municípios de Garuva e Itapoá. 

 Trecho 14,86 a 20,16 km – Itapoá, Braço do Norte/Saí Mirim 

O segmento do traçado é caracterizado por usos rurais do solo, sobretudo 

relacionados com a pecuária, pequenas áreas de plantio de banana e palmeira 

(Figura 11.3.4.4-65 e 11.3.4.4-66). Essas áreas são intercaladas por remanescentes 

florestais, campos degradados e silvicultura. 

Nesse trecho o traçado é projetado em área de planície, a feição do terreno recebe 

grande influência das várzeas dos rios Braço do Norte, Saí Mirim e seus tributários. 

A disposição paralela do segmento em relação a rodovia SC-416 facilita o acesso. 

Existem vários acessos de terra ao traçado, o trecho entre os km 18,5 e 19 é o que 

mais se distância da rodovia, cerca de 600 metros. 
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Figura 11.3.4.4-65 - Vista para o km 18,15, 
traçado ao fundo em 
paralelo. A faixa de 
servidão é margeada por 
remanescente florestal, 
plantio de palmeiras e 
campo degradado. 

Figura 11.3.4.4-66- Vista para o km 18,24, 
ponto distante 127 metros 
do traçado. Plantio de 
banana e remanescente 
florestal. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

 Trecho 20,16 a 20,17 km – Itapoá, Saí Mirim 

Travessia do Rio Saí Mirim, o acesso é possível por via vicinal desde a SC-416. A 

faixa de servidão tangencia a via de acesso ao rio. Antes nesse trecho havia um 

pontilhão, era possível atravessar o rio e seguir até outro acesso a SC-416. 

Atualmente a ponte não existe, e ponto de passagem do traçado é uma área 

bastante frequentada por pescadores de margem. 

O rio é de extrema relevância dentro do contexto socioespacial de Itapoá, pois ele é 

o principal ponto de captação de água para o abastecimento da zona urbana do 

município. 

 Trecho 20,17 a 22,00 km – Itapoá, Saí Mirim 

O traçado atravessa a propriedade do sr. Osmar Meyer, a faixa de servidão passa 

pela área utilizada como sede (Figura 11.3.4.4-67 e 11.3.4.4-68), entre o início do 

segmento e o km 20,45. No km 20,10 o traçado atravessa galpão de suprimentos da 

propriedade (Figura 11.3.4.4-69). 

No restante do percurso a faixa de servidão atravessa áreas de remanescente 

florestal e campo antrópico (Figura 11.3.4.4-70). 
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Figura 11.3.4.4-67 - Vista sobre o traçado 
para o Rio Saí Mirim, o 
traçado cruza o acesso 
da propriedade do sr. 
Meyer.  

Figura 11.3.4.4-68 - Vista sore o traçado na 
sede da propriedade, km 
20,10. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-69 - Galpão atravessado pela 
projeção do traçado do 
gasoduto, km 20,10.  

Figura 11.3.4.4-70 - Vista para o km 21,50 a 
partir do km 21,94, 
remanescente florestal.  

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 
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 Trecho km 22,00 a km 22,01 - Itapoá, Saí Mirim 

Travessia da rodovia SC-416 (Figura 11.3.4.4-71). 

Figura 11.3.4.4-71 - Vista do segmento de travessia do traçado na SC-416. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Trecho km 22,01 a km 25,64 - Itapoá, Saí Mirim/Água Branca/Jaguaruna 

O segmento passa por área de três povoados, a faixa de servidão atravessa áreas 

de remanescentes florestais e silvicultura (Figura 11.3.4.4-72). Entre o km 24 e 24,5 

o traçado atravessa área com relevo acidentado, nesse segmento os acessos são 

efetuados em via com declividade acentuada. 

Em todo o trecho o traçado atravessa vias em três pontos: km 23,38 Estrada Água 

Branca (Figura 11.3.4.4-73); km 23,74 acessos ao oleoduto (Figuras 11.3.4.4-74 e 

11.3.4.4-75) e; acesso privado no km 24,63. 
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Figura 11.3.4.4-72 - Vista para o km 23,00 a 
partir da Estr. Água 
Branca (travessia sob a 
via). Remanescente 
florestal e eucaliptos ao 
fundo.  

Figura 11.3.4.4-73 - Vista do traçado na 
travessia sob a Estr. 
Água Branca, km 23,38 
(remanescente florestal). 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-74 - Travessia com via 
secundária no km 23,74, 
ligação entre os 
povoados de Água 
Branca e Jaguaruna. 
Remanescente florestal. 

Figura 11.3.4.4-75 - Vista a partir do km 23,74 
para o km 23,50. Área de 
remanescente florestal. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

 Trecho km 25,64 a km 25,65 - Itapoá, Jaguaruna 

Travessia da Estrada José Alves (Figura 11.3.4.4-76 e Figura 11.3.4.4-767), via 

asfaltada com intenso tráfego de veículos pesados envolvidos na atividade 

retroportuária. 
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Figura 11.3.4.4-76 - Vista Norte, travessia 
com a Estr. José Alves. 

Figura 11.3.4.4-77 - Vista Norte, travessia da 
Estr. José Alves. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

 Trecho km 25,65 a km 26,08 - Itapoá, Jaguaruna 

Flanco norte da faixa de servidão ocupado por remanescente florestal. Ao sul, 

afastado da faixa de servidão, terreno utilizado como pátio retro portuário da 

empresa TLG (Figuras 11.3.4.4-78 e 11.3.4.4-79). 

Nesse segmento o principal acesso é a Av. José Alves, por intermédio de via de 

terra lateral ao pátio de contêineres. 

Figura 11.3.4.4-78 - Vista do pátio da TLG (ao 
fundo) a partir do km 
25,68, Estr. José Alves. 

Figura 11.3.4.4-79 - Pátio da empresa TLG. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 
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 Trecho km 26,08 a km 28,79 – Itapoá, Jaguaruna/Pontal do Norte 

Trecho ocupado por maciço de remanescente florestal. Na Lei Municipal 676/2016, 

que dispõe sobre o zoneamento e uso do solo do município de Itapoá, atribui a essa 

área ao uso industrial e retro portuário.  

Na extremidade final do segmento, a lei de zoneamento de uso do solo ainda prevê 

expansão de vias urbanas. No ponto final inicia a ocupação urbana ao redor do 

traçado, esse foi o único acesso identificado em todo o trecho, na localidade 

Balneário Branda Lise, final da Rua Vila Nova, Pontal do Norte. 

Uma via possível para acesso ao traçado na fase de obras é a Rua Bem Te Vi 

(Figura 11.3.4.4-80), que tem trajeto quase paralelo a norte do traçado  

(Figura 11.3.4.4-81). Para tanto seriam necessárias melhorias na via de terra, e 

abertura de acesso transversal entre a via e o traçado. 

Figura 11.3.4.4-80 - Rua Bem Te Vi, percurso desde a Estr. José Alves até Av. Beira Mar. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

 Trecho km 28,79 a km 30,64 – Itapoá, Pontal do Norte 

No segmento final do traçado, a faixa de servidão é margeada por área com 

ocupação urbana. A região faz parte da localidade do Pontal do Norte, que possui 

paisagem caracterizada por residências unifamiliares. 

A faixa de servidão do OSPAR nesse segmento está livre de ocupações  

(Figura 11.3.4.4-81). No entanto, a extensão do corredor da servidão provocada pela 

instalação do gasoduto, irá sobrepor algumas residências na localidade  

(Figuras 11.3.4.4-81, 11.3.4.4-82 e 11.3.4.4-83). 
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O principal acesso ao segmento é a Avenida Beira Mar, atravessada pelo traçado no 

km 30,40. 

Figura 11.3.4.4-81 - Travessia da Rua Vila 
Nova, Pontal do Norte, 
faixa de servidão 
desocupada no km 
29,32. 

Figura 11.3.4.4-82 - Ao fundo lotes 
residenciais 
sobrepostos pela faixa 
de servidão do 
gasoduto, km 29,56. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Figura 11.3.4.4-83 - Travessia da Av. Beira 
Mar, vista para o Km 
30,00, a direita 
residências sobrepostas 
pela faixa de servidão do 
gasoduto. 

Figura 11.3.4.4-84 - Travessia da Av. Beira 
Mar, vista para o Km 
30,46, a esquerda 
residência sobreposta 
pela faixa de servidão 
do gasoduto. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

A partir da rodovia SC-416, as principais vias de acesso à Avenida Beira Mar, na 

localidade prevista para o canteiro, são: 

a) Estrada José Alves via bairro Figueira do Pontal, passando pelo Porto de 

Itapoá; a via é asfaltada e tem um fluxo intenso de caminhões devido a 

atividade retro portuária; 
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b) Rua João Batista Velem (Estr. Geral de Saí Mirim), via asfaltada que leva o 

acesso a Av. Beira Mar passando pelo bairro Itapoá (centro); 

c) Rua Bem Ti Vi, a partir da Estrada José Alves, a via não possui pavimento 

asfáltico, é estreita e necessita de melhoria na pavimentação, no entanto, é o 

trajeto mais curto e com menor fluxo entre a SC-416 e o canteiro de obras; 

d) Via marítima, Baía da Babitonga. 

11.3.4.4.1 Consolidação das Informações de uso do solo na AI 

A segmentação por tipologia de uso do solo resultou em 28 repartições da faixa de 

servidão do Gasoduto de Interligação ao GASBOL (Quadro 11.3.4.4.1-1). Nos 

primeiros dois terços do traçado predominam os tipos de uso do solo relacionados a 

atividades rurais. Somente nos quilômetros finais do terceiro terço, próximo ao km 

28,80, a faixa de servidão do gasoduto atravessa solo efetivamente grafado por usos 

urbanos. 

Quadro 11.3.4.4.1-1 - Segmentação do Traçado Por Tipologia de Uso do Solo. 

SEGMENTO GRUPOS DE 
SEGMENTOS 

INTERVALO DA 
DO TRAÇADO 
(KM) 

TIPO DE USO DO SOLO NA 
FAIXA DE SERVIDÃO 

TAMANHO DO 
SEGMENTO 
(KM) 

1 Primeiro Terço 0 a 0,90 Palmeiras (palmito) 0,90 

2 0,90 a 0,92 Circulação 0,02 

3 0,92 a 1,37 Uso agrícola 0,45 

4 1,37 a 2,82 Remanescente Florestal 1,45 

5 2,82 a 3,09 Campo Degradado 0,27 

6 3,09 a 3,1 Circulação 0,01 

7 3,1 a 7,57  Remanescente Florestal 4,47 

8 7,57 a 9,49 Pecuária e silvicultura 1,92 

9 9,49 a 9,50 Circulação 0,01 

10 9,50 a 9,77 Arrozal 0,27 

11 9,77 a 10,05 Remanescente Florestal 0,28 

12 Segundo Terço 10,05 a 11 Descampado e mineração 0,95 

13 11 a 12,2 Remanescente Florestal e 
agricultura 

1,20 

14 12,20 a 13,55 Remanescente Florestal 1,35 

15 13,55 a 13,83 Plantio de Banana 0,28 

16 13,83 a 14,16 Remanescente Florestal 0,33 

17 14,16 a 14,17 Circulação 0,01 

18 14,17 a 14,76 Arrozal e Silvicultura 0,59 

19 14,76 a 14,86 Circulação 0,10 

20 14,86 a 20,16 Remanescente florestal e 
agropecuária. 

5,30 

21 Terceiro Terço 20,16 a 20,17 Rio Saí Mirim 0,01 

22 20,17 a 22,00 Sede de propriedade e 
remanescentes florestais 

1,83 

23 22,00 a 22,01 Circulação 0,01 
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SEGMENTO GRUPOS DE 
SEGMENTOS 

INTERVALO DA 
DO TRAÇADO 
(KM) 

TIPO DE USO DO SOLO NA 
FAIXA DE SERVIDÃO 

TAMANHO DO 
SEGMENTO 
(KM) 

24 22,01 a 25,64 Remanescente Florestal e 
Silvicultura 

3,63 

25 25,64 a 25,65 Circulação 0,01 

26 25,65 a 26,08 Remanescente Florestal e pátio 
retroportuário 

0,43 

27 26,08 a 28,79 Remanescente Florestal 2,71 

28 28,79 a 30,46 Ocupação urbana 1,67 

Quilometragem Total do Traçado 30,46 

Fonte: Pesquisa de campo Mott MacDonald, março de 2018. 

Cerca de 90% (27 quilômetros) da faixa de servidão do traçado é margeada por: 

tipologias de uso rural (arrozal, bananal, palmeiral, silvicultura e campos), 

remanescentes florestais e várzeas. Desse total quase 13 quilômetros estão 

projetados em maciços de remanescentes florestais, o que representa 42% de todo 

o traçado. Os demais quilômetros recebem influência de vias de circulação, sedes 

de propriedades rurais, travessia de rio, atividade retroportuária e lotes urbanos. 

a) Benfeitorias e Edificações na Área de Intervenção (AI) do Empreendimento 

Ao todo foram identificadas 03 benfeitorias intervencionadas pela faixa de servidão 

projetada para empreendimento. São edificações com modesto padrão construtivo 

localizadas e zona rural. O Quadro 11.3.4.4.1-2 apresenta as benfeitorias 

identificadas dentro da faixa de servidão projetada para o gasoduto. Vale ressaltar 

novamente que esses não são dados finais, o levantamento das benfeitorias será 

realizado com maior detalhamento na fase de instalação do gasoduto. 

No decorrer da faixa de servidão foram constatados que duas residências 

localizadas na mesma propriedade, em Sol Nascente (Garuva) e uma benfeitoria em 

Sai Mirim (Itapoá) próximo ao rio Sai Mirim estão situadas dentro da faixa de 

servidão de 20 metros. O Mapa 11.3.4.4.1-1 apresenta a identificação das 

Benfeitorias e Edificações nas Área de Intervenção (AI) do Gasoduto. 

Quadro 11.3.4.4.1-2 - Benfeitorias na AI Terrestre. 

TIPO DE 
CONSTRUÇÃO 

MATERIAL TELHADO KM DO 
TRAÇADO 

MUNICÍPIO LOCALIDADE 

Habitação Madeira Telha de 
Amianto 

10,432 Garuva Sol Nascente 

Habitação Madeira Telha de 
Amianto 

10,462 Garuva Sol Nascente 

Galpão de depósito Madeira Telha de 
Amianto 

20,280 Itapoá Saí Mirim 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em março de 2018. 
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b) Desapropriações, Reassentamentos ou Indenizações 

De acordo com levantamento de campo realizado em março de 2018 pela Mott 

MacDonald, foram identificadas 03 benfeitorias/ edificações intervencionadas pela 

faixa de servidão projetada para empreendimento.  

O item 1.3.7 Benfeitorias e Edificações na Área de Intervenção (AI) do 

Empreendimento apresenta o detalhamento das benfeitorias e edificações 

identificadas. 

11.3.5 Organização Social 

Este item apresenta os arranjos institucionais identificados em Garuva, Itapoá e São 

Francisco do Sul, municípios da Área de Influência Indireta (AII) e na Área de 

Influência Direta (AID) do empreendimento. 

Para a sua elaboração foram levantadas informações junto às instituições de 

pesquisa oficiais e órgãos públicos, a saber: prefeituras e secretarias municipais da 

AII, IBGE, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dentre outras. De forma 

complementar, as informações obtidas durante a campanha de campo através de 

entrevistas semiestruturadas, realizadas com representantes de algumas instituições 

atuantes na AII, também subsidiaram a sua construção.  

A identificação dos arranjos institucionais, aqui compreendidos como instâncias 

onde atores com interesses econômicos, políticos, sociais e culturais se articulam 

em um determinado território levou em conta os diferentes interesses, os problemas 

comuns, assim como a diversidade socioeconômica dos municípios. 

Os dados apresentados e analisados referem-se aos grupos de interesse e atores 

identificados nos setores públicos e privados e terceiro setor. O setor público, aqui 

entendido como primeiro setor, representa as entidades do poder público federal, 

estadual e municipal, quando existentes, assim como, as regiões administrativas e 

as secretarias que atuam no ordenamento do território. O terceiro setor caracteriza-

se pela ação de organizações sem fins lucrativos, atuantes na AID. 

Assim, é necessário reiterar que estes grupos de interesse estarão envolvidos no 

contexto do empreendimento, uma vez que se configuram em importantes grupos 

que estão presentes e influenciam na gestão territorial. No Quadro 11.3.5-1 são 

elencados os grupos de atores sociais públicos e privados comunitários e aqueles 

sediados fora da AII, mas que de alguma forma possuem interesses representados 

em seu território. 

No Quadro 11.3.5-1 a seguir, estão identificados os grupos de interesse vinculados 

às instituições governamentais, iniciativas privadas e setores não governamentais - 

Terceiro Setor. 
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11.3.5.1 Instituições Governamentais na Esfera Federal com atuação na AII 

Quadro 11.3.5-1 - Instituições Governamentais na Esfera Federal com atuação na AII. 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS 

ENTIDADE CONTATO 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Ministro: José Sarney Filho 

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5º andar. Brasília/DF. 
CEP:70068-900 

Tel.: (61) 2028-1057/1289/1422 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA 

Presidente: Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo 

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal nº 09566 - CEP 
70818-900 - Brasília- DF. 

Tel.: (61) 3316-1001 / 1002 / 1003 

E-mail: presid.sede@ibama.gov.br 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) 

Secretário Geral: Rosa Lemos de Sá 

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 
Botafogo. Rio de Janeiro – RJ. CEP: 22270-014 

Tel.: (21) 2123 5300  

E-mail: funbio@funbio.org.br 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) 

Presidente: Ricardo Soavinski 

Endereço: EQSW 103/104, Complexo Administrativo, 
Bloco C, 1º Andar - Setor Sudoeste. Cep 70.670-350 

Tel.: (61) 2028-9011 

Email: ricardo.soavinski@icmbio.gov.br 

Ministério Público Federal - MPF 

Procuradora-Geral da República: Raquel Elias Ferreira 
Dodge 

SAF Sul Quadra 4 Conjunto C. Brasília/DF. CEP 70050-
900 

Tel.: (61) 3105-5100 

11.3.5.2 Instituições Governamentais na Esfera Estadual com atuação na AII 

Quadro 11.3.5.2-1 - Instituições Governamentais na Esfera Estadual com atuação na AII. 

INSTITUIÇÕES ESTADUAIS 

ENTIDADE CONTATO 

Superintendência do Ibama em Santa Catarina 
(Supes/SC) 

Superintendente: Jorge Luiz Acioli 

Endereço: Rua Conselheiro Mafra, nº 784 - Centro - Cep: 
88010-102 - Florianópolis/SC 

Tel.: (48) 3212-3300 

Email: 
supes.sc@ibama.gov.br / jorge.acioli@ibama.gov.br  

Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) - Coordenação Regional em 
Florianópolis – CR9 

Coordenador: Henrique Horn Ilha 

Rodovia Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, s/nº, km 2 
– Jurerê CEP 88.053-700 – Florianópolis/SC 

Tel.: (48) 3282-2163 / (48) 3282-2617 

Email: henrique.ilha@icmbio.gov.br 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (EPAGRI) 

Presidente:    Luiz Ademir Hessmann 

Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, Caixa Postal 
502. CEP: 88034-901 Florianópolis, SC 

Tel.: (48)3665-5000 

Ministério Público Santa Catarina 

Procurador Geral: Sandro José Neis 

Endereço: R. José da Costa Moellman, 197 - Centro, 
Florianópolis - SC, 88020-170 

Email: pgj@mpsc.mp.br 

mailto:funbio@funbio.org.br
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11.3.5.3 Instituições Governamentais na Esfera Municipal da AII 

Quadro 11.3.5.3-1 - Instituições Governamentais na Esfera Municipal da AII. 

INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS 

GARUVA 

ENTIDADE CONTATO 

Prefeitura Municipal 

Prefeito: Rodrigo Adriany David 

Endereço: Avenida Celso Ramos, 1.614 - Centro, 89248-000. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3445-8200 

Email: pmgaruva@garuva.sc.gov.br 

Gabinete do Prefeito 

Chefe do Gabinete: Saad Benedet Junior 

Endereço: Avenida Celso Ramos, 1.614 - Centro, 89248-000. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3445-8202 / 47-98829-8344 

Email: gabinete@garuva.sc.gov.br 

Secretaria Municipal de Administração 
Planejamento e Finanças 

Secretário: Clédio Leandro Pedralli 

Endereço: Avenida Celso Ramos, 1.614 - Centro, 89248-000. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3445-8206 

Email: cledio@garuva.sc.gov.br 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação 

Secretária: Simone Neves 

Endereço: Rua Padre José Novak. Centro, 89248-000 

Tel.: (47) 3445-4042 

Email: simoneneves@garuva.sc.gov.br 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Secretária: Monise Nagel Moreira da Silva 

Endereço: Avenida Celso Ramos, 1.614 - Centro, 89248-000. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3445-8222 / 8217 / 8218 

Email: cultura@garuva.sc.gov.br 

Secretaria Municipal de Estratégias Rurais, 
Infraestrutura e Urbanismo 

Responsável pela Secretária: Plotino 

Endereço: Avenida Celso Ramos, 1.614 - Centro, 89248-000. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3445-8241 

Email: marciaferreira@garuva.sc.gov.br 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Secretário: Márcio Herpich 

Endereço: Avenida Celso Ramos, 1.614 - Centro, 89248-000. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3433-2459 

Email: sesa@garuva.sc.gov.br 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretária: Isabela Aragão Pereira 

Endereço: Rua Eugênio Avanci. 656. Centro. CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3445-4019 

Email: saude@garuva.sc.gov.br 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Esporte e Turismo 

Secretário: Clinto Severiano 

Endereço: Avenida Celso Ramos, 1.614 - Centro, 89248-000. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 3445-8219 

Email: clinton_luiz@hotmail.com 

Endereço:  Av. Celso Ramos, 1614. Bairro Centro. CEP 
89248000  
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INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (EPAGRI) - Escritório 
Municipal de Garuva  

Tel.: (47) 34311426  

Email: emgaruva@epagri.sc.gov.br  

Promotoria de Justiça da Comarca de Garuva 

Promotor de Justiça Titular: Joel Zanelato  

Endereço: Fórum de Garuva - Av. Celso Ramos, 1226 - Centro, 
89248-000 

Tel.: (47) 3445-8901 

Email: jzanelato@mpsc.mp.br  

ITAPOÁ 

ENTIDADE CONTATO 

Prefeitura Municipal 

Prefeito: Marlon Roberto Neuber 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-8813 

Gabinete do Prefeito 

Chefe de Gabinete: Rodrigo Lopes de Oliveira 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-8858 

Secretaria de Administração 

Secretária: Joselene Gonçalves do Nascimento Cunha 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-8805 

Email: prefeitura@itapoa.sc.gov.br 

Secretaria de Assistência Social 

Secretária: Elisiane de Souza Martins 

Endereço: Rua das Nações (Rua 1670). Itapoa. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-1071 

Email: bemestar@itapoa.sc.gov.br / cras@hotmail.com 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
(SOSP) 

Secretário: Wantuil José de Oliveira 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-8842 

Email: sosp@itapoa.sc.gov.br / moradiasitapoa@gmail.com 

Secretaria de Agricultura e Pesca (SAP) 

Secretário: Miguel Carneiro Braz 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-6462 

Email: agropesca@itapoa.sc.gv.br 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SPU) 

Secretário: Rafael Vida Almeida 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-8838 

Email: seplan@itapoa.sc.gov.br 

Secretaria de Esporte e Lazer 

Secretário: Marcos Antônio Fontana 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-6405 

Email: esporte@itapoa.sc.gov.br 

Secretaria de Saúde 

Secretária: Sandra Regina Medeiras da Silva 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-8846 / 8847 
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INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS 

Email: saude@itapoa.sc.gov.br 

Secretaria de Turismo e Cultura 

Secretário: Claudio Roberson Lemonie 

Endereço: Rua Diogo Augusto Zamboni de Oliveira. 201. Itapema 
do Norte, Itapoá. CEP 89249-000 

Tel.: (47) 3443-0244 

Email: turismo@itapoa.sc.gov.br 

Secretaria da Fazenda 
Secretário: Carlito Joaquim Custódio Júnior 

Tel.: (47) 3443-8802 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMAI) 

Secretário: Ricardo Ribeiro Haponiuk 

Endereço: Av. Beira Mar III. 1412. Itapema do Norte. Itapoá. CEP: 
89249-000 

Tel.: (47) 3443-2780 

Email: semai@itapoa.sc.gov.br 

Secretaria de Educação 

Secretária: Luiza Montalvão de Oliveira 

Endereço: Rua Nossa Sra. Aparecida. Itapoá. CEP 89249-000 

Tel.: (47) 3443-0739 

Setor de Convênios 

Diretora: Mônica (sobrenome não informado) 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201. Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: 47-3443-8863 

Email: convenios@itapoa.sc.gov.br 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (EPAGRI) - Escritório 
Municipal de Itapoá  

Endereço:  AV Brasil, 1771. Bairro Centro. CEP 89249000  

Tel.: (47) 34812499  

Email: emitapoa@epagri.sc.gov.br  

Promotoria de Justiça da Comarca de Itapoá 

Promotor de Justiça Titular: Juliana Degraf Mendes  

Endereço: Fórum de Itapoá - R. Mariana Michels Borges, 776 - 
Itapema do Norte, 89249-000 

Tel.: (47) 3443-8151 

Email: jdmendes@mpsc.mp.br  

SÃO FRANCISCO DO SUL 

Prefeitura Municipal 

Prefeito: Renato Gama Lobo 

Endereço: Praça Dr. Getúlio Vargas, 1. Centro. São Francisco do 
Sul  

Tel.: (47) 3471-2210 / 3471-2208 / 3471-2210 

Email: prefeito@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Gabinete do Prefeito 

Chefe de Gabinete: Henrique Bueno 

Endereço: Praça Dr. Getúlio Vargas, 1. Centro. São Francisco do 
Sul  

Tel.: (47) 3471-2210 

Email: sec.gabinete@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável 

Secretário: Joel Souza 

Endereço: Praça Dr. Getúlio Vargas, 1. Centro. São Francisco do 
Sul  

Tel.: (47) 3471 2223 / 3471 2233 

Email: sec.desenvolvimento@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Secretaria de Desenvolvimento Social e da 
Cidadania 

Secretário: Luiz Arnaldo Martins 

Endereço: Rua Coronel Oliveira, 274. Centro. São Francisco do 
Sul 

Tel.: (47) 3444 5577/ 3444 5690 

Email: sec.shdsc@saofranciscodosul.sc.gov.br 
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INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS 

Secretaria de Educação 

Secretário: Aldair Nascimento Carvalho 

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 217. Centro Integrado 
Multiuso da Prefeitura. Centro São Francisco do Sul (SC) 

Tel.: 47-3471-2265 / 2275 

Email: diretoriadeensino@saofranciscodosul.sc.gov.br / 
gerencia.educacao@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Secretaria de Finanças, Administração e 
Gestão de Pessoa 

Secretário: 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte, 
Itapoá. CEP: 89249-000 

Tel.: 47) 3443-6462 

E-mail: não informado 

Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e 
Integração 

Secretário: Horácio Henrique de Oliveira Schwochow 

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 217. Centro Integrado 
Multiuso da Prefeitura. Centro São Francisco do Sul (SC) 

Tel.: (47)3471-2256 

Email: seinfra@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Secretaria de Meio Ambiente 

Secretário: Gabriel Daniel Conorath 

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 217. Centro Integrado 
Multiuso da Prefeitura. Centro São Francisco do Sul (SC) 

Tel.: (47) 3471 2200 

E-mail: não informado 

Secretaria de Obras 

Secretário: Sergio Murilo de Oliveira 

Endereço: Don Fernando Trejo y Sanabria, 0. Acarai. São 
Francisco do Sul 

Tel.: (47) 3444-5908 

Email: sec.obras@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Secretaria de Saúde 

Secretária: Nádia Raposo 

Endereço: Manoel Antonio Bueno, 356. Rocio Grande. São 
Francisco do Sul 

Tel.: 47-3444 6452 / 3444 6190 

Email: secretariadesaude@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Fundação Cultural 

Diretora: Andréa Oliveira 

Endereço: Rua Babitonga, 62 Centro Histórico. Torre 2. São 
Francisco do Sul 

Tel.: 47-3444-5728 

Email: diretor.cultura@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Gerência de Turismo 

Gerente: Juliani Possamar 

Endereço: Rua Babitonga, 62 Centro Histórico. Torre 1. São 
Francisco do Sul 

Tel.: (47) 99978-5620 

Email: gerencia.turismo@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Gerência de Pesca 

Gerente: Marcon Machado 

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 217. Centro Integrado 
Multiuso da Prefeitura. Centro São Francisco do Sul (SC) 

Tel.: (47) 3471 2288 

Email: aquipesca@saofranciscodosul.sc.gov.br 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (EPAGRI) - Escritório 
Municipal de São Francisco do Sul  

Endereço:  Rua Rafael Pardinho, 264. Bairro Centro. CEP 
89240000 

Tel.: (47) (47) 34812110  

Email: emsaofranciscodosul@epagri.sc.gov.br  

Promotor de Justiça Titular: Caroline Sartori Velloso Martinelli 
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INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS 

Promotoria de Justiça da Comarca de São 
Francisco do Sul 

Endereço: Fórum de São Francisco do Sul - R. Coronel Oliveira, 
289 - Centro, 89240-000 

Tel.: (47) 3471-4801 

Email: cvelloso@mpsc.mp.br 

11.3.5.4 Organizações da Sociedade Civil 

No Quadro 11.3.5.4-1, identifica-se a predominância de organizações cujo trabalho 

está relacionado à cadeia produtiva da pesca, refletindo a base econômica e social 

dos municípios da AII. Neste quadro inclui-se também as instituições com atuação 

nos 6 (seis) municípios considerados para o trecho marítimo localizados no entorno 

da Baía de Babitonga, a saber: Itapoá, Garuva, Joinville, Araquari, Balneário Barra 

do Sul e São Francisco do Sul. 

Quadro 11.3.5.4-1 - Organizações da Sociedade Civil. 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

ARAQUIRI 

ENTIDADE CONTATO 

Colônia de Pescadores Z - 31 Contato: Eduardo – Presidente da Colônia 

Endereço: Estrada Geral, n° 7264. Barra do Itapocú 
ARAQUARI – SC, CEP:89245-000 

Tel.: (47) 3452-2323 / 99662-2565 

E-mail: coloniaaraquari@gmail.com 

BALNEÁRIO BARRA DO SUL 

Colônia de Pescadores Z – 03 Contato: João Borges 

Endereço: Rua: Amandio Cabral N° 62 Centro, Balneário 
Barra do Sul- SC, Cep: 89247-000 

Tel.: (47) 3448-2406 

E-mail: coloniadepescaz3@hotmail.com 

FLORIANÓPOLIS 

FEPESC – Federação de Pescadores do Estado de 
Santa Catarina 

Endereço: Rua Presidente Coutinho, 69 - Sala 2 - Centro - 
Florianópolis - SC. CEP: 88015-23 

Tel.: (48) 3028-1558 

E-mail: fepesc@gmail.com 

GARUVA 

Colônia de Pescadores Z – 30 Presidente: Semindo Hirt 

Endereço: Estrada de Barrancos, Barrandos, Garuva/SC. 
CEP: 89248-000 

Tel.: (47) 99121-3884 

Email: coloniadepescaz30@gmail.com / 
semindohirt@gmail.com 

ITAJAÍ 

CEPSUL - Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e 
Sul - vinculado à Diretoria de Pesquisa Avaliação e 
Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO 

Endereço: Av. Ministro Victor Konder, nº 374, Fundos do 
CENTREVENTOS, CEP: 88301-700 - Itajaí – SC. 
Fone/Fax: (47) 3348 6058 

ITAPOÁ 

Colônia de Pescadores Z – 01 Endereço: Avenida Principal - s/n, Itapoá – SC. 

CEP: 89249-000 

Tel.: (47) 3443-2461 
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Associação Dos Pescadores Esportivos 
Ambientalistas de Itapoá (Apeai) 

Endereço: Av Do Príncipe, S/N, Itapema Do Norte, 
Itapoá, SC, CEP 89249-000, Brasil 

Tel.: (47) 3443-1220 

Associação Dos Pescadores Profissionais Artesanais 
da Figueira e Pontal (Appafp) 

Contato: Ademilson (Pretinho) 

Endereço: R 3070, S/N, Figueira, Itapoá, SC, CEP 89249-
000, Brasil 

Tel.: (47) 3443-1032 / 99280-4913 

Associação de Moradores do Pontal e Figueira 
do Pontal (ACOPOF) 

Endereço: R Avenida Beira Mar 5, 111, Pontal Do Norte, 
Itapoá, SC, CEP 89249-000, Brasil 

Tel.: (47) 3443-0103 

Email: jmcitapoa@onda.com.br 

Associação dos Pescadores Profissionais e 
Artesanais de Itapema – Ilha do Meio 

Contato: Sandro dos Santos Martins 

Tel.: (47) 9744-2495 

E-mail: ancora@contabilitapoa.com 

JOINVILLE 

Associação de Municípios do Nordeste de Santa 
Catarina (AMUNESC) 

Presidente: Julio Cesar Ronconi 

Endereço: Rua Max Colin, 1843, Centro, Joinville - SC. 
CEP: 89204-635 

Tel.: (47) 3433-3927 

Email: secretaria@amunesc.org.br 

Casa do Pescador / Sindipesca / Porta do Mar Contato: Japa 

Endereço: Rua Antônio Gonçalves, 397, Espinheiros, 
Joinville/SC. CEP: 89.228-700 

Tel.: (47) 3466-4632 / (47) 98447-4445 

Email: casadopescador.japa@outlook.com 

Associação Dos Pescadores Amadores E 
Profissionais Bairro Da Boa Vista Sociedade / 
Associações em Joinville 

Endereço: Rua São Borja, s/n - Boa Vista, 89.206-400 
- Joinville - SC 

Tel.: (47) 3432-2736 / (47) 98864-2693 

Email: pedro@pianox.com.br 

Colônia de Pescadores Z – 32 Presidente: Angela Regina de França 

Endereço: Rua: Sn Caixa Postal Comunitária. 
Paranaguamirim, Joinville. CEP: 89231-996 

Tel.: (47) 98459-6417 

E-mail: coloniapescadoresz32jlle@gmail.com 

Univille - Campus Joinville Endereço: Rua Paulo Malschitzki, 10 - Zona Industrial 
Norte, Joinville. CEP: 89.219-710 

Tel.: (47) 3461-9000 

E-mail: univille@univille.br 

Unidade Centro – Joinville Endereço: R. Ministro Calógeras, 439 – Centro -Joinville – 
SC, CEP: 89202-207 

Tel.: (47) 3431-0600 

E-mail: unidadecentro@univille.br 

Centro de Formação para Produtores Rurais e 
Pescadores do Litoral Norte de Santa Catarina 
(Cetreville) - Epagri 

Contato: Hector 

Endereço: Rodovia SC-418, KM 0,3, n 257 – Distrito de 
Pirabeiraba – Joinville/SC (ao lado da Fundação Municipal 
25 de julho) CEP: 89.239-400 

Tel.: (47) 3461-1520 

Email: grj@epagri.sc.gov.br  

SÃO FRANCISCO DO SUL 

Casa Familiar do Mar Luiz Carlos Perin Endereço: Endereço, Avenida Dr Nereu Ramos, 3131. 
Rocio Grande São Francisco do Sul – SC. 
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

CEP: 89240-000. 

Tel.: (047) 3444-2316 

Email: casafamiliardomar@sed.sc.gov.br 

Colônia de Pescadores Z – 02 Presidente: Antônio Pedro de Oliveira 

Endereço: Rua: Rafael Pardinho N° 270 Centro, São 
Francisco do Sul – SC, CEP: 89240-000 

Tel.: (47) 3444-2919 / (47) 9762-4161 

Email: coloniadepescaz02.sfs@gmail.com 

Projeto Babitonga Ativa - Unidade São Francisco do 
Sul 

Contato: Fabiano 

Endereço: Rod. Duque de Caxias, 6365 - Iperoba, São 
Francisco do Sul - SC, CEP: 89240-000 

Tel.: (47) 98404-4087 / (47) 3471-3800 

Email: babitonga.ativa@gmail.com 

Museu Nacional do Mar Embarcações Brasileiras Endereço: R. Manoel Lourenço de Andrade, 133 - Centro, 
São Francisco do Sul - SC, 89240-000 

Tel.: (47) 3481-2155 

Instituto Federal Catarinense - Campus São Francisco 
do Sul 

Diretor Geral: Amir Tauille 

Endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n – Iperoba, 
São Francisco do Sul – SC. CEP 89240-000 

Tel.: (47) 3233 – 4000 (47) 3233-4013 

Email: amir.tauille@ifc.edu.br 

Epagri - São Francisco do Sul Contato: Edir Tedesco 

Endereço: Rua: Rafael Pardinho N° 270 Centro, São 
Francisco do Sul – SC, Cep: 89240-000 

Tel.: (47) 3481-2112 

Associação Dos Maricultores Do Capri (Amapri) Endereço: R Mario Benjamim Robaina, 320. São 
Francisco Do Sul - SC. CEP: 89240-000 

Tel.: (47) 99109-2156 

11.3.5.4.1 Organizações Atuantes no entorno do Empreendimento (AID) 

As entrevistas de campo passaram a percepção de que são poucas as iniciativas 

marcadas pelo associativismo ou cooperativismo na região. Sobre o território da AID 

terrestre foram identificadas a atuação de uma cooperativa de trabalhadores, um 

sindicato, uma colônia de pescadores, uma associação comunitária e uma 

associação de produtores. 

Na zona rural da área de influência, segundo os entrevistados, não existe nenhuma 

associação comunitária atuante, ou formalmente constituída. Nas áreas urbanas a 

única entidade comunitária identificada foi a ACOPOF.  

O Quadro 11.3.5.4.1-1 lista as entidades identificadas que atuam dentro da AID 

terrestre. 
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Quadro 11.3.5.4.1-1 - Organizações Sociais com Atuação Na AID Terrestre. 

ENTIDADE MUNICÍPIO SEDE 

Associação de Produtores Rurais de Garuva (APR Garuva) Garuva Centro 

Sindicato do Trabalhador e Trabalhadora Rural de Itapoá (STRI) Itapoá Saí Mirim 

Cooperativa de Transporte e Logística (Cootranlog) Itapoá Jaguaruna 

Associação Comunitária do Pontal e Figueira do Pontal (ACOPOF) Itapoá Pontal do Norte 

Colônia de Pescadores Z-01 Itapoá Itapema do Norte 

Fonte: Levantamento de Campo da Mott MacDonald, março. 2018. 

As Figuras 11.3.5.4.1-1, 11.3.5.4.1-2 e 11.3.5.4.1-3 apresentam as sedes das 

entidades Cootranlog, STRI e a ACOPOF. 

Figura 11.3.5.4.1-1 - Sede da Cootranlog, 
Estrada José Alves, 
Jaguaruna-Itapoá. 

Figura 11.3.5.4.1-2 - Sede do STRI, Saí Mirim- 
Itapoá. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.5.4.1-3 - Sede da ACOPOF, Pontal do Norte-Itapoá. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 
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A APR Garuva foi citada por um bananicultor da área de influência, e qualificada 

como uma entidade que auxilia a profissionalização da produção rural no município 

de Garuva. 

O STRI presta apoio a pequenos produtores rurais de Itapoá, principalmente na 

localidade de Saí Mirim, onde está sediado. O auxílio é efetivado por meio de apoio 

técnico e maquinário. 

A Cootranlog é uma cooperativa que trabalha com a demanda de transporte de 

containers na atividade retroportuária do entorno do Porto de Itapoá.  

A ACOPOF é uma associação comunitária bastante ativa na relação com os 

moradores da região do Pontal do Norte. A localidade acomoda uma significativa 

população de pescadores artesanais associados a Colônia de Pescadores Z-01. 

11.3.5.5 Forças e tensões sociais 

As forças e tensões sociais muitas vezes são decorrentes do modo de apropriação 

do meio ambiente e do espaço social e os mesmos podem, potencialmente, se 

transformar em conflitos.  

 Acselrad (1993) diz que os conflitos decorrem em função da ação de grupos que 

lutam contra o acesso desigual à terra, aos recursos ambientais e à concentração da 

propriedade, mas também enquanto reação dos grandes proprietários em 

decorrência dos movimentos sociais. Porém, esta não é a única forma de conflito 

existente. 

Conforme definição do IBAMA, baseada em Carvalho, Scotto e Barreto (1995), o 

conflito ambiental é entendido como “confronto de interesses representados em 

torno da utilização e/ou gestão do meio ambiente”. 

De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, a partir 

das definições do zoneamento do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro de 

Santa Catarina (GERCO/SC), o TGS encontra-se parcialmente enquadrado em uma 

Zona de Uso Aquaviário e Portuário e a outra parte em uma Zona de Recreação 

Náutica. Este enquadramento poderá ser um fator de potencial tensão entre os 

atores sociais que utilizam a Baía da Babitonga também, tendo em vista que parte 

do empreendimento estará localizado numa área destinada à recreação náutica, e 

não somente às atividades portuárias. 

Neste contexto teórico, identifica-se conflitos inerentes a cadeia produtiva da pesca. 

As pressões do crescimento urbano desordenado, sobretudo nas periferias urbanas 

em municípios que cresceram impulsionados pela industrialização de Joinville, 

levaram as comunidades pesqueiras da Baía da Babitonga a uma reestruturação 

espacial e perfilática, refletida na dispersão dos grupos que atuam na pesca pelas 

periferias e bairros das cidades. 
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Além destas alterações, o crescimento urbano no entorno da baía trouxe 

consequências negativas para a pesca artesanal, tais como: poluição, ocupação de 

áreas que deveriam ser dedicadas à preservação, atração de mão de obra de baixa 

qualificação que complementa renda com atividades extrativistas, aumento da 

pressão sobre os recursos, competição entre pesca amadora/esportiva e 

profissional, alteração do perfil do pescador profissional (este passa a ser 

incorporado em atividades econômicas informais ou migra para o regime CLT), 

gerando conflitos de diversas ordens e identificados em estudos recentes como os 

de Serafini (2012) in Babitonga Ativa, diagnóstico atualizado em novembro de 2017. 

Com o aumento da demanda por pescado, a introdução de novos atores na pesca 

comercial e o acesso a novos materiais de pesca, motores, gelo (chegada da 

energia), possibilitou maiores deslocamentos, ocasionando no aumento do esforço 

por unidade de produção e mais pressão sobre os estoques locais. 

A redução dos estoques pesqueiros, o aumento da poluição e a redução das áreas 

de pesca pelos conflitos com as atividades industriais e de lazer na Baía da 

Babitonga só tornaram o cenário que envolve a pesca artesanal ainda mais 

complexo. 

O Quadro 11.3.5.5-1 apresenta um resumo dos principais conflitos identificados por 

Serafini (2012). 

Quadro 11.3.5.5-1 - Conflitos internos e externos da atividade pesqueira da Baía da Babitonga 
e adjacências. 

TIPOS DE CONFLITO DESCRIÇÃO 

Internos A pesca do camarão-
branco com gerival e 
rede de caceio 

Apesar de restrito à porção interna da baía, abrange 80% das 
comunidades. Além do risco de uma arte de pesca se prender na outra, os 
pescadores com o gerival, acusam a rede de caceio de “espalhar” o 
camarão. O conflito mais frequente envolve os pescadores amadores, que 
desconhecem o conflito potencial. 

O arrasto e as redes de 
emalhar fora da baía 

Este conflito é restrito às comunidades que atuam fora da baía, 
especialmente às de Itapoá, se manifestando nas redes de caceio e 
fundeio. As redes de fundeio podem ser levadas por engate na rede dos 
arrastos de porta ou na hélice destas embarcações que operam durante a 
noite. O mesmo ocorre com as redes de caceio, tanto de dia, quanto de 
noite, mas este conflito não é muito frequente. 

Os pescadores da Baía 
Babitonga e a frota 
industrial 

As principais frotas industriais que atuam nas áreas de pesca dos 
pescadores da Baía da Babitonga são as de arrasto (duplo, simples e 
parelha) e de cerco (traineira). O conflito ocorre em função de colisões com 
redes de emalhe e pela redução dos estoques pesqueiros explorados pelos 
pescadores do local. Rodrigues (2000) também reporta os conflitos 
decorrentes da pesca ilegal com o emprego do arrasto de portas no interior 
da Baía e a atividade das parelhas próximas à praia. 

A pesca da tainha A tainha é capturada pelas redes de caceio, fundeio, redondo, arrastão de 
praia, espera e tarrafa na Baía da Babitonga. O conflito ocorre 
principalmente no caso do arrastão de praia e seus pescadores reivindicam 
o banimento das redes de espera fixadas ao longo das praias. A 
justificativa é que “estas redes bloqueiam e afugentam os cardumes de 
tainhas que se deslocam paralelamente à linha de costa próxima à zona de 
arrebentação das praias e que entram também nos estuários, prejudicando 
sua captura dentro da baía” (p. 118). O arrastão de praia também possui 
conflitos com os pescadores de redondo e com os amadores, que 
afugentam os cardumes. 
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TIPOS DE CONFLITO DESCRIÇÃO 

A pesca com gerival Esta é a principal arte de pesca para a captura de camarões dentro da baía 
e seu uso substituiu a rede de caceio no final dos anos 1970. Os conflitos 
estão associados à desobediência das regras de uso, como o emprego da 
tração motorizada na porção interna da baía e o uso de mais de um gerival 
por pescador. 
O conflito pelo uso do gerival com emprego do motor também foi 
identificado por Rodrigues (2000). Outros pescadores questionam o uso do 
gerival em função da elevada eficiência de captura, da possibilidade de uso 
em todos os ambientes (ex. próximo às rochas) e da baixa seletividade em 
relação ao tamanho. Além disso, a facilidade de operação atraiu 
pescadores amadores, especialmente na safra do camarão. 

Externos Direitos de uso dos 
recursos 

O conflito ocorre entre pescadores artesanais profissionais e os diferentes 
tipos de pescadores amadores. Pescadores profissionais acusam os 
amadores de fazer uso dos mesmos petrechos; utilizarem petrechos 
proibidos por lei; disputarem o recurso, especialmente nas safras do 
camarão-branco e da tainha; comercializar o pescado; atrapalharem a 
pesca por não serem habilidosos; acessarem políticas específicas para o 
pescador artesanal profissional e adquirem materiais com mais facilidade 
por terem renda fixa. 

A pesca recreativa Este conflito foi reportado em todas as comunidades. Os pescadores 
portadores da licença de pesca amadora têm um limite de captura de 15 
kg, mais um exemplar. O conflito decorre do excesso de pescadores 
recreativos e da postura de alguns: captura dos peixes fora dos tamanhos 
mínimos e falta de respeito com os pescadores profissionais (passam com 
as lanchas próximo das bateiras, gerando ondulações, e cortam redes e 
boias). 

Os portos O conflito com os portos é maior nas localidades próximas e nas pescarias 
realizadas dentro da baía. Os conflitos estão relacionados à perda de áreas 
de pesca, risco de poluição (citado em todas as comunidades), perturbação 
da pesca pela maior circulação de navios, dificuldades de navegação e 
maior rigidez na fiscalização. Os protestos dos pescadores ocorrem em 
relação aos novos portos, como o Terminal Mar Azul. 

Canal do Linguado Com o aterro do Canal do Linguado, o complexo estuarino passou a 
apresentar apenas uma conexão com o oceano, gerando um intenso 
processo de assoreamento na Baía da Babitonga e, ao mesmo tempo, 
transformando a Barra do Sul em uma laguna. Com a diminuição da 
circulação interna da baía os efeitos dos poluentes depositados no leito 
foram potencializados e a entrada de recursos pesqueiros para o estuário 
foi prejudicada. 

Conservação ambiental Em 2005 surgiu a proposta de criação de uma Reserva de Fauna (REFAU) 
com uma área de 72.000 ha de lâmina d’água e manguezais associados, 
abrangendo os seis municípios do entorno da baía. A proposta foi 
juridicamente questionada por algumas organizações locais, culminando na 
suspensão temporária do processo. A alegação dos pescadores era que 
não se poderia mais pescar dentro dos limites da reserva e 70% se 
posicionaram contrários à criação (n=30 entrevistados). Como a REFAU 
pertence ao grupo de unidades de Uso Sustentável parece ter havido um 
problema de comunicação da proposta. 

Outros conflitos 
localizados 

1-Apesar do arrasto de portas ser proibido dentro da baía, os pescadores 
do Pontal-Figueira e do Iperoba afirmam que ele ocorre na entrada da baía 
com o objetivo de capturar camarões para serem vendidos como isca. 2-
Normas da Autoridade Marítima (NORMAM-03) proíbem a pesca no canal 
principal da baía devido ao tráfego de embarcações, no entanto, ele é 
considerado um importante pesqueiro. 3-Na porção externa da baía, os 
pescadores do arrasto para camarão reivindicam uma menor atuação das 
embarcações de fora que pescam excessivamente sobre o pesqueiro de 
camarões. 4-Aumento na quantidade de catadores de caranguejo e uso de 
métodos ilegais (laço e redinha). 5-Uso de redes feiticeiras (tipo rede 
proibido) na desembocadura do Canal do Linguado e problemas na 
dragagem do local. 6-Conflitos de uso das estruturas de apoio e 
comercialização construídas com suporte das prefeituras em Itapoá 
(Itapema do Norte), e São Francisco do Sul (trapiche no Paulas e Casa do 
Pescador na Enseada). 

Fonte: SERAFINI (2012) in Babitonga Ativa/2017. 
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Os conflitos descritos por Serafini (2012), no diagnóstico realizado pelo Babitonga 

Ativa (2017), encontram-se alinhados com os conflitos relatados nas entrevistas 

realizadas em campo pela Mott MacDonald (2018), sendo importante destacar o 

aumento das tensões com a chegada de novas atividades industriais no entorno da 

Baía da Babitonga. 

Mesmo com os seus conflitos e desafios, a manutenção e reprodução 

intergeracional, a pesca artesanal de pequena escala é uma atividade de grande 

importância econômica e cultural para região, pois mantém famílias e comunidades 

auxiliando tanto os que vivem exclusivamente da pesca como aqueles que 

necessitam complementar a renda (Quadro 11.3.5.5-1). 

Outros conflitos identificados foram os conflitos fundiários. Os relatos sobre conflitos 

fundiários nas proximidades do empreendimento se restringem a área urbana de 

Itapoá. Para a AID terrestre, esses conflitos estão territorializados no bairro do 

Pontal do Norte. Segundo informações em entrevistas realizadas com 

representantes do poder municipal, as bordas da faixa urbana costeira abrigam 

vetores de ação de grileiros. Esses agentes atuam na abertura irregular de novos 

lotes urbanos em áreas privadas e públicas. 

Nesse caso, o conteúdo do conflito reside na regulamentação desses lotes, e tem 

como principais atores os grileiros, os invasores e a prefeitura. Não se trata, 

segundo os entrevistados, de um conflito violento, mas de um problema na 

regulação da expansão urbana na região central do município de Itapoá. 

11.3.5.6 Percepção dos pescadores sobre o empreendimento 

Ao longo do trabalho de campo foram realizadas 54 abordagens diretas a 

pescadores e lideranças, além de duas reuniões coletivas para apresentação do 

estudo, seus objetivos e finalidades, onde 42 pessoas ligadas à atividade pesqueira 

profissional, amadora ou de lazer estiveram presentes (Quadro 11.3.5.6-1). 

Ao longo dos diálogos dirigidos e das exposições realizadas para apresentar as 

características do empreendimento e registrar as características da atividade 

pesqueira do entorno da Baía da Babitonga, percebeu-se que os entrevistados 

apresentavam um conhecimento empírico e, às vezes, até técnico dos conceitos de 

risco, acidente e impacto. Este conhecimento se dá pela exposição às atividades 

portuárias já instaladas na Baía, sobretudo, pelo acidente com a Balsa da NORSUL, 

com derramamento de diesel entre o trajeto Vila da Glória/Laranjeiras no ano de 

2008. Outro marco importante foi o processo de licenciamento do porto de Itapoá, as 

obras para a instalação do porto iniciaram em 2007 e muitas organizações locais 

surgiram e se fortaleceram em torno deste processo. 

Identifica-se nos discursos dos atores envolvidos com a atividade pesqueira 

argumentações sobre impactos, perdas e danos, acidentes, riscos, compensações, 

indenizações, projetos sociais e processos judicializados. Entre as instituições da 

pesca, apenas a de Araquari não mencionou ter advogados e ações judicializadas, 
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as demais instituições têm ações movidas na justiça, sobretudo no Ministério Público 

de Joinville, e apresentaram seus advogados como parte interessada no processo. 

Entre as principais preocupações aparece com destaque a perda de áreas de pesca. 

A situação atual de aumento de tráfego de grandes embarcações, ampliações 

portuárias, proibição do lançamento de petrechos e fundeio de embarcações, 

exclusão de áreas de pesca e distância mínima no entorno dos portos, já limitam o 

pescador de exercer a pesca e qualquer atividade que pretenda se instalar na baía 

representa mais competição e exclusão de acesso. 

Analisada individualmente, a área de exclusão do terminal flutuante de 

regaseificação representa apenas mais 500 metros, porém os pescadores já 

conseguem avaliar o seu efeito cumulativo, além do mais, a área pretendida para 

fundeio da FSRU é próxima ao Sumidouro, importante pesqueiro local. 

Outro ponto de destaque é o risco a navegação de pequenas embarcações, que 

perderiam a possibilidade de navegar costeando o Capri e o Forte para sair pela 

Enseada. Para os pescadores não é razoável trafegar no canal das grandes 

embarcações ou sair apenas pelo lado de Itapoá e as áreas de exclusão do porto. 

O risco de acidentes, na percepção geral, gira em torno de duas situações: (i) 

vazamento de diesel e condensado, e (ii) explosão da unidade com vazamento de 

diesel e condensado. A explosão foi muito mencionada devido à proximidade com as 

Praias do Capri e Forte, já o vazamento reanima a memória do acidente com a balsa 

da NORSUL. 

De maneira consciente, os atores envolvidos com a atividade pesqueira na Baía da 

Babitonga possuem uma percepção negativa dos empreendimentos. O 

posicionamento, por parte dos pescadores, foi de rejeição a chegada de mais um 

empreendimento e com agravante de se instalar em uma área de alta relevância 

para a pesca da tainha e outras espécies. Nos Quadros 11.3.5.6-1e 11.3.5.6-2 são 

apresentados o número de entrevistados por município, comunidade, organização 

social, profissão/ocupação além das reuniões do Espinheiro e Boa Vista.  

Quadro 11.3.5.6-1 - Entrevistados durante o trabalho de campo realizado pela Mott MacDonald 
em fevereiro e março/2018. 

Nº DE 
ENTREVISTADO 

COMUNIDADE MUNICÍPIO ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL 

PROFISSÃO/
OCUPAÇÃO 

3 Itapocu Araquari Colônia de Pescadores Z-31 
de Araquari 

Presidente e 
Pescador 

Centro Balneário 
Barra do Sul 

Colônia de Pescadores Z-03 
de Balneário Barra do Sul  

Pescador 

5 Barrancos Garuva Colônia de Pescadores Z-30 
de Garuva 

Agricultor e 
pescador 

Barrancos Garuva Comunitária e ex-pescadora Ex-Presidente 
da Colônia Z-
30 

Centro Garuva Colônia de Pescadores Z-30 
de Garuva 

Presidente e 
pescador 

Centro Garuva Sec. Meio Ambiente Técnico 
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Nº DE 
ENTREVISTADO 

COMUNIDADE MUNICÍPIO ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL 

PROFISSÃO/
OCUPAÇÃO 

Palmital Garuva Colônia de Pescadores Z-30 
de Garuva 

Pescador 

22 Barra do Saí Itapoá Colônia de Pescadores Z-01 
de Itapoá 

Pescador 

Figueira Itapoá Presidente da Associação 
dos Pescadores 
Profissionais Artesanais da 
Figueira e Pontal 

Pescador 

Figueira Itapoá Monitora de Pesca Monitora de 
Pesca 

Figueira Itapoá Associação dos Pescadores 
da Figueira 

Pescador 

Figueira Itapoá Associação dos Pescadores 
da Figueira 

Pescador 

Figueira Itapoá Associação dos Pescadores 
da Figueira 

Pescador 

Figueira Itapoá Associação dos Pescadores 
da Figueira 

Pescador 

Figueira Itapoá Associação dos Pescadores 
da Figueira 

Pescador 

Itapema Itapoá Colônia de Pescadores Z-01 
de Itapoá 

Presidente e 
pescador 

Itapema Itapoá Secretária de Agricultura e 
Pesca de Itapoá 

Secretário de 
agricultura e 
pesca 

Itapema Itapoá Associação dos pescadores 
da Pedra do meio 

Liderança e 
pescadores 

Itapema Itapoá Associação dos pescadores 
da Pedra do meio 

Liderança e 
pescadores 

Itapema Itapoá Colônia de Pescadores Z-01 
de Itapoá 

Secretária 

Itapema/Pedra do 
Meio 

Itapoá Colônia Z-01 e Associação 
dos Pescadores da Pedra do 
Meio 

Pescador 

Itapema/Pedra do 
Meio 

Itapoá Colônia Z-01 e Associação 
dos Pescadores da Pedra do 
Meio 

Pescador 

Pontal Itapoá Colônia Z-01 e associação 
do Figueira e Pontal 

Pescador 

Pontal Itapoá Colônia Z-01 Pescador 

Pontal Itapoá Colônia Z-01 Pescador 

Pontal Itapoá Colônia Z-01 Pescador 

Pontal Itapoá Colônia Z-01 Pescador 

Pontal Itapoá Colônia Z-01 Pescador 

Pontal Itapoá Colônia Z-01 e associação 
do Figueira e Pontal 

Pescador 

13 Boa Vista Joinville Associação dos Pescadores 
Amadores e Profissionais - 
Boa Vista (APAP/BV) 

Diretoria  

Boa Vista Joinville Associação dos Pescadores 
Amadores e Profissionais - 
Boa Vista (APAP/BV) 

Diretoria  

Boa Vista Joinville Associação dos Pescadores 
Amadores e Profissionais - 
Boa Vista (APAP/BV) 

Pescador 
aposentado/dir
etor APAP 
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Nº DE 
ENTREVISTADO 

COMUNIDADE MUNICÍPIO ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL 

PROFISSÃO/
OCUPAÇÃO 

Boa Vista Joinville Associação dos Pescadores 
Amadores e Profissionais - 
Boa Vista (APAP/BV) 

Presidente 

Boa Vista Joinville Associação dos Pescadores 
Amadores e Profissionais - 
Boa Vista (APAP/BV) 

Diretoria  

Boa Vista Joinville Associação Dos Pescadores 
Amadores E Profissionais 
Bairro Da Boa Vista 

Pescadores 

Espinheiro Joinville Casa do Pescador Presidente 

Espinheiros Joinville Casa do Pescador Pescadores 

Morro do Amaral Joinville Colônia de Pescadores Z-32 
de Joinville 

Presidente 

Paranaguamirim Joinville Casa do Pescador Pescador 

Paranaguamirim Joinville Associada a Casa do 
Pescador 

Pescadora 

Paranaguamirim Joinville Casa do Pescador Esposa de 
pescador 

Porto do Pinotti Joinville Não Pescador e 
Pequenos 
serviços 

14 Capri São Francisco 
do Sul 

 
Pescador 

Capri São Francisco 
do Sul 

 
Iniciando na 
pesca 

Capri São Francisco 
do Sul 

 
Pescador 

Capri São Francisco 
do Sul 

 
Aposentado 

Centro São Francisco 
do Sul 

Colônia de Pescadores Z-02 
de São Francisco do Sul 

Presidente 

Centro São Francisco 
do Sul 

Epagri  

Centro São Francisco 
do Sul 

Gerência de Pesca de São 
Francisco do Sul 

Gerente de 
pesca 

Iperoba São Francisco 
do Sul 

Grupo Pró Babitonga/Univille  

Paulas São Francisco 
do Sul 

Colônia Z-02 - São Francisco 
do Sul 

Pescador 

Paulas São Francisco 
do Sul 

Colônia Z-02 - São Francisco 
do Sul 

Pescador 

Paulas São Francisco 
do Sul 

 
Marisqueira 

Paulas São Francisco 
do Sul 

Colônia Z-02 - São Francisco 
do Sul 

Pescador 

Paulas São Francisco 
do Sul 

 
Pescador 
aposentado 

Paulas São Francisco 
do Sul 

Colônia Z-02 - São Francisco 
do Sul 

Pescadora/mari
squeira 
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Quadro 11.3.5.6-2 - Reuniões realizadas durante o trabalho de campo realizado pela Mott 
MacDonald em fevereiro e março./2018. 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

COMUNIDADE MUNICÍPIO ORGANIZAÇÃO SOCIAL PERFIL DOS 
PARTICIPANTES 

20 Boa Vista Joinville Associação dos Pescadores 
Amadores e Profissionais 
da Boa Vista (APAPBV) 

Pescadores 
Amadores e 
Profissionais 

22 Espinheiro Joinville Casa do Pescador Pescadores 
Profissionais 

11.3.6 Atividade Pesqueira 

O presente item trata da atividade pesqueira identificada por meio de levantamento 

de dados primários e secundários nos municípios da Área de Influência Direta (AID) 

e Área de Influência Indireta (AII) das instalações do Terminal Gás Sul, segundo 

solicitação do Termo de Referência 12/2017-FATMA. 

Para o trecho marítimo do meio socioeconômico considerou o levantamento de 

informações sobre atividades pesqueiras em seis (6) municípios localizados no 

entorno da Baía da Babitonga, sendo: Itapoá, Garuva, Joinville, Araquari, Balneário 

Barra do Sul e São Francisco do Sul. Estes municípios foram previamente 

selecionados com base em sua localização geográfica, relatos e bibliografia 

científica acerca do desenvolvimento da pesca artesanal de pequena e larga escala 

na Baia daBabitonga e adjacências. 

No decorrer do trabalho de levantamento de dados primários foi detectado com 

maior clareza a dinâmica pesqueira local, identificando quais municípios teriam sua 

atividade pesqueira exposta aos impactos do empreendimento. Desta maneira, a 

área de influência do empreendimento foi reavaliada, sendo: (i) AID do 

empreendimento composta pelos municípios de Itapoá, Garuva, Joinville e São 

Francisco do Sul, e (ii) AII composta apenas com o município de Araquari. Já o 

município de Balneário Barra do Sul foi retirado da área de influência, apesar da 

proximidade com a Baía daBabitonga, pois a sua frota foi totalmente voltada a 

pescaria marítima devido ao advento do fechamento do Canal do Linguado. 

A localização das comunidades em relação à diretriz do Gasoduto e a 

localização/posicionamento do Terminal Flutuante de Regaseificação (FSRU) 

poderá ser visualizada no Mapa 11.3.6-1. 
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Referências
IBGE (2014-2015); Dados fornecidos pelo cliente; Levantamento de Campo MottMacDonald (2018); 
Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/ 
Gasodutos Brasil - Estudo de Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás. http://epe.gov.br/;
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Vide Detalhe

DETALHE

Baía da Babitonga

Ordem Comunidade / Entdade
1 Barra do Saí
2 Itapema / Mercado do Peixe
3 Palmital / Rio Palmital
4 Barrancos / Colônia
5 Barrancos / Acesso ao Rio Barrancos
6 Praia do Forte
7 Peroba / (Barcos e Cultvo)
8 Praia do Capri
9 Pontal

10 Figueira
11 Trapiche - Paulas
12 Vila da Glória / Praia Bonita
13 Vila da Glória
14 Praia Figueiras
15 Praia dos Ingleses
16 Praia Paulas
17 Praia do Capri
18 Centro / Colônia Z-2
19 Estaleiro
20 Vila da Glória /  Travessia do Ferry
21 Afrias
22 Espinheiros / Sindipesca - Casa do pescador
23 Morro do Amaral / Colônia
24 Boa Vista / APAP-BV
25 Paranaguamirim / Porto Pernambuco
26 Paranaguamirim / Porto do Pinot
27 Paranaguamirim
28 Ranchos - Rua Bom Jesus / 12 barcos
29 Ranchos - Próximo a UPA
30 Colônia Z-31

Maio, 2018
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11.3.6.1 Conceitos e definições utilizados para Atividade Pesqueira 

A identificação da atividade pesqueira e comunidades pesqueiras que atuam na 

Área de Influência Direta utiliza o conceito de grupos/comunidades pesqueiras 

construído no âmbito do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais: 

campanha nacional pela regularização do território das comunidades tradicionais 

pesqueiras (Projeto de Lei de Iniciativa Popular/2012), sendo: 

(...) grupos sociais, segundo critérios de auto identificação, que têm na pesca 

artesanal elemento preponderante do seu modo de vida, dotados de relações 

territoriais específicas referidas à atividade pesqueira, bem como a outras 

atividades comunitárias e familiares, com base em conhecimentos tradicionais 

próprios e no acesso e usufruto de recursos naturais compartilhados. 

Além da definição de comunidade, outro conceito central para o estudo é a definição 

de pesca artesanal pela Lei n° 11.959, de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca, e que 

classifica a pesca artesanal em seu Artigo 8°§ I, como: 

(...) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de 

forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção 

próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 

embarcações de pequeno porte. 

Ainda para este Estudo de Impacto Ambiental, foi utilizado o conceito que norteia a 

inscrição dos pescadores na categoria “pescador artesanal” no registro Geral da 

Pesca (RGP), segundo Instrução Normativa Nº 03, de 12 de maio de 2004 (Artigo 4º, 

I), pois com a devida clareza a pesca artesanal e o pescador artesanal, será 

possível diferencia-lo das demais categorias, sendo: 

a) Pescador Profissional na Pesca Artesanal: aquele que, com meios de 

produção próprios, exerce sua atividade de forma autônoma, individualmente 

ou em regime de economia familiar ou, ainda, com auxilio eventual de outros 

parceiros, sem vínculo empregatício; 

Além destes conceitos, a definição de territórios pesqueiros assumido pelo 

movimento de regularização dos territórios das comunidades no Projeto de Lei de 

Iniciativa Popular/2012 também é considerado, pois auxilia na compreensão da 

espacialização e mobilidade da atividade e a importância das áreas de estuários, 

manguezais e baías para a preservação das espécies e manutenção da atividade 

pesqueira. Destas formas, ao se falar dos territórios pesqueiros da Baía da 

Babitonga, considera-se:  

(...) superfícies de terra ou corpos d´água, utilizadas pelas comunidades 

tradicionais pesqueiras para a sua habitação, desenvolvimento de atividades 

produtivas, preservação, abrigo e reprodução das espécies e de outros 

recursos necessários à garantia do seu modo de vida, bem como à sua 
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reprodução física, social, econômica e cultural, de acordo com suas relações 

sociais, costumes e tradições, inclusive os espaços que abrigam sítios de 

valor simbólico, religioso, cosmológico ou histórico. 

Seguindo estes critérios, o recorte espacial dos impactos das instalações e 

operações do empreendimento ora licenciado, foram caracterizadas as atividades 

pesqueiras de cinco (05) municípios do entorno da Baía da Babitonga que praticam 

a pesca artesanal em seu sistema de rios e na baía, vindo a ser impactados direta 

ou indiretamente, sendo estes: Itapoá, Garuva, Joinville e São Francisco do Sul 

(impactados diretamente) e Araquari (impactado indiretamente), considerando os 

efeitos ecossistêmicos10 sobre os recursos pesqueiros da Baía da Babitonga. 

11.3.6.2 Características Gerais das Atividades Pesqueiras desenvolvidas na Baía da 

Babitonga 

A atividade pesqueira desenvolvida na Baía da Babitonga possui um conjunto de 

características semelhantes à pesca artesanal desenvolvida no Brasil, ela é 

multiespecífica11, utiliza embarcações de pequeno porte, petrechos rudimentares, 

armazenamento de pescado precário e baixa receita advinda dos valores de 

primeira comercialização do pescado, exceto para o camarão branco. 

Quadro 11.3.6.2-1 - Número de afiliados nas colônias de pescadores de acordo com entrevista 
realizada com os respectivos presidentes. 
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Itapoá Z - 01 1000 640 250 100 450 

(70 ativos) 

São Francisco do Sul Z - 02 700 1200 240 200 1400 

(800 ativos) 

Garuva Z - 30 50 80 24 24 40 

Araquari Z - 31 180 115 38 38 60 

Joinville Z - 32 726 180 100 100 150 

Total  2.656 2.215 652 462 2.100 

Fonte: (1) Serafini, 2011; (2) Projeto Toninhas (2014) in Babitonga Ativa (2017); (3) Levantamento de campo Mott MacDonald 
no período de fevereiro a março/2018. 
Nota: Os dados do RPG não se encontravam disponíveis durante a execução do estudo. 

                                                                 
10 Os efeitos ecossistêmicos são os efeitos que alteram o ecossistema e afetam esses recursos. Por 
exemplo: (i) o barulho gerado na atividade afugentando os peixes, interferindo na permanecia em 
local de abrigo, alterando distribuição e reprodução dos recursos pesqueiros; (ii) a sombra das 
estruturas agregando peixes e deixando indisponíveis para que sejam capturados, funcionando como 
ponto de parada e impedindo a distribuição dos cardumes dentro da baía. Ressalta-se que esses 
efeitos foram citados nas entrevistas, principalmente por comunidades de Joinville.   
11 Multiespecífica = Termo utilizado para expressar que são usadas diversas 
estratégias/petrechos/artes de pesca para captura de uma maior diversidade de espécies. 
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Deve-se destacar que a atividade pesqueira, seja artesanal profissional ou amadora, 

contribui consideravelmente para segurança alimentar da região, além de manter 

tradições e costumes alimentares e culturais, com destaque aos pratos derivados da 

tainha e do camarão branco. 

Neste sentido, considerando a importância da atividade pesqueira para a região, 

serão apresentadas as principais características comuns a todos os municípios da 

área de influência direta, para em seguida especificá-las por município. Com o 

objetivo de oferecer os subsídios necessários à uma adequada avaliação de 

impactos, frente a possível instalação de um terminal flutuante para regaseificação 

de condensado (FSRU) e transporte por gasoduto marítimo e terrestre na Baía da 

Babitonga.  

11.3.6.3 Petrechos e embarcações identificadas na Baía da Babitonga 

A identificação dos petrechos de pesca utilizados para o desenvolvimento da 

atividade tradicional pesqueira contribui para a compreensão das formas de trabalho 

(esforço/parceria) e espécies-alvo capturadas por pecadores e pescadoras 

profissionais e amadores de uma região ou comunidade. Entre os principais 

petrechos de pesca, destacam-se (Quadro 11.3.6.3-1): 

Quadro 11.3.6.3-1 - Principais petrechos de pesca. 

TIPOS DE 
ARTE 

BAÍA 
(N=1300) 

ARAQUA
RI (N=124) 

GARUVA 
(N=128) 

ITAPOÁ 
(N=150) 

JOINVILLE 
(N=171) 

SÃO FCO. DO 
SUL 

(N=689) 

Redes 56,38% 53,23% 46,30% 54,67% 61,99% 57,04% 

Gerival - 
Arrasto de 
Camarão 
Pequeno 

12% 15,32% 0,93% 10,67% 19,30% 12,63% 

Arrasto 7,77% 0,00% 33,33% 10,67% 0,00% 6,97% 

Tarrafa 20,08% 31,45% 17,59% 19,33% 15,20% 18,43% 

Espinhel 3,62% 0% 1,85% 4,67% 3,51% 4,64% 

Não informado 0,15% 0% 0% 0% 0,00% 0,29% 

Fonte: Bastos (2006) in Babitonga Ativa (2017). 

De acordo com o levantamento de campo realizado em fevereiro /março de 2018 

pela Mott MacDonald e pelos resultados da Univali/Petrobras entre 2014 e 2015 (no 

âmbito do Projeto de Caracterização Socioeconômica da Atividade de Pesca e 

Aquicultura), afere-se que os petrechos de pesca identificados por Bastos (2006) 

ainda refletem bastante a realidade prática da pesca atual, ressaltando apenas a 

proibição do arrasto dentro da Baia da Babitonga. 

No Quadro 11.3.6.3-2 são apresentados os petrechos utilizados para as pescarias 

na Baía e sua descrição. 
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Quadro 11.3.6.3-2 - Principais petrechos utilizados na Baía da Babitonga. 

GRUPOS PETRECHO FIGURA/FIGURA DESCRIÇÃO/USO ESPÉCIE ALVO 

Redes de Arrasto Gerival 

 

Adaptação de redes de malha 5 a 7 em canos de 
PVC ou em madeiras e fixados em canos ou bateras 
imitando a técnica de um arrasto de fundo, mas em 
pequena escala. 

Camarão Branco 

Arrasto com Portas  

 

Rede em forma de funil arrastada por embarcação, 
penetrando alguns cm no sedimento. As 
embarcações equipadas com tangones pescam com 
duas redes e contam com guincho para auxiliar na 
despesca. A prática é restrita ao mar aberto. 

Camarão Sete barbas e 
Pistola 

Arrasto Duplo 

Arrasto de Praia 

 

Utiliza-se rede de emalhe, onde uma das pontas 
permanece na praia, enquanto a outra é levada por 
uma canoa (a remo ou motor) para cercar o 
cardume, e depois puxada para a praia. 

Tainha, pescadas, 
corvinas, paratis e robalos 
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GRUPOS PETRECHO FIGURA/FIGURA DESCRIÇÃO/USO ESPÉCIE ALVO 

Redes Tarrafa 

 

Bastante difundida no interior de baías, sendo 
lançada de canoas ou das praias de dentro das 
baias. São utilizados diferentes tamanhos de 
malhas, que variam entre 2 a 18 cm entre nós 
opostos. 

Tainha, garoupa, 
pescadas, robalos, 
sardinhas e camarões. 

Caceio 

 

Consiste em deixar à deriva uma rede de emalhar 
com formato retangular, a qual pode ou não 
permanecer fixada à embarcação. As redes podem 
derivar pela superfície (“Caceio Boiado”) ou pelo 
fundo (“caceio de fundo”).  

Camarão-Branco, 
pescadas, cações, 
tainhas, cavalas, salteiras 
e corvinas. 

Palanque ou Fundeio 

 

A pesca de palanqueia ou fundeio tem a rede fixa 

ao fundo por poitas, marcada com duas bóias. 
Também chamada de rede de espera, pois fica 
assim instalada por algum tempo, geralmente 
durante toda a noite. 

Linguado, corvinas, 
salteiras, betaras, cações, 
bagres e pescadas 
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GRUPOS PETRECHO FIGURA/FIGURA DESCRIÇÃO/USO ESPÉCIE ALVO 

Linhas Espinhel 

 

Consiste na utilização de um longo cabo (madre), de 
onde saem cabos mais curtos com uma sequência 
de anzóis. Nas extremidades da madre podem haver 
boias e/ou poitas que fixam o espinhel no local do 
pesqueiro. 

Badejo, garoupa, caranha, 
bagres, miraguai, 
salteiras, cações, corvina 
e pescada. 

Ferramenta Gancho 

 

Similar a ciscador. Retira a espécie alvo junto com 
lama, para posterior lavagem e cozimento 

Bacucu 

Cavador 

 

Colher adaptada para auxiliar a remover a areia da 
praia para a catação e coleta manual 

Berbigão 

Fonte: Muniz, 2011 (http://informativo-nossopixirum.blogspot.com.br/2011/12/vamos-pescar-compadre.html); Pinheiro  
e Cremer (2003), e Rodrigues (2000). 

http://informativo-nossopixirum.blogspot.com.br/2011/12/vamos-pescar-compadre.html
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Em relação às embarcações utilizadas na Baía da Babitonga, estas são 

predominantemente de dois tipos: bateras e canoas, porém, em São Francisco do 

Sul há um polo pesqueiro na praia dos Paulas onde embarcações de guincho e 

traineiras aportam (Figura 11.3.6.3-1). Neste caso, deve-se destacar que sua 

atuação é voltada a capturas fora da Baía da Babitonga, utilizando a boca da barra e 

o canal para tráfego e navegação até as suas áreas de pesca e despesca, pois, são 

proibidos de atuar dentro da baía devido ao seu comprimento, arqueação bruta e 

tipos de petrechos utilizados (Quadro 11.3.6.3-3). 
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Figura 11.3.6.3-1 - Embarcações atuantes na Baía da Babitonga e adjacências. 

  

Canoa de Fibra Cano de madeira 

 

 

Batera Batera 

 

 

Trainera (Pixabay, 2018) Guincho 

Fonte: Mott MacDonald, 2018 e Pixabay, 2018. 
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Quadro 11.3.6.3-3 - Embarcações por tipo e suas principais características. 

EMBARCAÇÃO DEFINIÇÃO COMPRIMENTO MATERIAL ARMAZENAMENTO 
DO PESCADO 

PROPULSÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 

Batera Embarcação movida a remo 
ou Motor de Popa, sem 
convés, confeccionada em 
madeira, de fundo chato, na 
maioria dos casos. E em 
média utiliza dois tripulantes. 

5-7 metros Madeira e 
alumínio 

Isopor e gelo / In 
natura 

Remo ou motor de 
popa 3 - 25 HP 

As que possuem fundo chato atuam 
principalmente na Baía, possuem 
fundo em V chegam a sair para 
Enseada e Ilha das Garças em mar 
aberto. Porém, há registro de 
bateras com fundo chato atuado 
atuando fora da baia próximo à 
costa. 

Canoa Embarcação de fibra ou 
madeira. Sem convés, fundo 
em “V”, movida a motor. 
Geralmente motor de centro 
ou popa. 

Média de dois tripulantes. 

9-11 metros Madeira e fibra Isopor e gelo / In 
natura 

Motor de popa e de 
centro (4 cilindros) 

15-75 HP 

A maioria absoluta atua na costa de 
Itapoá até a barra do Saí e na costa 
de São Francisco do Sul. 

Porém, estas embarcações também 
atuam na parte interna da Baia da 
Babitonga, tanto na captura de 
peixes como camarão. 

Barcos de 
Guincho 

Embarcação motorizada, 
geralmente com casco de 
madeira, comprimento 
abaixo de 15m, com casaria 
(cabine) no convés, podendo 
ser na popa ou na proa, 
equipados com guinchos 
tracionados para lançamento 
e recolhimento de redes. 

Média de três tripulantes. 

<15 metros Madeira Gelo e urna Motor de Centro. 60 a 
125 HP. 

Aportam em São Francisco do Sul, 
Região Costeira/Oceânica e nas 
praias dos Paulas e Capri. Atuam na 
costa em profundidades de 07 a 
40m. Alguns Guinchos são 
avistados na Praia do Meio em 
Itapoá 

Traineras Embarcação motorizada, 
geralmente com casco de 
madeira, comprimento 
abaixo de 15m, com casaria 
(cabine) no convés, podendo 
ser na popa ou na proa. 

Média de quatro tripulantes. 

<15 metros Madeira Gelo e urna Motor de Centro. 60 a 
125 HP. 

Pouco comuns, são vistas aportadas 
em São Francisco do Sul. Sua 
atuação é em mar aberto. 
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11.3.6.4 Espécies alvo, sazonalidades, regimes de proteção especial e defesos 

As espécies alvo falam muito sobre as pescarias, suas tecnologias e petrechos de 

pescas. São as espécies alvo que determinam a forma, o horário da pescaria, o 

período do ano e o melhor ambiente para captura.  

Conhecendo as espécies e sua ecologia, também se define e avalia a importância 

ecossistêmica do complexo da Baía da Babitonga para a sua preservação, 

reprodução e consequente manutenção dos estoques para contínua reprodução da 

atividade econômica pesqueira. Sendo assim, apresentar as principais espécies 

alvos das pescarias comerciais é desvendar a motivação para afirmação de uma 

prática cultural que necessitou se desenvolver de maneira multiespecifica na Baía da 

Babitonga (Quadro 11.3.6.4-1). 

Quadro 11.3.6.4-1 - Recursos pesqueiros de maior importância econômica na Baia da 
Babitonga/SC. 

ESPÉCIES ALVO NOME CIENTÍFICO PERÍODO DE MAIOR 
OCORRÊNCIA 

Bacucu Mytela charruana Janeiro a Dezembro 

Berbigão Anomalocardia brasiliana Janeiro a Dezembro 

Betara Menticirrhus spp. Junho e Julho 

Cação Lamnidae, Carcharhinidae, Triakidae, Odontaspididae, 
Sphymidae, Alopiidae, Qualidae 

Janeiro a Dezembro 

Camarão branco Litopenaeus schimitti Janeiro a Julho 

Camarão ferro Farfantepenaeus paulensis Dezembro a Fevereiro 

Camarão sete-
barbas 

Xiphopenaeus kroyeri Fevereiro a Junho 

Caranguejo Ucides cordatus Dezembro a Fevereiro 

Cavala Scomberomorus spp. Dezembro a Março 

Corvina Micropogonias fumieri Setembro a Novembro 

Guaivira Oligoplites spp. Novembro e Dezembro 

Linguado Bothidae e Paralichyidae Maio a Agosto 

Marisco Mytela spp. Janeiro a Dezembro 

Miraguaia Pogonias cromis Agosto a Novembro 

Ostra Crassostrea spp. Janeiro a Dezembro 

Parati Mugil spp. Janeiro a Dezembro 

Pescada amarela Cynoscion acoupa Setembro a Dezembro 

Pescadinha Isopisthus sp. Março a Agosto 

Robalo Centropomus spp. Dezembro a Fevereiro 

Siri Callinectes spp. Janeiro a Dezembro 

Sororoca Scomberomorus brasiliensis Novembro a Janeiro 

Tainha Mugil spp. Maio a Agosto 

Tainhota Mugil spp. Janeiro a Dezembro 

Fonte: Serafini et. al. 2014; Pinheiro e Cremer (2003), Rodrigues (2000). 
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No complexo da Baía da Babitonga observam-se dois fenômenos distintos, sendo 

um para a região costeiro-marinha e outra para o interior da baía. No livro 

“Enciclopédia Caiçara: O olhar do pesquisador”, organizado por Antônio Carlos 

Diegues (NUPAUB-CEC/USP, 2004), um dos temas centrais é a alteração do perfil 

da pesca litorânea no sudeste do Brasil. Estas mudanças são observáveis em todo o 

litoral, pois pescadores passam a viver exclusivamente da pesca, abandonando 

outras atividades como extração vegetal, criação de pequenos animais e agricultura 

familiar. Voltando-se só para a pesca comercial, os pescadores perderam algumas 

das características do pescador caiçara e passaram a ser o pescador artesanal 

comercial, fragilizando suas estratégias de segurança alimentar e aumentando a 

necessidades de recursos pesqueiros para a conversão monetária. 

Porém, os pescadores da Baía da Babitonga ainda utilizam recursos múltiplos e 

praticam a pesca multiespecífica, mesmo que a estratégia seja de inserção na 

periferia econômica das cidades, este movimento reduz a necessidade de pescarias 

mais intensas. Ainda assim, muitos pescadores continuam vivendo exclusivamente 

da pesca. 

Neste cenário as políticas de proteção aos estoques, proibições de captura e 

defesos são de fundamental importância à manutenção do equilíbrio ecossistêmico e 

as garantias da sustentabilidade da atividade pesqueira. No Quadro 11.3.6.4-2 são 

apresentados os defesos e demais restrições a pesca na baía de Babitonga e 

adjacências. 
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Quadro 11.3.6.4-2 - Períodos de defeso, moratória, temporadas de pesca e proibição para os recursos pesqueiros capturados na Baía da 
Babitonga e Adjacências. 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO ABRANGÊNCIA DEFESO - PARADA DA 
PESCA ESPÉCIE(S) 
/MODALIDADE(S) 

NORMAS 

Anchova Pomatomus saltatrix PR; SC; RS 01/Dez a 31/Mar INI MPA/MMA nº 2, de 
27/11/2009 

Bagre, Rosado Genidens genidens; 

Genidens barbus; 

Cathorops agassizii 

RS; SC; PR; SP 01/Jan a 31/Mar P. SUDEPE nº 42, de 
18/10/1984 

Camarões - Rosa Farfantepenaeus paulensis e 

F. brasiliensis 

RJ; SP; PR; SC; RS 

ES 

01/Mar a 31/Mai IN IBAMA nº 189, de 
23/09/2008 

Camarão - Branco Litopenaeus schmitti 

Camarão Sete-Barbas Xiphopenaeus kroyeri 15/Nov a 15/Jan 

01/Abr a 31/Mai Camarão Santana ou Vermelho Pleoticus muelleri 

Camarão Barba -Ruça Artemesia longinaris 

Camarão - Branco Litopenaeus schmitti Baía da Babitonga (SC) 01/Nov a 31/Jan P. IBAMA, nº 70, de 
30/11/2003 

Camarão - Rosa Farfantepenaeus paulensis 

Caranguejo - Uçá Ucides cordatus ES; RJ; SP; PR; SC 01/Out a 30/Nov 

(Machos e fêmeas) 

01/Dez a 31/Dez 

(Somente fêmeas) 

P. IBAMA, nº 52, de 
30/09/2003 

Lagosta - Vermelha Panulirus argus Nacional 01/Dez a 31/Mai IN IBAMA nº 206, de 
14/11/2008 

Lagosta - Verde P. laevicauda 

Mexilhão Perna perna SE/S 01/Set a 31/Dez IN IBAMA nº 105, de 
20/07/2006 

Sardinha - Verdadeira (Traineiras) Sardinella brasiliensis RJ; SP; PR; SC 01/Nov a 15/Fev 

(Desova) 

15/Jun a 31/Jul 

(Recrutamento) 

IN IBAMA nº 15, de 
21/05/2009 

Sardinha - Verdadeira (Atuneiros) Sardinella brasiliensis RJ; SP; PR; SC 15/Jun a 31/Jul 

(Recrutamento) 

IN IBAMA nº 16, de 
22/05/2009 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_mpa_mma_02_2009_defesoanchova_sul_revoga_p_ibama_127_1994.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_mpa_mma_02_2009_defesoanchova_sul_revoga_p_ibama_127_1994.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_mpa_mma_02_2009_defesoanchova_sul_revoga_p_ibama_127_1994.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1984/p_sudepe_42_n_1984_defesobagrerosado_rs_sc_pr_sp.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1984/p_sudepe_42_n_1984_defesobagrerosado_rs_sc_pr_sp.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1984/p_sudepe_42_n_1984_defesobagrerosado_rs_sc_pr_sp.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_189_2008_defesocamaroes_revoga_in_ibama_91_2006_92_2006.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_189_2008_defesocamaroes_revoga_in_ibama_91_2006_92_2006.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_189_2008_defesocamaroes_revoga_in_ibama_91_2006_92_2006.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2003/p_ibama_70_2003_defesocamaraobrancorosabaiababitonga_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2003/p_ibama_70_2003_defesocamaraobrancorosabaiababitonga_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2003/p_ibama_70_2003_defesocamaraobrancorosabaiababitonga_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2003/p_ibama_52_2003_defesocaranguejouca_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2003/p_ibama_52_2003_defesocaranguejouca_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2003/p_ibama_52_2003_defesocaranguejouca_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_206_2008_defesolagostavermelhaverde_revoga_in_137_1994.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_206_2008_defesolagostavermelhaverde_revoga_in_137_1994.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_206_2008_defesolagostavermelhaverde_revoga_in_137_1994.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2006/in_ibama_105_2006_defesomexilhoes_se_s_revoga_p_ibama_9_2003_retificada.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2006/in_ibama_105_2006_defesomexilhoes_se_s_revoga_p_ibama_9_2003_retificada.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2006/in_ibama_105_2006_defesomexilhoes_se_s_revoga_p_ibama_9_2003_retificada.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_ibama_15_2009_refiticada_defesosardinhaverdadeira_sc_rj_rev_p_96_1997_68_2003_in_128_2006.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_ibama_15_2009_refiticada_defesosardinhaverdadeira_sc_rj_rev_p_96_1997_68_2003_in_128_2006.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_ibama_15_2009_refiticada_defesosardinhaverdadeira_sc_rj_rev_p_96_1997_68_2003_in_128_2006.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_ibama_16_2009_retificada_defesosardinhaverdadeira_sc_rj_rev_p_ibama_68_2003.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_ibama_16_2009_retificada_defesosardinhaverdadeira_sc_rj_rev_p_ibama_68_2003.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2009/in_ibama_16_2009_retificada_defesosardinhaverdadeira_sc_rj_rev_p_ibama_68_2003.pdf
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NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO ABRANGÊNCIA DEFESO - PARADA DA 
PESCA ESPÉCIE(S) 
/MODALIDADE(S) 

NORMAS 

Emalhe de Fundo > 20 AB - SE/S 15/Mai a 15/Jun INI MPA/MMA nº 12, de 
22/08/2012 

Nome vulgar Nome científico Abrangência Períodos de moratórias Normas 

Agulhão branco,  

Agulhão negro 

Tetrapturus albidus 

Makaira nigricans 

Nacional Indeterminado IN SEAP/PR n° 12, de 
14/07/2005 

Tubarão raposa Alopias supeciliosus Nacional Indeterminado IN MPA/MMA n° 05, de 
15/04/2011 

Tubarão galha-branca Carcharhinus longimanus Nacional Indeterminado IN MPA/MMA nº 01, de 
12/03/2013 

Raia-manta, Raia-diabo, Manta-diabo, 
Jamanta-mirim ou Diabo-do-mar 

Família Mobulidae Nacional Indeterminado IN MPA/MMA nº 02, de 
13/03/2013 

Cherne - Poveiro Polyprion americanus Nacional A partir da data de publicação. P. Inter MPA/MMA nº 
14, de 02/10/2015 

Mero Epinephelus itajara Nacional Até 02/Out/2023 P. Inter MPA/MMA nº 
13, de 02/10/2015 

Nome vulgar Nome científico Abrangência Temporadas de pesca Normas 

Robalo - Barra do rio Itapocu/SC 01/Dez a 20/Fev 

(Rede de emalhe fixo) 

IN MMA nº 20, de 
24/06/2005 

Tainha Mugil liza SE/S I – Entre 1º de junho e 31 de julho 
(cerco); 

II – Entre 15 de maio e 31 de 
julho (emalhe costeiro de 
superfície e com anilhas); 

III – entre 1º de maio e 31 de julho 
(pesca desembarcada ou não 
motorizada). 

Portaria MPA/MMA nº4, 
de 14/05/2015 

Área de exclusão UF Modalidade/petrecho Proibição Normas 

Baías, lagoas costeiras, canais e 
desembocaduras de rios (estuários) 

SC Arrasto Permanente P. SUDEPE nº 51, de 
26/10/1983 

A menos de 3 MN entre São João do Sul 
e C. Santa Marta Grande e; <a menos 
de 1 MN desde SMG até Itapoá 

SC Arrasto pelos sistemas de 
portas e de parelhas por 
embarcações > 10 AB 

Permanente P. IBAMA nº 107-N, de 
29/09/1992 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2012/in_inter_mpa_mma_12_2012_redesemalhe_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2012/in_inter_mpa_mma_12_2012_redesemalhe_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2012/in_inter_mpa_mma_12_2012_redesemalhe_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2005/in_seap_12_2005_regulamentapescaagulhoes_revg_in_seap_11_2004.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2005/in_seap_12_2005_regulamentapescaagulhoes_revg_in_seap_11_2004.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2005/in_seap_12_2005_regulamentapescaagulhoes_revg_in_seap_11_2004.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2011/in_inter_mpa_mma_05_2011_proibircaptura_tubaraoraposa_nacional.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2011/in_inter_mpa_mma_05_2011_proibircaptura_tubaraoraposa_nacional.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2011/in_inter_mpa_mma_05_2011_proibircaptura_tubaraoraposa_nacional.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2013/ini_mpa_mma_01_2013_proibir_pesca_tubar%C3%A3o_galhabranca.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2013/ini_mpa_mma_01_2013_proibir_pesca_tubar%C3%A3o_galhabranca.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2013/ini_mpa_mma_01_2013_proibir_pesca_tubar%C3%A3o_galhabranca.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2013/ini_mpa_mma_02_2013_proibe_captura_raias.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2013/ini_mpa_mma_02_2013_proibe_captura_raias.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2013/ini_mpa_mma_02_2013_proibe_captura_raias.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2015/p_mpa_mma_14_2015_proibe_pesca_cherne_poveiro.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2015/p_mpa_mma_14_2015_proibe_pesca_cherne_poveiro.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2015/p_mpa_mma_13_2015_proibe_pesca_mero.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2015/p_mpa_mma_13_2015_proibe_pesca_mero.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2005/in_mma_20_2005_regulamentapescanabocabarradorioitapocu_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2005/in_mma_20_2005_regulamentapescanabocabarradorioitapocu_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2005/in_mma_20_2005_regulamentapescanabocabarradorioitapocu_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2015/p_mpa_mma_04_2015_estabelece_normas_pesca_tainha_s_se.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1983/p_sudepe_51_1983_areaexclusaoarrasto_baiaslagoascosteiras_estuarios_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1983/p_sudepe_51_1983_areaexclusaoarrasto_baiaslagoascosteiras_estuarios_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1983/p_sudepe_51_1983_areaexclusaoarrasto_baiaslagoascosteiras_estuarios_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1992/p_ibama_107_n_1992_areaexclusaopescaarrasto_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1992/p_ibama_107_n_1992_areaexclusaopescaarrasto_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1992/p_ibama_107_n_1992_areaexclusaopescaarrasto_sc.pdf
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NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO ABRANGÊNCIA DEFESO - PARADA DA 
PESCA ESPÉCIE(S) 
/MODALIDADE(S) 

NORMAS 

Baía da Babitonga SC Rede feiticeira e arrasto de 
qualquer natureza. Exceção: 
gerival 

Permanente P. IBAMA nº 84, de 
15/07/2002 

Barra do Rio Itapocú SC Rede de Emalhe Fixa 01/mai a 30/Jul IN MMA nº 20/2005 

A menos de 1MN SE/S Emalhe motorizado Permanente INI MPA-MMA nº 12, de 
22/08/2012 

Todas desembocaduras estuarino-
lagunares 

SE/S Todas modalidades, exceto 
tarrafa 

15/Mar a 15/Set P. MPA/MMA nº 04, de 
14/05/2015 

Fonte: CEPSUL, 2018 (http://www.icmbio.gov.br/cepsul/defesosmoratoria-periodos-de-pesca.html). 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2002/p_ibama_84_2002_regulamentapescacamaraobaiababitonga_sc_alterada_in_ibama_23_2004.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2002/p_ibama_84_2002_regulamentapescacamaraobaiababitonga_sc_alterada_in_ibama_23_2004.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2002/p_ibama_84_2002_regulamentapescacamaraobaiababitonga_sc_alterada_in_ibama_23_2004.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2005/in_mma_20_2005_regulamentapescanabocabarradorioitapocu_sc.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2012/in_inter_mpa_mma_12_2012_redesemalhe_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2012/in_inter_mpa_mma_12_2012_redesemalhe_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2012/in_inter_mpa_mma_12_2012_redesemalhe_se_s.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2015/p_mpa_mma_04_2015_estabelece_normas_pesca_tainha_s_se.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/defesosmoratoria-periodos-de-pesca.html
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11.3.6.5 Caracterização da Atividade Pesqueira nos Municípios da AID e AII 

11.3.6.5.1 Joinville 

Joinville é um dos municípios que se desenvolveu no entorno do Porto de São 

Francisco do Sul. Fundado em 1851 é o maior em território 1.120,81 Km² e o 

primeiro a adotar em seu plano de desenvolvimento a vocação industrial. Apesar de 

sua vocação industrial, as atividades pesqueiras e agrícolas ainda ocupam uma 

grande parcela da mão de obra local, especialmente a pesca artesanal. Pode-se 

afirmar que as comunidades que estão no entorno da Baía da Babitonga ainda 

praticam a atividade de forma profissional, sendo uma das principais fontes de renda 

e trabalho. Em Joinville, destacam-se como principais áreas de concentração de 

pescadores: Morro do Amaral; Espinheiro; Boa Vista; Paranaguamirim; Pinotti e 

Pernambuco. 

No Morro do Amaral encontra-se a Colônia de Pescadores Z-31, a mais tradicional e 

antiga representação dos pescadores artesanais profissionais de Joinville. Com 

cerca de 150 filiados, a colônia, os representantes reconhecem que houve uma 

redução da participação nos últimos anos impulsionada por migrações profissionais, 

aposentadorias, surgimento de outras instituições representativas da atividade 

pesqueira e a diminuição do acesso a políticas públicas pós fechamento do 

Ministério da Pesca. 

Contudo, a comunidade ainda conta com uma forte atividade pesqueira no fundo da 

baía e entre suas Ilhas, chegando até o canal do porto de São Francisco do Sul para 

captura do camarão branco (Figura 11.3.6.5.1-1). 
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Figura 11.3.6.5.1-1 - Imagens do Morro do Amaral. 

  
Colônia de Pescadores Z-31 no Morro do Amaral. Barcos em atracadouro do Morro do Amaral. 

  

Bacucu lavado e pronto para ser cozinhado. Placa indicativa da RDS da Ilha do Morro do 
Amaral. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

O bairro do Espinheiro possui uma localização estratégica que conecta vários 

setores pesqueiros de Joinville e até de outros municípios do entorno, seja por terra 

ou pela água. Esta característica geográfica também impulsiona o turismo, 

apresentando uma orla movimentada por bares e restaurantes, sendo o ponto de 

partida do Barco Príncipe (embarcação turística de grande porte) e agregando uma 

impressionante frota marítima de grande porte para lazer. 

Neste bairro encontra-se a sede da Casa do Pescador que tem cerca de 1.200 

pescadores profissionais filiados, sendo residentes de Joinville e de outros 

municípios vizinhos. 
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A Casa do Pescador surgiu após o fechamento do Sindicato da Pesca e segue 

filiada à federação dos sindicatos em Santa Catarina, oferecendo os mesmos 

serviços do antigo sindicato (carteira para pesca, licença para pesca e renovação de 

carteira de pesca profissional) e outros serviços náuticos e de regularização junto a 

Marinha do Brasil. 

O crescimento recente desta entidade está ligado diretamente à estrutura de suporte 

na organização dos pescadores e pescadoras para mover ações reparatórias pelo 

naufrágio da balsa da NORSUL (acidente que ocasionou derramamento de óleo na 

baía). O fortalecimento em torno de uma ação judicializada favoreceu a cultura das 

reuniões, sempre acompanhada por advogado, para discussão de grandes temas 

socioambientais (Figura 11.3.6.5.1-2). 

Figura 11.3.6.5.1-2 - Imagens do Espinheiro. 

  
Atracadouro do Espinheiro Atracadouro do Espinheiro 

  

Reunião na Casa do Pescador Ponto de Embarque Barco Príncipe 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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No bairro da Boa Vista está situada a Associação dos Pescadores Amadores e 

Profissionais (APAP-BV). Esta instituição funciona de maneira autônoma, com 

recursos próprios e mobiliza outros setores do bairro. Responsável pela organização 

dos ranchos de pesca (cerca de 40 ranchos no bairro), a associação oferece boa 

estrutura aos seus filiados e regularmente organiza reuniões. 

Entre as obrigações de seu estatuto constam: manutenção de rampa pública para 

embarque e desembarque de sócios e não sócios, organização de ações festivas e 

beneficentes no bairro e controle dos ranchos de pesca. A associação conta com 

cerca de 70 associados onde apenas 40% são pescadores profissionais  

(Figura 11.3.6.5.1-3). 

Figura 11.3.6.5.1-3 - Imagens da Boa Vista. 

 

 

Rampa dos Box da APAP-BV Sinalização de velocidade APAP-BV 

 

 

Fachada da APAP-BV Ranchos da APAP-BV 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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As comunidades de Paranaguamirim, Pinotti e Pernambuco serão apresentadas 

conjuntamente. Estas estão muito próximas geograficamente e possuem 

características similares. Paranaguamirim conta com muitos ranchos de pesca, 

porém, apenas oito famílias vivem na comunidade e praticam a pesca artesanal 

profissional, os demais proprietários de rancho pescam por lazer no final de semana. 

O porto do Pinotti também conta com uma dinâmica similar, porém, os ranchos, na 

maioria dos casos estão fechados, os poucos moradores da comunidade praticam 

uma pescaria de baixa escala e mariscam. Com uma comercialização muito 

precária, tanto pela distância da cidade como pela falta de infraestrutura, a situação 

dos moradores do Pinotti é a mais vulnerável da capital. 

Já Pernambuco é uma comunidade moldada às margens do rio Panaguamirim, em 

área de relevo acidentado e as casas oportunizam acesso direto ao rio. Os 

pescadores mantêm uma relação mais estruturada com a profissão, suas bateras 

são maiores e geralmente possuem motores (Figura 11.3.6.5.1-4). 

Figura 11.3.6.5.1-4 - Imagens de Paranaguamirim. 

  
Comunidade de Paranaguamirim Comunidade de Paranaguamirim 

  
Comunidade Porto de Pinotti Entrevista entre o Pinotti e Pernambuco 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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De maneira geral, Joinville é um município pesqueiro importante, seja para atividade 

profissional ou amadora, dedicando-se a um amplo conjunto pescarias na Baía da 

Babitonga. São diversos os relatos e diagnósticos que apresentam os seus 

pescadores atuando na captura do camarão branco do fundo da baía até as ilhas no 

município de São Francisco do Sul (Redonda, das Flores, Herdeiros, entre outras). 

Além desta atuação voltada ao crustáceo, os peixes também ocupam lugar 

importante para a atividade pesqueira.  

A captura dedicada aos peixes levou o pescador até a entrada da baía e no inverno, 

o sumidouro é uma das áreas mais frequentadas, pois, segundo relatos colhidos em 

campo, os peixes já não entram mais na baía como antes e para capturar as 

espécies de passagem necessitam ir cada vez mais longe, sobretudo, depois da 

introdução do motor de popa (Mapas 11.3.6.5.1-1 e 11.3.6.5.1-2). Abaixo segue o 

quadro resumo com as principais características da pesca no município  

(Quadro 11.3.6.5.1-1). 
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Quadro 11.3.6.5.1-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Joinville. 
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Morro do Amaral Colônia de 
Pescadores Z-31 

Joinville 

150 De São Francisco do Sul para 
dentro da baia. 

Batera com 
motor e remo 

Isopor e gelo Rede de 
caceio e 
gerival 

Camarão branco, 
marisco (bacucu) e 
Peixes (pescadinha, 
tainhota, espada, 
guaivira, tainha, corvina, 
parati, paru) 

Espinheiro Casa do 
Pescador 

1.200 Sumidoro, entre as ilhas e São 
Francisco do Sul (camarão), ilha 
do Cação, boca da Barra 
(tainha), Fundo da baia. 

Batera, 
canoas, barco 
com motor 

Isopor e gelo Rede de 
caceio e 
gerival 

Peixes e camarão 

Paranaguamirim Casa do 
Pescador 

- Pesca do rio até Ilha do Mel, na 
baia até Ilha Redonda e Vila da 
Glória 

Batera com 
motor 

Isopor e gelo/in 
natura 

Rede de 
caceio e 
gerival 

Peixes, camarão branco 
e marisco 

Pinotti - - Ilha do Mel, ilha do Meio, Ilha 
das Flores, Laranjeiras e 
Sumidouro 

Batera com 
motor e remo 

Isopor e gelo/in 
natura 

Rede de 
caceio 

Peixes, camarão branco 
e marisco 
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Pernambuco - - - Batera com 
motor 

Isopor e gelo/in 
natura 

Rede de 
caceio e 
gerival 

Peixes, camarão branco 
e marisco 

Boa Vista Associação de 
Pescadores 

70 De Joinville até Itapoá. 

Boca da Barra e Sumidouro. 

Alguns até a monobóia da 
Petrobras. 

Batera e barco 
com motor 

Isopor e gelo Rede de 
caceio e 
gerival 

Camarão branco e 
Peixes (pescada 
amarela, robalo, corvina, 
paru, garopa, badejo) 

Fonte: Babitonga Ativa (2017); Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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11.3.6.5.2 Garuva 

Garuva é um município recém-emancipado de São Francisco do Sul (1963) e suas 

características agrícola e pesqueira estão se modificando frente à sua 

reestruturação como centro logístico, devido à demanda portuária de Itapoá que 

movimenta uma grande carga de containers. O município também tem atuado na 

produção mineral e é um importante centro logístico para transporte de óleo via 

oleoduto. 

O turismo rural e a pesca esportiva são outras atividades de grande importância e 

têm movimentado a economia local. Todavia, o turismo náutico e pesca esportiva 

são importantes pontos de conflito entre a pesca artesanal profissional. 

No município, a instituição que organiza os pescadores artesanais é a Colônia Z-30, 

localizada na comunidade de Barrancos, porém sua sede está fechada e os 

atendimentos vêm ocorrendo na casa do atual presidente. Devido ao esvaziamento 

da colônia, muitos pescadores encontram-se filiados na Casa do Pescador, em 

Joinville. 

A colônia registrou forte evasão, passando de 80 filiados para 40 de forma repentina. 

Aposentadorias, migração profissional para atividades agrícolas e ação no campo de 

serviços turístico contribuem para o esvaziamento da pesca e a colônia vem 

encontrando grandes dificuldades para se manter ativa e influente. Apesar da 

dispersão dos pescadores ao longo da zona rural de Garuva, a maioria dos 

pescadores se encontra em duas localidades: Palmital e Barrancos. 

Palmital é a região das pousadas onde os pescadores amadores utilizam como 

ponto de apoio/partida e onde ocorre maior conflito com pesca profissional, ao ponto 

de muitos pescadores evitarem trabalhar na pesca, devido à competição, para 

trabalhar temporariamente com o turismo. 

Barrancos é uma região mais isolada, sua comunidade foi o centro da organização 

da atividade pesqueira, onde está a sede física da Colônia de Pescadores Z-30. 

Porém, com a redução do pescado, a pressão turística, a aposentadoria e a 

migração de pescadores para associações mais estruturadas, o que vem 

prevalecendo na região dos Barrancos é a agricultura e algumas iniciativas de 

aquicultura. Todavia, ainda há pescadores que vivem exclusivamente da pesca e 

outros que consorciam sua atividade pesqueira a rotina de extração de mariscos, 

agricultura e criação de pequenos animais (Figura 11.3.6.5.2-1). 
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Figura 11.3.6.5.2-1 - Imagens do Bairro dos Barrancos e Palmital. 

  

Sede da Colônia em Barrancos Ponto de embarque/desembarque em Barrancos 

 

 

Pescador em Palmital Ponto de embarque/desembarque em Palmital 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

Os pescadores de Garuva atuam na maior parte do ano ao longo do rio Palmital e 

nas ilhas das Flores, Mel, do Meio, porém, no inverno e na abertura do defeso do 

camarão branco chegam a áreas de São Francisco do Sul e Itapoá  

(Mapas 11.3.6.5.2-1 e 11.3.6.5.2-2). Abaixo, segue o quadro resumo com as 

principais características da pesca no município (Quadro 11.3.6.5.2-1). 
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Quadro 11.3.6.5.2-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Garuva. 

COMUNIDADES ENTIDADE 
REPRESENTATIVA 

Nº DE 
ASSOCIADOS 

PONTOS DE PESCA TIPO DE 
EMBARCAÇÃO 

ARMAZENAMENTO 
DE PESCADO 

PETRECHO PRINCIPAIS 
RECURSOS 

Barrancos Colônia de Pescadores 
Z-30 

Garuva 

40 Rios e baía até as 
praias da Glória em 
Itapoá. 

Batera com 
motor 

Isopor e gelo Rede de 
palanque e 
tarrafa 

Robalo 

Palmital Palmirinho e dentro do 
rio 

Batera com 
motor 

Isopor e gelo Tarrafa e 
cerco 

Tainha, robalo, 
taratinga e cará 

Centro Pescam de Vigoreli até 
Pontal em Itapoá. 

Batera com 
motor 

Isopor e gelo Rede Peixes 

Fonte: Babitonga Ativa (2017); Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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Imagem de Satélite extraída do programa Licenciado Google Earth Pro. Data: Out/2017; ANTAQ;
Resultado das reuniões do Babitonga Ativa (2017); PMDP UNIVALI / Petrobras (2015).
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11.3.6.5.3 Itapoá 

O município de Itapoá foi desmembrado de São Francisco do Sul no momento da 

emancipação de Garuva (1963), de quem foi distrito até a sua emancipação em 

1990. Como município costeiro, as suas praias e paisagens auxiliaram no 

desenvolvimento de um polo turístico para veraneio, assim como também favoreceu 

o desenvolvimento da atividade pesqueira costeiro-marinha e no interior da baía da 

Babitonga. 

Ao longo da última década, o município iniciou o seu processo de desenvolvimento 

logístico portuário, o que provocou grandes mudanças nas paisagens, rotinas, 

costumes e ocupação do solo, originando um conjunto de conflitos com 

comunidades de entorno e atividades produtivas tracionais, com ênfase a pesca 

artesanal. 

No Município há um conjunto de comunidades pesqueiras tradicionais ainda 

atuantes que se organizam em três instituições locais: Colônia de Pescadores Z-01 

de Itapoá, Associações dos Pescadores Profissionais Artesanais da Figueira e 

Pontal (APPAFP) e Associação dos Pescadores da Ilha do Meio. Não há muito como 

definir bairros ou comunidades pesqueiras devido à dispersão e realocação 

promovida pela especulação imobiliária do turismo e atividade portuária, mas os 

pontos tradicionais de embarque e desembarque ainda são referências. Logo as 

praias são locais de encontro e organização da atividade em seus ranchos. As 

praias em destaque são: Figueira; Pontal; Itapema e Barra do Saí. 

A praia do Figueira é localizada bem onde o porto foi instalado, desta forma, áreas 

de ranchos, de pesca e até de fundeio foram ocupadas pela atividade portuária e 

suas áreas de exclusão para segurança, o que implicou em um grande conjunto de 

restrições a atividade, tanto em terra como em mar. 

A praia do Pontal também faz fronteira direta com os limites do porto de Itapoá e 

encontra-se inserido no mesmo contexto de conflito. 

Neste contexto surge a APPAFP para representar os interesses dos pescadores 

frente ao porto. Contudo, a tensão dos conflitos entre as partes implicou em 

acionamento judicial do porto que já foi condenado em primeira e segunda instancia, 

devido aos impactos operacionais não mitigados e nem compensados aos 

pescadores. 

Para além dos impactos já instalados nessas duas praias, os pescadores ainda 

terão de enfrentar o processo de expansão do porto de Itapoá que promoverá 

aumento nas áreas de ocupação e restrição em terra e em mar. 

Os ranchos dos pescadores da praia do Pontal estão muito próximos à faixa de 

servidão do oleoduto da Petrobrás, assim, as atividades de intervenção para 

instalação do gasoduto em seu trecho onshore (gasoduto de interligação ao 
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GASBOL) acarretará em impactos diretos sobre a rotina de acesso a atividade 

pesqueira (Figura 11.3.6.5.3-1). 

Figura 11.3.6.5.3-1 - Imagens das comunidades de Figueira e Pontal. (continua) 

 
 

Sede da APPAFP. Rede de caceio danificada por rebocador. 

 

 

Vista do Porto de Itapoá da Praia da Figueira. Área de fundeio de embarcações de pesca na 
Figueira. 

Fonte: levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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Figura 11.3.6.5.3-1 - Imagens das comunidades de Figueira e Pontal. (continuação) 

  

Ranchos de Pesca na Praia do Pontal. Faixa de servidão do óleo duto Petrobras/Praia 
do Pontal. 

 

 

Ranchos de Pesca na Praia do Pontal ao lado da 
faixa de servidão do óleo duto Petrobras. 

Técnica de campo Timah e Monitora de PMDP na 
faixa de servidão do óleo duto da Petrobras no 
Pontal. 

Fonte: levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

A Praia de Itapema é onde está localizada a Colônia de Pescadores Z-01 de Itapoá 

que possui localização estratégia próximo ao mercado de peixe local e a orla 

turística mais movimentada. Nesta região, o principal conflito é com o turismo, 

devido à ocupação da praia por veranistas e comércios diversos. Por este motivo, os 

pescadores foram sendo realocados para a praia da Ilha do Meio, porém, para 

manter-se na praia tiveram que se organizar criando a Associação dos Pescadores 

da Praia do Meio que reivindica o ponto para embarque e desembarque de pescado, 

além da ancoragem de suas embarcações e construção de ranchos coletivos 

próximos à praia.  

A dinâmica pesqueira da localidade envolve a Baía da Babitonga, pois as suas 

canoas (maioria das embarcações) atuam na captura de peixes na entrada da baía, 

principalmente no inverno quando inicia o período da tainha (Figura 11.3.6.5.3-2). 
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Figura 11.3.6.5.3-2 - Imagens da praia de Itapema. (continua) 

 

 

Colônia de Pescadores Z-01 de Itapoá. Encalhe de embarcações, Ilha do Meio. 

 

 

Associação de pescadores da Ilha do Meio. Encalhe de embarcação, Ilha do Meio. 

 

 

Guincho para auxiliar retirada de embarcações 
da água, Ilha do Meio. 

Encalhe de embarcações da ilha do meio. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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Figura 11.3.6.5.3-2 - Imagens da praia de Itapema. (continuação) 

 
 

Canoas de Ilha do Meio. Mercado de Peixe. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

Os pescadores de Itapoá e suas representações políticas já estão acostumados a 

discutir sobre empreendimentos, possuem um bom entendimento sobre impactos e 

riscos, pois trabalham e vivem ao lado porto e também participaram do processo 

indenizatório da balsa da NORSUL. 

As áreas de pesca são resumidas pelas suas lideranças e pescadores da seguinte 

forma: capturam peixes do porto de Itapoá para fora da baía e camarão da baía para 

dentro. Os pescadores da praia de Itapema capturam essencialmente camarão sete 

barbas na costa da Barra do Saí até Barra do Sul (Mapas 11.3.6.5.3-1 e  

11.3.6.5.3-2). Abaixo segue o quadro resumo com as principais características da 

pesca no município (Quadro 11.3.6.5.3-1). 

Durante entrevista da empresa SALSADA com representante da EPAGRI de Itapoá, 

realizada em março de 2018, verificou-se que a maricultura atualmente não é 

desenvolvida no município. Haviam algumas áreas de cultivo na baía, mas que 

foram suspensas pela marinha, por interferirem com as navegações no local 

(SALSADA, 2018). 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 928 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 11.3.6.5.3-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Itapoá. 

COMUNIDADES ENTIDADE 
REPRESENTATIVA 

Nº DE 
ASSOCIADOS 

PONTOS DE PESCA TIPO DE 
EMBARCAÇÃO 

ARMAZENAMENTO 
DE PESCADO 

PETRECHO PRINCIPAIS 
RECURSOS 

Itapema Colônia de 
Pescadores Z-01 

Itapoá 

500 Costa, baía até o porto, 
Sumidouro e Capri. 

Canoa de fibra 
com motor 

Isopor e gelo Rede de 
caceio e 
gerival. 

Camarões e 
peixes diversos. 

Ilha do 
Meio/Itapema 

Associação dos 
Pescadores da Ilha 
do Meio 

100 Costa, baía até o porto, 
Sumidouro e Capri. 

Canoa fibra com 
motor 

Isopor e gelo Rede de 
caceio e 
gerival. 

Camarões e 
peixes diversos. 

Figueira Associações dos 
Pescadores 
Profissionais 
Artesanais da 
Figueira e Pontal 
(APPAFP) 

200 

(90 vivem da 
pesca) 

Do farol do pontal para 
dentro da baía. 

Batera com motor Isopor e gelo Tarrafa, 
caceio e 
gerival 

Tainhota, tainha, 
bagre, paru, 
robalo, taratinga e 
cará e camarão. 

Pontal Sumidouro, Boca da baía 
e baia até o porto de São 
Francisco do Sul 

Batera com motor Isopor e gelo Rede de 
caceio e 
lanço. 

Tainha, bagre, 
Paru, pescada. 

Barra do Saí São Filiados a 
Colônia de Itapema 

90 Costa da Barra do Saí 
para norte até o Paraná e 
para sul até Balneário do 
Barra do Sul. 

Boca da barra, Sumidouro 
e Capri. 

Canoa fibra com 
motor 

Isopor e gelo Rede caceio, 
gerival e 
arrasto de 
camarão 
arrasto duplo 
de pequeno 
porte. 

Camarão sete 
barbas, camarão 
branco e pistola, 
peixes diversos. 

Fonte: Babitonga Ativa (2017); Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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11.3.6.5.4 São Francisco do Sul 

São Francisco do Sul é o município por onde se deu a entrada e povoamento da 

Baía da Babitonga. Fundado em 1660, como vila, a sua evolução administrativa, 

econômica e política foi perdendo espaço e área devido à fundação de novos 

municípios, impulsionados por novos projetos de desenvolvimento econômico 

agro/industrial. Contudo, algumas áreas entre Itapoá e Garuva ainda são 

pertencentes ao município de São Francisco do Sul, sendo: Estaleiro e Vila da 

Glória. 

O município foi centro da ocupação na Baía da Babitonga, impulsionando as 

primeiras estruturas que foram expandindo no entorno da atividade portuária que é 

uma vocação local desde longa data. A geografia e posição estratégica que 

despertou o interesse portuário, também são vetores de desenvolvimento para as 

atividades náuticas e a atividade pesqueira na baía e em sua região costeira, 

juntamente com a sua beleza natural e importância ambiental. 

A representação dos pescadores é a Colônia de Pescadores Z-02 de São Francisco 

do Sul, a mais antiga da região, localizada no centro histórico onde divide o seu 

edifício com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina – EPAGRI – facilitando o acesso e parcerias. Além das instituições citadas 

anteriormente, o município ainda dispõe de uma Gerência de Pesca responsável 

pelo planejamento, execução e controle dos programas e ações de governo voltados 

ao desenvolvimento sustentável das atividades pesqueiras no Município. 

A atividade pesqueira no município pode ser dividida como: (i) atividade no interior 

da baía, (ii) atividades na boca da barra e canal de entrada da baía/fundo/enseada, 

e (iii) atividades costeiro-marinhas. 

Falar das comunidades pesqueiras locais é contar a história de sua dispersão para 

os bairros periféricos da cidade. Uma vez que a expansão das atividades de apoio 

logístico ao porto, a especulação imobiliária impulsionada por veraneio de praias e o 

turismo náutico, levaram os pescadores a venderem suas casas e se deslocarem 

das áreas mais próximas às lagoas e praias. Alguns ainda resistiram e mantiveram 

suas residências próximas a seus pontos de desembarques, mas a dispersão é uma 

característica atual. Ainda assim, os pescadores podem ser encontrados em seus 

pontos de embarque/desembarque e ranchos de pesca. As principais áreas onde 

ainda se concentram bastantes embarcações de pesca e pescadores são: Paulas; 

Figueira; Ingleses; Capri e Forte; Iperoba; Ubatuba e Enseada; Estaleiro e Vila da 

Glória. 

As praias dos Paulas, Figueiras e Ingleses são as delimitações de uma costa 

recortada, com curtas faixas de areia e próxima às áreas de navegação para o porto 

de São Francisco do Sul. Na praia dos Paulas encontram-se pontos de 

desembarque e encalhe de bateras e canoas (fundo chato e fundo em “V”), trapiche 

para fundeio e desembarque das embarcações de arrasto de camarão sete barbas, 

três peixarias e uma fábrica de gelo administrada pela Gerencia de Pesca Municipal. 
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A praia dos Paulas também é uma importante área de extração do Berbigão  

(Figura 11.3.5.4-1). 

Figura 11.3.6.5.4-1 - Imagens da praia dos Paulas. 

 

  

Vista da praia dos Paulas: Batera e Ferry Boat. Trapiche na praia dos Paulas. 

 
 

Balde com berbigão da praia dos Paulas. Fábrica de gelo na praia dos Paulas. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

A praia da Figueira é um ponto de reunião e encalhe de bateras que utilizam a 

tarrafa, o caceio e o gerival como artes principais. Já a praia dos Ingleses, possui 

uma pequena faixa de areia, sendo menos frequentada por pescadores e, segundo 

relatos, é muito frequentada por turistas (Figura 11.3.6.5.4-2). 
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Figura 11.3.6.5.4-2 - Imagens das Figueiras e dos Ingleses. 

 

 

Encalhe na Figueira. Praia da Figueira em detalhes. 

 

 

Homenagem ao pescador de São Francisco do 
Sul, escultura de tarrafeiro na praia da Figueira. 

Praia dos Ingleses. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

As praias do Carpi e do Forte são grandes atrativos ao turismo de veraneio de alto 

padrão. E apesar da movimentação do porto de Itapoá, estas áreas são muito 

almejadas pelo turismo náutico, sobretudo, no Carpi. 

A praia do Capri é conhecia por suas casas de alto padrão e por abrigar um iate 

clube de luxo (Iate Clube Capri), pousadas e restaurantes, porém, também é uma 

das áreas mais tradicionais da pesca da tainha (no inverno) e contém um dos 

pesqueiros de maior produtividade de peixes conhecido como Sumidouro. No Capri 

ainda há alguns pescadores que residem no local, mas são poucos (4 a 5 

pescadores). A praia de Capri apresenta vocação turística, sendo própria para 

banhos e esportes náuticos (lanchas, jet-ski, etc.). Um dos pontos turísticos do 

Balneário de Capri são as ruínas de um leprosário onde eram abandonados os 

marinheiros e cidadãos que sofressem desta enfermidade. 
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A praia do Forte tem outro perfil, é uma área militar e a base determinou a forma de 

ocupação. Ainda assim, são praias são muito frequentadas e as pescarias da tainha 

também são realizadas em sua extensão. 

A pesca artesanal da tainha foi declara integrante do patrimônio histórico, artístico e 

cultural do Estado de Santa Catarina (Lei SC Nº 15.922, de 06 de dezembro de 

2012). Esta atividade ocorre fortemente na região da praia do Capri e Forte, todos os 

anos no período de 1º de maio a 31 de julho. Os ranchos montados nas praias são 

ocupados por equipes de pesca tradicionais que implementam a técnica de arrasto 

de praia para a captura das tainhas, a atividade dura cerca de três meses e 

movimenta a economia municipal devido a sua tradição de unir famílias e turistas 

para se observar os lanços (Figura 11.3.6.5.4-3). 

Figura 11.3.6.5.4-3 - Imagens do Capri e Forte. (continua) 

 

 

Marinas na enseada do Capri. Píer de embarque e desembarque no Capri. 

 

Embarcação cargueira em frente a rancho de pesca na entrada da baia, Praia do Forte/São 
Francisco do Sul. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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Figura 11.3.6.5.4-3 - Imagens do Capri e Forte. (continuação) 

 
 

Rancho de pesca na Praia do Forte. Praia do Forte. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

O Iperoba é um bairro de São Francisco do Sul com acesso ao Carpi pela Baía da 

Babitonga. Uma área com espelho d’água tranquilo e propício para 

embarque/desembarque e para maricultura. Em seu trapiche há cerca de 35 (trinta e 

cinco) bateras, mas os pescadores só aparecem na hora de sair para as pescarias e 

em seu retorno, pois o trapiche é afastado dos locais de residência  

(Figura 11.3.6.5.4-4). 

Em relação à maricultura, a Gerência Municipal de Pesca de São Francisco do Sul 

informou que atualmente há 76 áreas de cultivo, divididas em 6 parques aquícolas. 

Após processo de demarcação local, todos os lotes marinhos destinados à prática 

da maricultura precisam passar por licitação por órgão federal, que é o dono desses 

espaços. Destas áreas de cultivo que hoje existem no município, apenas 46, pouco 

mais da metade, foram licitadas - o restante aguarda regularização (SALSADA, 

2018). 

Especificamente na baía da Babitonga, existem 20 áreas demarcadas em 

localização próxima ao bairro de Paulas, porém nenhuma foi regularizada ou licitada. 

Aproximadamente 12 dessas áreas estão produzindo ativamente. Há, ainda, 5 áreas 

localizadas em Iperoba, regularizadas e licitadas, das quais duas estão com 

produção. Na Vila da Glória há outras 5 áreas regularizadas e licitadas, porém sem 

ocupação (SALSADA, 2018). 

De acordo com informações da EPAGRI, as principais formas de comercialização 

atualmente em São Francisco do Sul são a venda direta para o consumidor, venda 

para restaurante ou para peixaria. A maior parte da produção é comercializada in 

natura, sem beneficiamento. Quando há beneficiamento, ocorre na residência dos 

maricultores ou na própria balsa. No último ano, segundo representante da EPAGRI, 

a procura por mariscos no município foi maior que a produção. O mesmo avalia que 

a maricultura possui grande potencial na região, porém a falta da licitação é um 

enorme obstáculo. Enquanto não houver a licitação das áreas demarcadas e a 
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fiscalização das áreas licitadas os produtores ficam vulneráveis. A perspectiva de 

novos empreendimentos na baía, acaba por deixar os produtores que aguardam 

licitação ainda mais desprotegidos (SALSADA, 2018). 

Ainda segundo informações da EPAGRI, o que é produzido, em geral, acaba por 

permanecer na região. Ele afirma que para escoar a produção seria necessário 

haver congelamento ou processamento da mercadoria. O município, entretanto, não 

conta com entreposto ou unidade de beneficiamento, o que por fim limita o 

crescimento do setor. Destaca, ainda, que a maricultura possui legislação que 

determina práticas sanitárias, e a produção pode ser vendida apenas após passar 

por unidade de beneficiamento (SALSADA, 2018).  

De acordo com representantes da prefeitura, a única associação de maricultores 

atuante no município, no momento, é a AMAPRI, Associação de Maricultores do 

Capri. A associação foi formada em 1998 e o cultivo das áreas associadas 

inicialmente localizavam-se na região da praia do Capri, mas hoje estão localizadas 

em região próxima ao Paulas (SALSADA, 2018).  

Figura 11.3.6.5.4-4 - Imagens do Bairro Iperoba. 

 

 

Trapiche no Bairro Iperoba. Embarcações suspensas no Iperoba. 

 
 

Trapiche de Iperoba. Trapiche de Iperoba. 
Fonte: Levantamento de campo de Mott MacDonald (2018). 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 939 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

As praias da Enseada e Ubatuba localizam-se na saída da baía rumo ao sul, por 

terra chega-se facilmente a sua orla que possui casas de grande porte e uma bela 

paisagem, perturbada apenas pelo alto fluxo de embarcações cargueiras que 

acessam os portos da Baía da Babitonga. 

Seus pescadores possuem canoas de madeira e pescam camarões e peixes 

costeiros. A inclusão neste relato se dá pelo fato dos pescadores do interior da baia 

saírem, mesmo em bateras, para pescar em suas praias, utilizando a costa da praia 

do Capri, Forte e Enseada uma importante rota de embarcações pesqueiras que 

navegam costeando as margens, devido a sua baixa autonomia em mar  

(Figura 11.3.6.5.4-5). 

Figura 11.3.6.5.4-5 - Imagens de Ubatuba e da Enseada. 

 

 

Praia da Enseada. Rancho na praia de Ubatuba. 

 
 

Rancho na praia de Ubatuba. Rancho na praia de Ubatuba. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

Outras comunidades de pesqueiras que atuam na Baía da Babitonga e compõem a 

área administrativa de São Francisco do Sul são as comunidades do Estaleiro e Vila 

da Glória. Geograficamente entre Garuva e Itapoá atuam prioritariamente no interior 

da baía, capturando camarões e peixes por meio das seguintes artes de pesca: 

palanque, caceio, tarrafa e gerival. 
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A região hoje é uma das principais áreas disputadas pelo turismo náutico, assim, 

lanchas e motos aquáticas disputam espaços com o pescador profissional que se 

expõe a riscos e ainda tem seus pescados dispersos pela perturbação e competição 

com a pesca amadora. 

Localizados entre as principais ilhas do fundo da baia, suas áreas de pesca são 

muito frequentadas pelos pescadores de Joinville, Itapoá e demais comunidades de 

São Francisco do Sul. Contudo, a percepção local de conflitos e riscos para os 

pescadores da região estão relacionadas às atividades de lazer e o tráfego das 

balsas da NORSUL (Figura 11.3.6.5.4-6). 

Figura 11.3.6.5.4-6 - Imagens da Vila da Glória e Estaleiro. 

 

 

Atracadouro para passeios turísticos em Vila da 
Glória. 

Local de partida do Ferry da Vila da Glória para 
São Francisco do Sul. 

 
 

Encalhe de bateras em Praia Bonita/Vila da 
Glória. 

Canoas e tarrafa na comunidade do Estaleiro. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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As áreas de pesca de São Francisco do Sul envolvem desde o fundo da baía até 

uma vasta região costeiro-marinha. No entanto, o que chama a atenção é 

importância de suas áreas no Capri e Forte (devido à pesca da tainha) e o pesqueiro 

Sumidouro (o mais produtivo da região). Os ranchos destas regiões são tão 

importantes que são registrados e demarcados na Prefeitura, junto a Gerência de 

Pesca. 

Ainda é importante ressaltar que a costa do município de São Francisco do Sul é 

utilizada para navegação de cabotagem dos pescadores que acessam o Sumidouro, 

boca da barra e a costa. Existem restrições desse tipo de navegação na costa de 

Itapoá nas imediações do porto e no canal de navegação da baía por motivo do 

trafego de grandes embarcações. 

Nos Mapas 11.3.6.5.4-1 e 11.3.6.5.4-2 é possível visualizar as áreas de pesca do 

município e as pescarias que atuam na baía da Babitonga.  

Abaixo segue o quadro resumo com as principais características da pesca no 

município (Quadro 11.3.6.5.4-1). 
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Quadro 11.3.6.5.4-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de São Francisco do Sul. 

COMUNIDADES/
LOCALIDADES 

ENTIDADE 
REPRESENTATIVA 

Nº DE 
ASSOCIADOS 

PONTOS DE PESCA TIPO DE 

EMBARCAÇÃO 

ARMAZENAMENTO 
DE PESCADO 

PETRECHO PRINCIPAIS 
RECURSOS 

Centro Colônia de 
Pescadores Z-02 de 
São Francisco do Sul 

1400 

(800 ativos) 

Setor administrativo 

Paulas 

Figueira 

Ingleses 

Pescam do Capri e 
boca da barra para 
dentro da baia 

Batera com motor Isopor e gelo Caceio, gerival e 
coleta manual 

Berbigão, bacucu 
e peixes 

Na costa de Balneário 
Barra do Sul até o 
Paraná. Profundidades 
de 7 a 40m. 

Saveiro de 
madeira com 
motor (< 15 m) 

Urna e gelo Rede de arrasto Camarão 

Forte Praia, boca da barra e 
costa até a ilha da 
Garça 

Batera com motor Isopor e gelo Rede e tarrafa Peixes 

Capri Da baia até a ilha da 
Garça (costa), Sumido, 
Capri, Rio Sumidoro. 

Batera com motor Isopor e gelo Rede de arrasto Camarão 

Na costa de Balneário 
Barra do Sul até o 
Paraná. 

Profundidades de 7 a 
40m. 

Saveiro de 
madeira com 
motor (< 15 m) 

Urna e gelo Caceio, espinhel, 
tarrafa, linha. 

Peixes 

Enseada 

Ubatuba 

Na costa de Balneário 
Barra do Sul até o 
Paraná. 

Canoa com motor Isopor e gelo   

Vila da Gloria Dentro da baia. Nas 
Ilhas próximas a 
localidade. 

Batera com motor Isopor e gelo Rede de caceio, 
gerival e tarrafa 

Camarão e peixe 

Estaleiro Dentro da baia. Nas 
Ilhas próximas a 
localidade. 

Batera com motor Isopor e gelo Rede de caceio, 
gerival e tarrafa 

Camarão e peixe 

Fonte: Babitonga Ativa (2017); Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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11.3.6.5.5 Araquari 

Araquari é um grande município rural, com divisão geopolítica que inicia em uma 

faixa estreita no fundo da Baía da Babitonga, estendendo-se do litoral sul do 

Balneário Barra do Sul até a fronteira com Joinville na BR 101 sul. 

Esta divisão que torna o seu município grande em território, fragiliza em parte a sua 

administração e levou a uma distribuição da infraestrutura e organização política e 

social muito concentrada no centro administrativo da cidade. 

O centro da cidade é localizado no fundo da Baía da Babitonga e sua região 

oceânica é mais próxima de Balneário do Sul. Esta divisão reflete na composição 

sociopolítica da pesca. 

A Colônia de Pescadores Z-30, responsável pela organização política da categoria 

pesqueira, é localizada no distrito de Itapocu que fica no extremo sul do município na 

área litorânea, já o centro e toda sua estrutura administrativa municipal está as 

margens da Baía da Babitonga. 

Por esta razão, muitos pescadores da baía se filiam em colônias de municípios 

vizinhos, pois o acesso é mais fácil e as características similares entre as atividades 

favorece o recebimento do defeso do camarão branco, principal espécie alvo de 

quem pesca na baía. Já os pescadores de mar aberto de Itapocu recebem o defeso 

do bagre branco, espécie alvo protegida e com maior presença no litoral. 

Devido a suas características, sobretudo, pelo fechamento do Canal do Linguado 

que interrompe o fluxo do rio do linguado entre a baia e o mar pela Barra do Sul, 

pode-se dizer que apenas os pescadores do centro de Araquari centro seriam 

impactados pela possível instalação de um terminal de regaseificação na entrada da 

baía (Figura 11.3.6.5.5-1). 
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Figura 11.3.6.5.5-1 - Imagens de Itapocu e Araquari Centro. 

 

 

Colônia de pescadores Z-31 de 
Araquari/Itapocu. 

Local de embarque/desembarque no centro de 
Araquari. 

 

 

Ranchos de pescas com acesso fechado no 
Centro de Araquari. 

Vista do mirante no centro de Araquari. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 

As áreas de pesca dos pescadores de Araquari que utilizam a Baía da Babitonga 

estão entre Joinville, Garuva, Ilha do Mel, Ilha das Flores e Ilha do Meio até as 

proximidades do porto de São Francisco do Sul, desta forma, as interferências em 

sua atividade pesqueira seriam indiretas e sua exposição se daria de maneira mais 

acentuada em cenários acidentais (Mapas 11.3.6.5.5-1 e 11.3.6.5.5-2). Abaixo 

segue o quadro resumo com as principais características da pesca no município 

(Quadro 11.3.6.5.5-1). 
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Quadro 11.3.6.5.5-1 - Resumo dos dados da atividade pesqueira de Araquari. 

COMUNIDADES/
LOCALIDADES 

ENTIDADE 
REPRESENTA
TIVA 

Nº DE 
ASSOCIADOS 

PONTOS DE 
PESCA 

TIPO DE 
EMBARCAÇÃO 

ARMAZENAMEN
TO DE PESCADO 

PETRECHO PRINCIPAIS 
RECURSOS 

Centro Colônia de 
Pescadores Z-31 
de Araquari 

60 Fundo da baia da 
Babitonga até porto de 
São Francisco do Sul 

Batera com motor Isopor e gelo Rede de caceio 
e gerival. 

Camarão branco e 
peixes 

Itapocu Rio do linguado e 
laguna 

Batera com motor Isopor e gelo Rede de caceio 
e tarrafa 

Peixes. 

Fonte: Babitonga Ativa (2017); Levantamento de campo da Mott MacDonald (2018). 
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Imagem de Satélite extraída do programa Licenciado Google Earth Pro. Data: Out/2017; ANTAQ;
Resultado das reuniões do Babitonga Ativa (2017); PMDP UNIVALI / Petrobras (2015).
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11.3.6.5.6 Registro da atividade Aquícola no espelho d’água da Baia da Babitonga 

Apenas a título de informação, foram identificados alguns empreendimentos 

aquícolas em São Francisco do Sul e Balneário Barra do Sul, no entanto, foram 

mantidos para este registro apenas os empreendimentos que poderiam vir a sofre 

algum dano em cenário acidental com derramamento de diesel e condensado. 

Neste contexto, os empreendimentos de Balneário Barra do Sul não são 

considerados, pois com o fechamento do canal do Linguado, suas águas não sofrem 

interferência das águas da baía. Já em São Francisco do Sul, os empreendimentos 

e áreas destinadas à aquicultura que poderiam vir a ser afetadas e são listadas no 

Quadro 11.3.6.5.6-1. 

Quadro 11.3.6.5.6-1 - Registro das áreas de aquicultura passíveis de interferência devido a 
derramamento de diesel e condensado. 
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Linguado 6 0 Ass. do Porto do Rei Sim Sim Baía 
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comunitários de São 
Francisco do Su 

Não Não Baía 

Iperoba 5 1 - Sim Sim Baía 
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da Enseada 

Sim Sim Costeir
o 

Vila da 
Glória 

4 0 Ass. dos Maricultores 
da Babitonga 

Sim Sim Baía 

Fonte: Adaptado de Babitonga Ativa (2017). 

11.3.7 Sistema de Tráfego Local 

A circulação na AID terrestre do empreendimento é efetuada a partir dos troncos 

rodoviários representados pela rodovia SC-415 (atual SC-417 e SC-416), rodovia 

Contorno Sul e a Estrada José Alves. A partir dessas três rodovias o acesso aos 

povoados rurais é complementado pela circulação em vias de terra. 

O tronco de circulação entre os povoados rurais se projeta como uma via única, 

desde o povoado de Palmital de Cima (Garuva) até Água Branca (Itapoá). Essa via é 

a antiga Estrada Geral Itapoá, que em tempo pretérito era a principal via de ligação 

entre os dois municípios, até hoje mantido em leito natural. 
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No território de Garuva, com o passar do tempo, a estrada assumiu várias 

denominações, sempre com referência ao povoado de destino desde o centro. Por 

exemplo: entre Palmital de Cima e Baraharas é denominada Estrada Geral 

Baraharas e; entre Sol Nascente e Bom Futuro, Estrada Geral Bom Futuro. 

Em Itapoá, a estrada segue com seu traçado passando pelos povoados de Braço do 

Norte, Saí Mirim e Água Branca, finalizando na SC-416, configurando assim, o que 

seria a antiga Estrada Saí Mirim. Atualmente existem vários acessos para a Estrada 

Geral Itapoá, todos pelas rodovias Contorno Sul e SC-416. 

As duas rodovias foram pavimentadas recentemente, as obras foram iniciadas em 

2009, como parte dos investimentos públicos na construção de infraestrutura de 

acesso ao Porto de Itapoá. O acesso ao porto é realizado pela Estrada José Alves, 

boa parte dos contêineres passam por empresas de logísticas estabelecidas nessa 

estrada. A rota efetuada pelos caminhões de carga tem como destino, ou origem, a 

rodovia BR-101. 

Para a circulação na AID terrestre as vias podem ser classificadas em três grupos:  

a) Vias principais: rodovias SC-417 e SC-416; 

b) Vias intermediárias: Rodovia Contorno Sul e Estrada José Alves; 

c) Via primárias: Avenida Beira Mar (Itapoá) e vicinais de acesso aos povoados 

rurais. 

O Quadro 11.3.7-1 lista as localidades dentro do território da AID terrestre e seus 

principais acessos. O Mapa 11.3.7-1 dispõe os traçados das três classes de vias 

dentro do território da área de influência. 

  



PRINCIPAIS VIAS UTILIZADAS DE ACESSO AO
LOCAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

DO MEIO SOCIOECONÔMICO DO AMBIENTE TERRESTRE

Referências
IBGE (2014-2015); Dados fornecidos pelo cliente; Levantamento de Campo MottMacDonald (2018);
Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/ 
Gasodutos Brasil - Estudo de Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás. http://epe.gov.br/;
ANTAQ; DNIT (2018).
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Em alguns documentos e mapas oficiais, a rodovia entre os centros de Garuva e 

Itapoá ainda figura com a nomenclatura SC-415. Segundo pesquisa no site do 

Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA-SC), a SC-415 foi 

desmembrada em dois trechos, cada um com uma nomenclatura, SC-416 e SC-417. 

A SC-417 representa a alça de saída da BR-101 ao município de Guaratuba (PR), 

passando por Garuva. A SC-416 tem sua extensão entre a SC-417 e o centro de 

Itapoá. A Figura 11.3.7-1 demonstra a alteração da nomenclatura das vias em uma 

representação gráfica. 

Quadro 11.3.7-1 - Principais Vias de Acesso a Localidades da AID Terrestre. 

LOCALIDADE MUNICÍPIO PRINCIPAL ACESSO 

Distrito Industrial Leste Garuva Rodovia SC-415 (SC-417) 

Mina Velha Garuva Rodovia SC-415 (SC-417) 

Palmital de Cima Garuva Rodovia Contorno Sul 

Baraharas Garuva Rodovia Contorno Sul desde o centro de Garuva, ou 
Rodovia SC-415 (SC-417) desde Itapoá 

Sol Nascente Garuva Vicinal a partir da Rodovia SC-415 (SC-416) 

Bom Futuro Garuva Vicinal a partir da Rodovia SC-415 (SC-416) 

Braço do Norte Itapoá Vicinal a partir da Rodovia SC-415 (SC-416) 

Saí Mirim Itapoá Vicinal a partir da Rodovia SC-415 (SC-416) 

Água Branca Itapoá Vicinal a partir da Rodovia SC-415 (SC-416) 

Jaguaruna Itapoá Estrada José Alves 

Pontal do Norte Itapoá Avenida Beira Mar desde a Rodovia SC-415 (SC-416) ou 
Estrada José Alves. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em março de 2018. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 960 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.7-1 - Alteração da denominação da SC-415, Garuva X Itapoá. 

 
Fonte: DEINFRA-SC, 201712. 

Por fim, a apresentação da avaliação ambiental integrada de potenciais impactos 

cumulativos e sinérgicos sobre o tráfego terrestre e marítimo decorrentes do 

empreendimento serão incluídas na Seção 12. Análise dos Impactos Ambientais e 

Medidas Mitigadoras. 

Especificamente para a AI, o acesso ao traçado é simplificado pela malha viária 

existente, no geral as vias estão em boas condições de trânsito. Os diversos 

acessos ao OSPAR a partir das vias públicas estão bem preservados, e podem 

auxiliar na fase de obras do gasoduto. 

A exceção ocorre em um trecho da Estrada Geral Bom Futuro, entre o povoado Sol 

Nascente e o acesso à rodovia SC-416. O trecho recebe circulação de caminhões 

de apoio a atividade mineradora, existe uma jazida de brita ativa nesse trecho da via 

(UTM 727846/7114152 – 22J). A Figura 11.3.7-2 apresenta em vermelho o trecho 

com pavimentação menos preservada (Figura 11.3.7-3), assim como a jazida de 

brita e o traçado do gasoduto (em azul).  

                                                                 
12 Imagem retirada de: http://www.deinfra.sc.gov.br/download/mapas_rodoviarios/correlacao/alta.jpg, 
mar. 2017. 

http://www.deinfra.sc.gov.br/download/mapas_rodoviarios/correlacao/alta.jpg
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Figura 11.3.7-2 - Trecho desgastado da Estrada Geral Bom Futuro. 

 
Fonte: Google Earth Pro 2018. 

Figura 11.3.7-3 - Vista do trecho da Estr. Geral Bom Futuro, pavimento menos preservado do 
que o padrão verificado em toda região. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em Março/2018. 

As principais vias aos pontos de acesso ao traçado são apresentadas por segmento 

no Quadro 11.3.7-2, é listada ainda, a principal via para acesso ao canteiro de obras. 

No contexto espacial da malha de vias com acessos ao traçado terrestre, a rodovia 

SC-416 é o principal eixo. A Estrada José Alves, a rodovia Contorno Sul e as vias 
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urbanas de Itapoá, são outras vias com pavimentação asfáltica com acesso ao 

traçado. 

Quadro 11.3.7-2 - Principais Vias de Acesso aos Segmentos do Traçado. 

ACESSO PRINCIPAL MUNICÍPIO LOCALIDADE TIPO DE 
PAVIMENTO 

INTERVALO DA 
QUILOMETRAGEM 
DO TRAÇADO 

SC-417 Garuva Distrito Industrial Leste Terra 0 a 0,90 

SC-417 Garuva Distrito Industrial Leste Asfalto 0,90 a 0,92 

SC-417 Garuva Distrito Industrial Leste Asfalto 0,92 a 1,37 

SC-417 Garuva Distrito Industrial Leste Asfalto 1,37 a 2,82 

Contorno Sul Garuva Palmital de Cima Asfalto 2,82 a 3,09 

Contorno Sul Garuva Palmital de Cima Asfalto 3,09 a 3,1 

Contorno Sul Garuva Palmital de Cima Asfalto 3,1 a 7,57  

Estrada Palmital Garuva Palmital de Cima Terra 7,57 a 9,49 

Estr. Geral Sol Nascente Garuva Sol Nascente Terra 9,49 a 9,50 

Estr. Geral Sol Nascente Garuva Sol Nascente Terra 9,50 a 9,77 

Estr. Geral Sol Nascente Garuva Sol Nascente Terra 9,77 a 10,05 

3 vias privadas a partir 
da Estr. Geral Sol 
Nascente 

Garuva Sol Nascente Terra 10,05 a 11 

vias privadas a partir 
das estradas Geral Sol 
Nascente e Geral Bom 
Futuro 

Garuva Sol Nascente Terra 11 a 12,2 

Estr. Geral Bom Futuro Garuva Sol Nascente Terra 12,20 a 13,55 

Estr. Geral Bom Futuro Garuva Sol Nascente/Bom Futuro Terra 13,55 a 13,83 

Estr. Geral Bom Futuro Garuva Bom Futuro Terra 13,83 a 14,16 

Estr. Geral Bom Futuro Garuva Bom Futuro Terra 14,16 a 14,17 

Estr. Geral Bom Futuro Garuva Bom Futuro Terra 14,17 a 14,76 

Estr. Geral Bom Futuro Garuva Bom Futuro Terra 14,76 a 14,86 

SC-416 Itapoá Braço do Norte/Saí Mirim terra 14,86 a 20,16 

SC-416 Itapoá Saí Mirim Terra 20,16 a 20,17 

SC-416 Itapoá Saí Mirim Terra 20,17 a 22,00 

SC-416 Itapoá Saí Mirim Terra 22,00 a 22,01 

SC-416 Itapoá Água Branca/Jaguaruna Terra 22,01 a 25,64 

Estr. José Alves Itapoá Jaguaruna Asfalto 25,64 a 25,65 

Estr. José Alves Itapoá Jaguaruna Asfalto 25,65 a 26,08 

sem acesso Itapoá Jaguaruna/Pontal do 
Norte 

- 26,08 a 28,79 

Av. Beira Mar Itapoá Pontal do Norte Asfalto 28,79 a 30,46 

Av. Beira Mar Itapoá Pontal do Norte Asfalto Canteiro de Obras 

Fonte: Pesquisa de campo Mott MacDonald, março de 2018. 
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Com exceção dos pontos de travessia do traçado na SC-417, SC-416, Estrada José 

Alves e Avenida Beira Mar, todos os acessos são feitos por vias com pavimentação 

de terra. Para acesso direto a partir das vias principais, em muitos segmentos, se faz 

necessária a utilização de acessos privados e vias próprias para o OSPAR. 

Nas vias principais e intermediárias (SC-417, SC-416, Contorno Sul e Estr. José 

Alves) o tráfego é caracterizado por veículos de passeio, caminhões e carretas. A 

circulação de veículos pesados é intensa ao longo de todo o dia, devido a 

permanente atividade retro portuária. Durante a pesquisa de campo foi possível 

identificar picos de circulação no início do dia e final da tarde. Nas temporadas de 

férias e períodos de feriados prolongados o tráfego fica ainda mais intenso, pois 

essas rodovias são os principais acessos a zona urbana de Itapoá, área com muitas 

casas utilizadas para veraneio.  

Nas vias primárias predomina o transito de veículos leves, carros de passeio, ônibus 

escolares e bicicletas. Na estrada vicinal entre os povoados Sol Nascente e Bom 

Futuro há um trânsito de caminhões mais intenso do que o restante das vias 

primárias da AID, como citado, trata-se de área com atividade mineradora. Nessas 

vias o pico diário ocorre no início do dia e final da tarde, influência da circulação dos 

ônibus escolares e trabalhadores em início e final de expediente. Na zona urbana de 

Itapoá o transito em época de férias e feriados fica mais intenso, a circulação ao 

longo da Avenida Beira Mar é bastante incrementada. Não foram identificadas 

restrições de circulação nas vias públicas da AID. 

11.3.8 Territórios Tradicionais e Outras Comunidades Tradicionais 

O presente item trata das comunidades tradicionais identificadas por meio de 

levantamento de campo e dados secundários. O conceito de comunidades 

tradicionais utilizado neste estudo é definido pelo Decreto Presidencial Nº 6.040 de  

7 de fevereiro de 2007, onde:  

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Nos municípios considerados na Área de Influência Indireta (AII), Garuva, Itapoá e 

São Francisco do Sul, orientado pela definição legal, três grupos sociais foram 

identificados e trabalhados no item comunidades tradicionais, devido as suas 

características culturais e organizacionais: 

a) Comunidades Indígenas; 
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b) Comunidades Quilombolas13; 

c) Comunidades Pesqueiras Artesanais, tratadas neste estudo no item 1.5 deste 

estudo. 

A localização das comunidades em relação à diretriz do Gasoduto poderá ser 

visualizada no Mapa 11.3.8-1 “Comunidades Tradicionais”, onde constará a 

espacialização territorial de todos os grupos na Área de Influência Indireta do 

empreendimento.  

  

                                                                 
13 Ressalta-se que foi identificado somente uma área quilombola (Tapera) no município de São 
Francisco do Sul que encontra-se em análise pelo INCRA. 
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11.3.8.1 1 Territórios Tradicionais 

11.3.8.1.1 Terra Indígena Morro Alto 

Atualmente, o litoral norte catarinense conta com a presença de quatro Terras 

Indígenas14, sendo elas a TI Morro Alto (no município de São Francisco do Sul), a TI 

Pindoty, a TI Tarumã e a TI Piraí (estas três últimas no município de Araquari). 

Todas são ocupadas pela etnia Guarani Mbya. 

Nos levantamentos bibliográficos realizados por meio de consulta ao site do Instituto 

Socioambiental, no endereço eletrônico https://www.socioambiental.org/pt-br, o qual 

dispõe de uma base de dados com informações a respeito das terras indígenas no 

Brasil, bem como no site da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

http://www.funai.gov.br/, constatamos a existência do registro de uma Terra Indígena 

para o município de São Francisco do Sul. 

A Terra Indígena denominada Morro Alto está localizada no município de São 

Francisco do Sul, ocupando uma área de 893 hectares, com uma população de 159 

(cento e cinquenta e nove) habitantes15. A etnia que ocupa a Terra Indígena Morro 

Alto é o grupo Guarani Mbya, cuja etapa oficial do reconhecimento consta como 

declarada pela FUNAI16. 

No caso das comunidades indígenas, a Fundação Nacional do Índio17 é o órgão 

responsável por todos os encaminhamentos técnicos e emissão do termo de 

referência. 

Apesar das intensas alterações demográficas e socioculturais em decorrência do 

contato com os não-índios, os Guarani são identificados em diversos estados do 

país e alguns países vizinhos como, por exemplo, Argentina, Bolívia e Paraguai. Os 

Guarani que hoje vivem no Brasil se diferenciam em três grupos – Mbya, Kaiowá e 

Ñandeva – e são conhecidos de modo geral por distintos nomes, como Chiripá, 

Kainguá, Monteses, Baticola, Apyteré, Tembekuá, entre outros. Entretanto, a 

                                                                 
14 Conformes informações obtidas em consulta no endereço eletrônico da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/shape>. Acesso em 24 jan. 2018. 
15 Fonte: https://www.socioambiental.org/pt-br 
16 Fonte: https://terrasindigenas.org.br  
17 “O papel da Funai no processo de licenciamento ambiental.  
A manifestação da Funai geralmente é requerida em todas as fases dos licenciamentos, a saber: a) 
Licença Prévia (fase relativa aos estudos de impacto às comunidades indígenas e avaliação da 
viabilidade do empreendimento); b) Licença de Instalação (fase relativa à elaboração e 
implementação de programas voltados às comunidades indígenas, caso o empreendimento seja 
considerado viável); e c) Licença de Operação (fase de funcionamento efetivo dos programas e sua 
renovação). 
A Constituição Federal brasileira de 1988 prevê a garantia dos direitos indígenas. No § 3º do art. 231, 
ela estabelece que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas”. Fonte: 
http://www.funai.gov.br  

 

https://www.socioambiental.org/pt-br
https://terrasindigenas.org.br/
http://www.funai.gov.br/
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autodenominação é Avá, cujo significado em Guarani é “pessoa”. Hoje, os Guarani 

se diferem internamente em diversos grupos muito semelhantes entre si. No que 

tange aos aspectos essenciais de sua cultura e organizações sociopolíticas, porém, 

são diferentes no modo de falar a língua guarani, de praticar sua religião e diferentes 

no que diz respeito às tecnologias que aplicam na relação com o meio ambiente; tais 

diferenças criam distinções políticas exclusivas entre as comunidades como modo 

de manter suas organizações sociopolíticas e econômicas18. 

Esse grupo, de modo geral, possui como base de sua organização social, 

econômica e política a família extensa; a família geralmente é composta pelo casal, 

filhos, genros, netos, irmãos e constitui uma unidade de produção e consumo, que 

possui modos de organização espacial dentro do teko’á. Teko’á é o espaço onde 

existem as condições de se exercer o nhande reko (o “modo de ser”) Guarani19.A 

agricultura se apresenta como principal atividade econômica Guarani; o ciclo das 

atividades é determinado por duas estações, representadas por “calor” (primavera e 

verão) e “frio” (outono e inverno) – em guarani, ara pyau e ara yma. 

A agricultura é elemento fundamental da vida em comunidade dos guaranis; para os 

Mbya (grupo em preponderância em Santa Catarina) a importância do cultivo está 

na sua própria possibilidade de realização e no que implica organização interna, 

reciprocidade, trocas de sementes, rituais e reestruturação de novas etapas. Assim, 

a agricultura implica em um sistema mais abrangente que envolve dimensões da 

organização social e fundamentos éticos e simbólicos baseados antes na dinâmica 

temporal de modificação dos ciclos do que na quantidade de alimento disponível 

para consumo. Desse modo, pode ser dito que os Mbya não vivem da agricultura, 

porém não vivem sem ela. Os Guarani possuem plantações tradicionais, como uma 

grande variedade de milho, feijão, tubérculos e entre outros cultivares que requerem 

uma atenção maior na observação das regras e dos períodos de plantio e colheita, 

pois, diferente de outras agriculturas, interagem com as demais dimensões da vida e 

sua reprodução é determinante para a realização de ritos, principalmente do 

nheemongarai: ritual exclusivo às plantas crioulas20. 

A caça e a pesca também se apresentam como atividades importantes do cotidiano 

Guarani. Além disso, desenvolvem uma base econômica de subsistência 

caracterizada pela distribuição e redistribuição dos recursos produzidos e na qual 

relações de produção financeira são regularizadas por vínculos sociais definidos 

pelo parentesco21. 

A Terra Indígena Morro Alto, localizada dentro da área do município de São 

Francisco do Sul, dista aproximadamente 3,6 km do Centro Histórico e 13,45 km da 

ADA e AID do empreendimento, conforme pode ser observado na  

                                                                 
18 Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani 
19 Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya/1729 
20 Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya/1294 
21Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-nandeva/1305 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya/1729
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya/1294
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-nandeva/1305
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Figura 11.3.8.1.1-1 a seguir. Para os municípios de Itapoá e Garuva, Estado de 

Santa Catarina, não foram encontrados registros de Terras Indígenas nos meios de 

pesquisa consultados. 

Figura 11.3.8.1.1-1 - Localização da Terra Indígina Morro Alto. 

 
Fonte: Google Earth Pro 2018. 

Em síntese, considerando a situação locacional do empreendimento em relação à 
poligonal de delimitação da Terra Indígena Morro Alto, atesta-se que não serão 
gerados impactos diretos à comunidade indígena em decorrência da instalação e 
operação do empreendimento. Em se tratando de impactos indiretos, estes 
poderiam estar associados ao significativo aumento no tráfego de veículos na 
rodovia BR-280 ao longo do processo de instalação e operação do Terminal Gás 
Sul, contudo, a logística prevista para instalação do terminal, bem como sua 
natureza de operação, não resultou em um crescimento expressivo no fluxo de 
veículos na supramencionada rodovia. Não obstante, conforme mencionado acima, 
sugerimos a realização de um estudo de componente indígena, por profissional 
habilitado, para aprofundar questões que envolvam a relação desta comunidade e o 
empreendimento em tela, sob a égide da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Além da Terra Indígena Morro Alto, outras comunidades tradicionais foram 
identificadas na AII. Tais territórios estão relacionados às comunidades pesqueiras, 
conforme apresentado no item 11.3.6 Atividade Pesqueira. 

O Quadro 11.3.8.1.1-1 a seguir, apresenta os ranchos de pesca localizados no 
município de São Francisco do Sul indicando as distancias do eixo da FSRU. 
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Quadro 11.3.8.1.1-1 - Lista de Territórios Tradicionais de São Francisco do Sul Identificados. 

ID NOME COORDENADAS UTM 22J (E / N) DISTÂNCIA DO EIXO 
DA FSRU 

1 Rancho de Pesca 1 734570.00 7092980.00 12,8 km 

2 Rancho de Pesca 2 742807.00 7101378.00 1,2 km 

3 Rancho de Pesca 3 743241.00 7101919.00 0,5 km 

4 Rancho de Pesca 4 743003.00 7101695.00 0,8 km 

5 Rancho de Pesca 5 742746.00 7101080.00 1,7 km 

6 Rancho de Pesca 6 743272.00 7101780.00 0,7 km 

7 Rancho de Pesca 7 743358.00  7098276.00 4,2 km 

8 Rancho de Pesca 8 743233.00 7101928.00 0,637 km 

9 Rancho de Pesca 9 742069.00 7101051.00 1,8 km 

10 Rancho de Pesca 10 743910.00 7102813.00 0,3 km 

11 Rancho de Pesca 11 743358.00 7098276.00 4,186 km 

12 Rancho de Pesca 12 743233.00 7101928.00 0,637 km 

13 Rancho de Pesca 13 743918.00 7102813.00 0,483 km 

14 Rancho de Pesca 14 742069.00 7101051.00 1,907 km 

15 Rancho de Pesca 15 742498.00 7101134.00 1,610 km 

16 Rancho de Pesca 16 747022.00 7101156.00 3,978 km 

17 Rancho de Pesca 17 747096.00 7099432.00 4,934 km 

18 Rancho de Pesca 18 728456.00 7095151.00 16,406 km 

19 Rancho de Pesca 19 726988.00 7096032.00 17,453 km 

20 Rancho de Pesca 20 734044.00 7099161.00 9,691 km 

21 Rancho de Pesca 21 738599.00 7101695.00 4,676 km 

22 Rancho de Pesca 22 739448.00 7114358.00 12,512 km 

11.3.9 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

O presente relatório visa apresentar o resultado da sobre os bens culturais 

tombados, registrados e valorados nos municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e 

Garuva - SC. 

11.3.9.1 Patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

Os estudos e levantamentos referentes ao patrimônio histórico, cultural, 

arqueológico e paisagístico foram desenvolvidos em acordo com o disposto nas 

legislações federais “Portaria Interministerial n. 60/2015, Instrução Normativa (IN) 

IPHAN n. 01/2015, Lei n. 3.924/1961, Lei n. 11.483/2007, Decreto-Lei n.25/1937 e 

Decreto n. 3.551/2000”, estaduais “Lei Estadual n. 5.846/1980” e municipal (is). 

No tocante aos bens Tombados e Valorados, protegidos nos termos do Decreto-Lei 

n° 25/37 e da Lei n° 11.483/07 existentes na área do empreendimento, confirmou-se, 

através de pesquisa bibliográfica, dois bens tombados no município de São 

Francisco do Sul, o Centro Histórico de São Francisco do Sul, classificado como 

Conjunto Urbano, tombado a nível federal no ano de 198722 e tombado a nível 

                                                                 
22 Fonte: http://portal.iphan.gov.br   

 

http://portal.iphan.gov.br/
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municipal no ano 198123 e o Acervo do Museu Nacional do Mar, tombado a nível 

federal em 201024, além da estação de trem de São Francisco do Sul, bem valorado 

a nível federal no ano de 201225. À Acerca dos bens Registrados (patrimônio 

imaterial), nos termos do Decreto n° 3.551/00, foi identificado duas manifestações na 

região, a saber, Roda de Capoeira e o Ofício de Mestres de Capoeira e o Carnaval 

de São Francisco do Sul, este registrado a nível municipal pelo Decreto n° 2744, de 

1º de dezembro de 2017. 

O Mapa 11.3.9.1-1 apresenta os Patrimônios culturais, históricos e arqueológicos na 

Área de Influência Indireta (AII). 

  

                                                                 
23 Fonte:  Revista CPC, São Paulo, v.1, n.2, p.119-128, maio/out. 2006  
24 Fonte: http://portal.iphan.gov.br 
25 Fonte: http://portal.iphan.gov.br  

http://portal.iphan.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/


Estudo de Impacto Ambiental - EIA 972 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

 

  



!P

!P

!P

!P

!P

!P
í

í

#*#*#*#*#*#*
#*

#*#*

#*

[¿

[¿

[¿

[¿[¿

[¿

[¿

[¿[¿
[¿[¿
[¿

[¿
[¿[¿[¿
[¿

[¿[¿[¿
[¿

[¿
[¿

[¿

[¿

[¿

[¿
[¿
[¿[¿
[¿
[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿[¿

[¿[¿

[¿

[¿

[¿
[¿

[¿
[¿

[¿[¿[¿

[¿

[¿[¿

[¿
[¿[¿
[¿
[¿

[¿[¿

[¿[¿

[¿[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿
[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿
[¿

[¿[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿
[¿

[¿

[¿

[¿

[¿[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

[¿

Itapoá

Garuva

Araquari

Joinville

São Francisco
do Sul

5 km

0 km

25 km

20 km

15 km

10 km

SANTA
CATARINA

PARANÁ

10

30 km

30 km  + 461 m
TUP Itapoá

3

2
9

7

8

1

5
4

6

96

99

95

17

59
3940

52

92

27

67

86

91

80
84

90
89

9798

88

82

34

81

33

94

79
78

83

87

13

12

28

32
31

29
30

6870

49
46

48
47

45
51

50

15

10
11

23

25
26

69

36
35

7776

60

37

93

2221

41

85

24

43

44

42

61

14

16

54
56

57
63

66
65

64
71

7273
75

74

38

58

103
105

101 100

18

104

700000

700000

710000

710000

720000

720000

730000

730000

740000

740000

750000

750000

70
80

00
0

70
80

00
0

70
90

00
0

70
90

00
0

71
00

00
0

71
00

00
0

71
10

00
0

71
10

00
0

71
20

00
0

71
20

00
0

Mapa de Localização

Projeto

Título

Projeção Datum Escala

Data Número Autor Revisão

Legenda

UTM - Zona 22S

Mapa 11.3.9.1-1 Mariana Siqueira 00

PATRIMÔNIOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARQUEOLÓGICOS
NA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO MEIO
SOCIOECONÔMICO DO AMBIENTE TERRESTRE

TERMINAL GÁS SUL LTDA. - TGS

Maio, 2018

SIRGAS 2000

Paraguai

Argentina

Uruguai

RS

PR

SC

SPMS

1:200.000

²

OCEANO ATLÂNTICO

0 5 10 km

Canal do Palmital

Baía
 da Babitonga

BASE CARTOGRÁFICA
!P Cidade
í Portos

Massa D'água
Limite Municipal
Limite Estadual

BASE TEMÁTICA
Gasoduto (trajeto proposto - terrestre)
Gasoduto (trajeto proposto - marítimo)
Gasodutos Instalados - GASBOL
Área de Influência Indireta do Meio Socioeconômico
do Ambiente Terrestre
Área de Atracação
Quilometragem

[¿ Sítios Arqueológicos
#* Patrimônios Históricos e Culturais

OCEANO ATLÂNTICO

Referências
IBGE (2014-2015); Dados fornecidos pelo cliente; Levantamento de Campo MottMacDonald (2018);
Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. http://wms.sigsc.sds.sc.gov.br/ 
Gasodutos Brasil - Estudo de Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás. http://epe.gov.br/;
CNSA (2018); Banco de Dados de Sítios Arqueológicos Fornecido pelo MASJ - Museu Arqueológico
de Sambaqui de Joinville; ANTAQ.

Ordem Patrimônios Históricos e 
Culturais Distância do eixo da FSRU

1 Estação Ferroviária 9,5 km
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4 Morro do Hospício 10,2 km
5 Mercado Público 10,4 km
6 Carnaval 10, 4 km
7 Centro Histórico 9,8 km
8 Igreja Nossa Senhora da Graça 10,4 km
9 Capoeira 10,6 km
10 Terra Indígena Morro Alto 15 km
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Ordem Sítios Arqueológicos Ordem Sítios Arqueológicos
1 Sítio Arqueológico Abrigo do Trovoadinha 54 Tapera VI
2 Mina Velha I 55 Tapera VIII
3 Mina Velha II 56 Tapera VII
4 Caminho Monte Crista 57 Tapera IX
5 Sítio Arqueológico Caminho do Monte Crista 58 Sítio Histórico Morro Grande IV
6 Igreja de Pedra 59 Paum
7 Barrancos II 60 Ilha do Araújo
8 Barrancos I 61 Arroio Tamarino
9 Sai-Guaçu 62 Laranjeiras VII
10 Itapoa II 63 Laranjeiras VI
11 Itapoa I 64 Laranjeiras V
12 Rio Sai-Mirim I 65 Laranjeiras IV
13 Rio Inferninho 66 Laranjeiras VIII
14 Jaguaruna XII 67 Laranjeiras III
15 Jaguaruna V 68 Laranjeiras II
16 Sítio Jaguaruna XI 69 Iperoba I
17 Pontal do Norte 70 Laranjeiras I
18 Jaguaruna III 71 Ribeira VII
19 Jaguaruna II 72 Ribeira IX
20 Jaguaruna I 73 Ribeira VIII
21 Figueira do Pontal 74 Ribeira XI
22 Forte Marechal Luz 75 Ribeira XII
23 Itamundi II 76 Ilha dos Papagaios I
24 Capri II 77 Ilha dos Papagaios II
25 Itamundi I 78 Praia Grande VII
26 Iperoba II 79 Praia Grande VIII
27 Monte de Trigo 80 Praia Grande IX
28 Vila da Glória I 81 Ribeirão Grande
29 Vila da Glória IV 82 Rio Acarai I
30 Vila da Glória V 83 Praia Grande VI
31 Vila da Glória III 84 Praia Grande IV
32 Vila da Glória II 85 Casa de Pedra
33 Ribeirão do Saco 86 Praia Grande V
34 Ribeirão Retiro Alegre 87 Rio Acarai III
35 Ilha Guaraqueçaba 88 Rio Acarai II
36 Ilha Guaraqueçaba 89 Praia Grande II
37 Ilha da Rita 90 Praia Grande III
38 Praia do Inglês 91 Praia Grande S2
39 VERIFICAR NOME Pesquisador Osw aldo 92 Morretinha
40 VERIFICAR NOME Pesquisador Osw aldo 93 Gamboa
41 Enseada I 94 Praia Grande X
42 Capivaru I 95 Porto do Rei II
43 Capivaru IV 96 Praia do Ervino III
44 Capivaru II 97 Praia Grande I
45 Lagoa do Acarai S10 98 Praia Ervino I
46 Lagoa do Acarai V 99 Praia do Ervino II
47 Lagoa do Acarai S12 100 Bupeva III
48 Lagoa do Acarai S13 101 Bupeva IV
49 Lagoa do Acarai VI 102 Bupeva I
50 Lagoa do Acarai I 103 Bupeva VII
51 Lagoa do Acarai II 104 Bupeva II
52 VERIFICAR NOME Pesquisador Osw aldo 105 Bupeva VI
53 Tapera
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11.3.9.2 Caracterização urbana e arquitetônica de São Francisco do Sul 

A diversificação da arquitetura representada no litoral de Santa Catarina indica a 

influência de diversos grupos de colonizadores, conforme o período e as regiões da 

colonização. Segundo Silva e Bugay (1985) esses grupos dentro da política de 

concessão das sesmarias, onde os investimentos para a ocupação da terra eram 

privados, sem gerar ônus para a Coroa Portuguesa, mas proporcionando lucros 

através dos impostos, assegurando-se assim a posse da terra. Neste contexto, teve 

início em meados do século XVII, a colonização mais efetiva da zona litorânea de 

Santa Catarina. 

11.3.9.3 Conjunto urbano de São Francisco do Sul 

Como foi visto, São Francisco do Sul passou por momentos importantes na sua 

economia desde sua fundação que influenciaram no seu desenvolvimento 

arquitetônico e demográfico. Edificações tradicionais do período da colonização 

foram atualizadas por edificações mais estilizadas e imponentes que marcaram o 

auge econômico do município. Essas marcas podem ser encontradas nos dias de 

hoje graças a preservação do seu centro histórico, com diversificações de estilos 

arquitetônicos que retratam de uma maneira cronológica os períodos históricos 

através de suas fachadas.  

“São edifícios públicos como o Mercado Municipal, ou particulares, como a atual 

casa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Clube XXIV 

de janeiro e o Hotel Kontiki, sempre dotados de platibandas, portas e janelas com 

bandeiras fixas, paredes decoradas e coloridas. Na orla da cidade, debruçado sobre 

o mar, um impressionante conjunto de sobrados forma o mais expressivo conjunto 

eclético de Santa Catarina. Ao longo dos quarteirões do centro histórico, de ser 

notada a ocorrência da arquitetura teuto-brasileira, presente em numerosos edifícios 

– em especial nas dependências da antiga empresa Hoepcke, que hoje abriga o 

Museu Nacional do mar. Ornatos específicos e telhados inclinados particularizam 

estes edifícios (FILHO, 2004, pg. 195) ”.   

Na concepção de Filho (2003), não se pode esquecer das edificações que 

representam as décadas de trinta e quarenta do século XX, onde os estilos art déco 

representadas pela Capitania dos Portos e o Cine Teatro, e, representações do 

Modernismo que estão presentes em algumas casas, contribuem juntamente com 

todos os outros estilos, compostos por mais de quatrocentos imóveis tombados pelo 

IPHAN, um dos mais expressivos núcleos históricos do Brasil. 

De acordo com informações obtidas juntamente ao Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional - IPHAN, o patrimônio urbanístico e arquitetônico do centro 

histórico de São Francisco do Sul foi tombado em 1987. A área de tombamento 

abrange o núcleo original da cidade e a cumeada de elevações que o envolvem e a 

orla marítima.  
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Figura 11.3.9.3-1 - Planta Níveis de Proteção de São Francisco do Sul. Fonte: Arquivos do 
IPHAN de São Francisco do Sul, 2018. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul. 

Dentre os imóveis que compõem o conjunto urbano tombado, destacam-se a Igreja 

Matriz Nossa Senhora das Graças, Terminal Marítimo, Mercado Público, Acervo do 

Museu Nacional do Mar, Museu Histórico, Orla Marítima e o Morro do Hospício26, 

além dos antigos casarios em estilos arquitetônicos colonial, eclético, teuto-brasileiro 

e art deco, destacados a seguir: 

a) Colonial 

Edifícios construídos nos séculos XVIII e XIX, que apresentam sistemas construtivos 

e linguagem plástica de origem portuguesa, contendo estrutura de alvenaria de 

pedra ou pau a pique, cobertura com telhas tipo capa e canal, vãos emoldurados por 

peças de cantaria ou madeira e vergas retas, em arco batido ou em arco pleno 

(influências neoclássicas). 

Ferreira (2012) salienta que a evolução e a urbanização das diferentes regiões do 

País levaram à utilização do adobe, tipo de tijolos feitos de barro, secos ao sol para 

as construções das paredes dos edifícios. Muitas vezes, essas paredes recebiam 

esteios verticais, que auxiliavam no equilíbrio das superfícies murais. 

  

                                                                 
26 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1547 (acessado em 08/02/2018) 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1547
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Figura 11.3.9.3-2 - Casas Geminadas de 
Estilo Luso-brasileiro – 
Coord. UTM 22J 735746 / 
7094984. 

Figura 11.3.9.3-3 - Casas Geminadas de 
Estilo Luso-brasileiro – 
Coord. UTM 22J 735735 / 
7094978. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.9.3-4 - Sobrado de Estilo Luso-
brasileiro - Coord UTM 
22J 735762 / 7095193. 

Figura 11.3.9.3-5 - Sobrado de Estilo Luso-
brasileiro – Coord. UTM 
22J 735851 / 7095131. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

b) Eclético 

Este tipo de construção, a partir do final do século XIX até a década de 40, 

caracterizou uma arquitetura de estruturas em alvenaria de tijolos, excesso de 

ornamentos em argamassa na fachada principal, utilização de platibanda e de calha, 

diversificação nas dimensões e no tratamento dos vãos. De acordo com Ensslin 

(2005), a arquitetura eclética busca afirmação, valendo-se da contraposição de uma 

linguagem relativa àquela do período anterior, trabalha com materiais simples e 

disponíveis, acrescidos de outros nobres e importados. Foi uma arquitetura 

artesanal, que, a partir da década de 70 do século XIX, devido à comunicação com 
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países europeus, passou a incorporar alguns elementos industrializados, na sua 

maioria importados, sendo eles, de grande contribuição para a estética de tais 

projetos, como por exemplo, o uso do ferro. 

Figura 11.3.9.3-6 - Conjunto de Sobrados de 
Estilo Eclético – Coord. 
UTM 22J 735770 / 
7095135. 

Figura 11.3.9.3-7 - Conjunto de Sobrados de 
Estilo Eclético – Coord. 
UTM 735764 / 7095220. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.9.3-8 - Sobrado de Estilo Eclético 
– Coord. UTM 22J 735770 / 
7095135. 

Figura 11.3.9.3-9 - Casa de Estilo Eclético – 
Coord. UTM 22J 735798 / 
7095021. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

11.3.9.4 Teuto-brasileira 

De acordo com os registros do IPHAN centenas de propriedades rurais foram 

identificadas e catalogadas e, ao final das pesquisas, concluiu-se que estão em 

Pomerode alguns dos mais importantes e expressivos exemplares da arquitetura 

teuto-brasileira, onde as tradições – das festas, da língua, da culinária – sobrevivem 

e são passadas de geração a geração, onde o contexto cultural está imerso em uma 
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paisagem singular e exuberante. Outras cidades possuem exemplares desse estilo 

arquitetônico, tais como Blumenau, Itajaí e Joinville, e, por estar situado próximo a 

região de colonização de origem germânica, o município de São Francisco do Sul 

também teve influências do estilo arquitetônico trazido pelos imigrantes27.  

Fundada pelo empresário alemão Carl Hoepcke em 1895 a Empresa Nacional de 

Navegação Hoepcke, fomentou as atividades portuárias e o comércio de madeira e 

erva-mate. Esta prosperidade refletiu-se na arquitetura do casario histórico, com a 

substituição do modelo de construção luso-brasileira para modelos do ecletismo 

europeu, principalmente os adotados pelos brasileiros de origem alemã (os teuto-

brasileiros)28, onde sua volumetria imponente, sua fachada com ornatos específicos 

e telhados inclinados particularizam este edifício. Hoje no conjunto funciona o Museu 

Nacional do Mar e escritórios de apoio. 

Figura 11.3.9.4-1 - Vista Parcial do Conjunto 
de Depósitos e Escritórios 
da Antiga Empresa de 
Navegação Hoepke de 
Estilo Teuto-brasileiro – 
Coord. UTM 22J 735770 / 
7095505. 

Figura 11.3.9.4-2 - Vista Parcial do Conjunto 
de Depósitos e Escritórios 
da Antiga Empresa de 
Navegação Hoepke de 
Estilo Teuto-brasileiro – 
Coord. UTM 22J 735795 / 
7095528. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

  

                                                                 
27 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3804 (acessado em 23/02/2018) 
28 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3804 (acessado em 23/02/2018) 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3804
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3804
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Figura 11.3.9.4-3 - Vista Parcial do Conjunto 
de Depósitos e Escritórios 
da Antiga Empresa de 
Navegação Hoepke de 
Estilo Teuto-brasileiro – 
Coord. UTM 22J 735829 / 
7095555. 

Figura 11.3.9.4-4 - Vista Parcial do Conjunto 
de Depósitos e Escritórios 
da Antiga Empresa de 
Navegação Hoepke de 
Estilo Teuto-brasileiro – 
Coord. UTM 22J 735829 / 
7095555. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

11.3.9.4.1 Art déco 

Na concepção de Castelnou (2010), o estilo Art Déco correspondeu a um meio 

termo entre a prática eclética e a modernista, vindo ao encontro do gosto burguês, 

representado pelo despojamento total de ornamentos.  

Possuía basicamente as seguintes características: composição arquitetônica de 

linhas e planos de matriz clássica, predominância de cheios e vazios, além da 

articulação de volumes geometrizados e articulados, supressão de ornamentos 

considerados inúteis, elaboração moderna e complexa com técnicas refinadas e 

ricos em materiais de acabamento, simplicidade e pureza das linhas e planos do 

mobiliário e iluminação feérica e cenográfica. 
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Figura 11.3.9.4.1-1 - Vista Geral da Casa de Estilo Art déco – Coord. 
UTM 22J 735788 / 7095076. 

Figura 11.3.9.4.1-2 - Vista Geral de Conjunto 
de Sobrados de Estilo 
art déco – Coord. UTM 
22J 735740 / 7095028. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.9.4.1-3 - Vista Geral de Conjunto 
de Sobrados de Estilo 
Art déco – Coord. UTM 
22J 735769 / 7095134. 

Figura 11.3.9.4.1-4 - Vista Geral de Conjunto 
de Sobrados de Estilo 
Art déco – Coord. UTM 
22J 735774 / 7095113. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Desta forma, constituído de casarios de vários períodos da história, o centro 

histórico do município foi tombado em 16 de outubro de 1987 pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN – Processo de Tombamento nº 

1.163-T-85/SPHAN), inscrito nos Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico (fl. 50 a 55, nº 101) e Histórico (volume II, fl. 2 a 5, nº 518), onde foi 

delimitado uma poligonal de proteção ao conjunto urbano. Segundo documentos de 

um estudo realizado para apresentar subsídios ao pedido de tombamento do centro 

histórico da cidade formulado ao Diretor Regional da SPHAN-FNPM pelo Prefeito 

Municipal da época: 
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“A sugestão da equipe que tratou dos estudos aqui apresentados, é a de que se 

acompanhe a linha natural de delimitação do centro histórico, representada pelo mar 

e pelas elevações que o circundam. Com isto, toda a estrutura urbana, o casario 

existente no sítio escolhido para abrigo da cidade, bem como as vertentes das 

elevações que o guarnecem, estarão preservados”.29 

Sendo assim, com o tombamento São Francisco do Sul passou a ser tratado como 

um grande potencial no que diz respeito às oportunidades ligadas ao 

desenvolvimento social e econômico, principalmente, o turismo com seus 

diversificados nichos, como aponta Filho (2004): 

“Efetivamente, São Chico, na sua condição de ilha, com baías, praias, lagoas, 

dunas, mangues e restingas, unidos ao centro histórico, ao Museu do Mar, aos 

costumes, às tradições culinárias, festas e eventos, tudo muito próximo de Curitiba, 

Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, São Bento do Sul, Camboriú e Itajaí, apresenta 

uma invejável condição de desenvolvimento acoplado ao lazer regional. O turismo 

cultural e ecológico, aliado ao lazer náutico, trazem uma imperdível possibilidade de 

futuro para São Francisco do Sul e para toda a sua comunidade”. 

À vista disso, apresentaremos algumas edificações dentro da poligonal de 

tombamento do centro histórico que caracterizam as transformações histórico-

econômico de São Francisco do Sul: 

a) Igreja Nossa Senhora da Graça 

Antes mesmo da chegada de seu fundador Manuel Lourenço de Andrade, já existia 

uma capela de Nossa Senhora da Graça quando o povoado não contava, ainda, 

com uma dúzia de habitantes. Investido pelas autoridades da missão de povoar e 

propagar a fé cristã, Manuel Lourenço de Andrade mandou construir outra igreja, 

concluída em 1665 sob a invocação da mesma padroeira. 

Com o passar dos anos, a igreja apresentava avarias em diversas partes da sua 

construção. Ao partir-se o arco da porta principal, ameaçando desabar, os consertos 

tornaram-se urgentes, quando não havia recursos. O sentimento religioso inserido 

no povo, mostrou-se poderoso, onde voluntariamente se impôs um tributo, o 

chamado imposto do vintém, sobre diversos gêneros, tais como farinha, peixe, Imbé, 

aguardente, numa verdadeira demonstração de participação comunitária.  

Com o sucesso da arrecadação, a igreja foi restaurada, o que levou o tributo a 

vigorar por muitos anos, possibilitando a construção de outra igreja maior e mais 

sólida, que no decorrer do tempo tomou a configuração atual.  

Nas palavras de Augusto-França (2009 apud ROSSINI, 2015, p. 121) a Igreja é um 

ponto focal e um marco devido a sua morfologia, cuja a definição é de uma escultura 

monumental, caracterizando a técnica de construção com argamassa composta de 

                                                                 
29 Fonte: Arquivos do IPHAN de São Francisco do Sul, 2018 
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cal de concha, areia e óleo de baleia, originalmente construída em estilo veneziano e 

com uma só torre, no entanto, passou por diversas modificações, onde em 1921 foi 

construída a segunda torre. 

Junto ao Largo da Igreja, encontra-se a Praça Getúlio Vargas, lócus cujo tipo de 

implantação segue os moldes das cartas régias portuguesas do período barroco 

(AUGUSTO-FRANÇA, 2009 apud ROSSINI et al, 2015, p. 121). 

Em um lado da praça, uma massa de vegetação promove um contraste com o outro 

lado repleto de edificações construídas no nível do solo, ocupando todo o lote, 

sendo uma implantada junto a parede limite da outra.  

“Esses edifícios que foram construídos às rés do chão, possuem tipologia 

arquitetônica típica do período colonial, com um acesso principal, duas janelas e 

ocupação do lote em fita (REIS FILHO, 1970 apud ROSSINI et al, 2015, p. 121) ”. 

A igreja se tornou um marco tão importante devido a toda a sua trajetória que 

contempla a força de uma religiosidade cujos símbolos desencadearam ações 

comunitárias importantes, ou seja, tudo ali tem a mão de uma comunidade envolvida 

com suas crenças, sua fé e devoção. 

Figura 11.3.9.4.1-5 - Localização da Igreja Nossa Senhora da Graça Dentro da Poligonal de 
Tombamento do IPHAN com Relação ao Empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2018. 
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Figura 11.3.9.4.1-6 - Igreja NossaNenhora da 
Graça Construída em 
1665 (Thiago, 2004). 

Figura 11.3.9.4.1-7 - Inclusão da Primeira 
Torre da Igreja (Thiago, 
2004). 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.9.4.1-8 - Modificações na 
Fachada, na Platibanda e 
Inclusão de um anexo 
lateral (Thiago, 2004). 

Figura 11.3.9.4.1-9 - Figura atual com a 
segunda torre 
construída em 1921 – 
Coord. UTM – 22J 
735872 / 7095210. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
           em Março/2018. 

b) Acervo do Museu do Mar 

Instalado em um local que abrigava anteriormente o conjunto de depósitos e 

escritórios da antiga Empresa de Navegação Hoepke, construídos no fim do século 

XVIII, composto por uma arquitetura de estilo teuto-brasileira, como é apontado por 

Filho (2004), abriga o Museu Nacional do Mar – Embarcações Brasileiras, criado em 

1991 pelo Decreto nº 615, de 10 de setembro, inaugurado em dezembro de 1992 e 

aberto oficialmente à visitação do público no início de 1993. O espaço pode ser 

compreendido como um território para a salvaguarda do patrimônio naval brasileiro, 
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reunindo em seu acervo uma grande diversidade de embarcações de várias regiões 

do país. 

Situada em um local estratégico na Baía da Babitonga, é possível visualizar os 

trilhos para vagonetes que ligava, os amplos galpões aos trapiches, onde atracavam 

os navios da empresa de navegação que faziam o transporte de erva-mate, sal e 

outros produtos. A ideia de criar um museu no local surgiu durante os estudos para o 

tombamento do Centro Histórico em 1980. 

O acervo está organizado em 18 salas divididas por temas, sendo que entre as 

peças disponíveis à visitação do público, estão mais de 91 barcos em tamanho 

natural, cerca de 150 peças de modelismo e artesanato naval e a Coleção Alves 

Câmara, do século XXI, tudo identificado com textos, imagens explicativas e trilha 

sonora com músicas das diversas regiões brasileiras e a música tema do museu, 

produzida especialmente para esta finalidade. 

O acervo ainda conta com embarcações reais oriundos de diferentes partes do país, 

como também uma sala dedicada ao navegador Amyr Klink, famoso por várias 

expedições, entre elas a travessia a remo do Atlântico Sul (1984), está disponível a 

canoa que ele ganhou quando criança.  

Outro espaço de destaque no Museu é a Biblioteca Kelvin Palmer Rothier Duarte, 

formada por mais de 1,5 mil volumes com a temática naval. Entre os exemplares 

encontrados no local estão obras raras, figura grafias, desenhos e cartas náuticas. 

Vale salientar a suma importância e significado que o museu reproduz no contexto 

da preservação da memória do patrimônio naval brasileiro e das culturas ribeirinhas 

e litorâneas, onde milhares de pessoas procuram o espaço interessadas em 

conhecer melhor as artes e saberes do homem do mar30. 

  

                                                                 
30 Informações obtidas em http://www.fcc.sc.gov.br/museudomar//pagina/14895/historico (acessado 
em 19/02/2018) 

http://www.fcc.sc.gov.br/museudomar/pagina/14895/historico
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Figura 11.3.9.4.1-10 - Localização do Museu do Mar Dentro da Poligonal de Tombamento do 
IPHAN com Relação ao Empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2018. 

Figura 11.3.9.4.1-11 - Acervo de Modelismo 
Naval do Museu do Mar 
– Coord. UTM 22J 
735828 / 7095559. 

Figura 11.3.9.4.1-12 - Acervo de Modelismo 
Naval do Museu do Mar 
– Coord. UTM 22J 
735828 / 7095559. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 
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Figura 11.3.9.4.1-13 - Acervo de Modelismo 
Naval do Museu do Mar 
– Coord. UTM 22J 
735828 / 7095559. 

Figura 11.3.9.4.1-14 - Acervo de Modelismo 
Naval do Museu do Mar 
– Coord. UTM 22J 
735828 / 7095559. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.9.4.1-15 - Acervo de Jangadas do 
Museu do Mar – Coord. 
UTM 22J 735828 / 
7095559. 

Figura 11.3.9.4.1-16 - Acervo de Janguadas 
do Museu do Mar – 
Coord. UTM 22J 735828 
/ 7095559. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

c) Mercado Público 

Inaugurado em 20 de janeiro de 1900, foi o principal centro de comercialização de 

produtos agrícolas e artesanais de São Francisco do Sul. Em 1928 foi anexada uma 

parte externa para abrigar um comércio de pescados com o nome “Peixaria” escrito 

em formato de peixes e em alto-relevo. Sua estrutura foi restaurada pelo programa 

“Monumenta”, e hoje é sede de mercearias, peixarias, lojas de artesanatos e 
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restaurantes. Neste local, em dias especiais, acontecem apresentações culturais, 

como boi de mão, ensaios de escola de samba e a dança de vilão31. 

Situado em local de destaque na orla da Baía da Babitonga, o Mercado Público, na 

compreensão de Rossini et al (2015), contrasta junto a paisagem de borda da baía.  

“Ao transpassar o pórtico, há uma apropriação do espaço, cuja paisagem interior 

revela um recinto rico em elementos de ordem cultural, sua arquitetura é rica em 

pormenores, conteúdo, com detalhes em ferro e cimalhas de argamassa. Esse 

edifício reduz a magnitude de sua paisagem, perspectiva velada, quando volta às 

costas para a baía (ROSSINI et al, 2015, p. 119) ”. 

Figura 11.3.9.4.1-17 - Localização do Mercado Público Dentro da Poligonal de Tombamento do 
IPHAN com Relação ao Empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2018. 

  

                                                                 
31 Informações obtidas em http://www.visitesaofranciscodosul.com.br/c/centro-historico (acessado em 
20/02/2018) 

http://www.visitesaofranciscodosul.com.br/c/centro-historico
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Figura 11.3.9.4.1-18 - Vista Parcial do 
Mercado Público – 
Coord. UTM 22J 735740 
/ 7095237. 

Figura 11.3.9.4.1-19 - Vista Parcial do 
Mercado Público – 
Coord. UTM 22J 735740 
/ 7095237. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.9.4.1-20 - Vista Interna do 
Mercado público – 
Coord. UTM 22J 735740 
/ 7095237. 

Figura 11.3.9.4.1-21 - Vista Interna do 
Mercado Público – 
Coord. UTM 22J 735740 
/ 7095237. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

d) Morro do Hospício 

Situado no Parque Ecológico Municipal Celso Amorim Salazar Pessoa em São 

Francisco do Sul, conhecido como Sítio arqueológico Morro do Hospício, possui 

vestígios arqueológicos de uma ocupação que iniciou em 1681 com a edificação da 

Capela São José em pedra com um ornamento. A Ordem ocupou a Capela entre 

1752 e 1797, quando o seu estado de degradação impossibilitou a continuidade do 

uso. Entre os anos de 1783 e 1825 foram feitos inúmeros enterramentos de 
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escravos e homens livres na Capela, conforme os registros eclesiásticos da 

freguesia. 

Em 1839 a Ordem ganhou a licença para reedificar a Capela com a obrigação de 

construir um anexo para hospital. O termo Hospício, presente já em 1820 conforme 

o viajante Saint Hilaire, deve ter sido adotado por que no passado significava locais 

onde se tratavam doentes e necessitados, residências eclesiásticas ou hospedaria. 

Em 1864, o prédio encontrava-se novamente com problemas de conservação e por 

falta de recursos a construção não pode ser concluída.  

Em janeiro de 1913, a propriedade passou a pertencer ao senhor Abdon Batista, 

comerciante e morador de Joinville, mas no mesmo ano a área foi vendida para a 

Companhia Brazil Railway, responsável pela construção da estrada de ferro São 

Paulo-Rio Grande, ramal São Francisco do Sul-Porto União. De 1917 a 1957 a área 

passou a pertencer a União e em 1921 ocorreu a demolição da ruína, pelo poder 

público municipal32. 

No local se observa ruínas demolidas e uma revitalização efetuada pelo poder 

público, onde áreas de caminhamentos e mirantes proporcionam para o local uma 

contemplação histórica com o local. Segundo Bandeira (2017), esse é um dos locais 

com remanescentes mais antigos e representativos do início da ocupação colonial 

do estado de Santa Catarina e com alto potencial para comunicação, a exemplo das 

fortalezas em Santa Catarina e das reduções jesuíticas no Rio Grande do Sul.  

Figura 11.3.9.4.1-22 - Localização do Morro do Hospício Dentro da Poligonal de Tombamento 
do IPHAN com Relação ao Empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2018. 

                                                                 
32 Informações obtidas em: Patrimônio cultural de São Francisco do Sul com base na pesquisa em 
arqueologia histórica / organizadores Dione da Rocha Bandeira, Fernanda Mara Borba, Maria Cristina 
Alves – Joinville, SC: Editora Univille 2017. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 991 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Figura 11.3.9.4.1-23 - Antiga Ruína da 
Edificação do Hospício. 

Figura 11.3.9.4.1-24 - Vista Parcial da Ruína 
Atualmente – Coord. 
UTM 22J 735831 / 
7095441. 

  

Fonte: Arquivos IPHAN, 2018. Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Figura 11.3.9.4.1-25 - Vista Parcial da Ruína 
Atualmente – Coord. 
UTM 22J 735831 / 
7095441. 

Figura 11.3.9.4.1-26 - Vista Panorâmica do 
Entorno do Morro do 
Hospício – Coord. UTM 
22J 735831 / 7095441. 

  
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

e) Bem Valorado - Estação Ferroviária São Francisco do Sul 

Conforme estabelece o Inciso IV do Art. 2° da IN 001/2015, são bens valorados 

aqueles definidos pela Lei n° 11.483, de 31 de maio de 2007. A referida lei, que trata 

da revitalização do setor ferroviário, fixa em seu Art. 9° que “Caberá ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN receber e administrar os bens 

móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, 

bem como zelar pela sua guarda e manutenção. ” 
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A Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) foi uma sociedade de 

administração indireta, criada em 1957 vinculada ao Ministério dos Transportes, que 

cobria grande parte do território brasileiro cuja sede era situada na cidade do Rio de 

Janeiro33. Criada mediante autorização da Lei nº 3.115, pela consolidação de 18 

ferrovias regionais, com a finalidade de impulsionar e conduzir os interesses da 

União no setor de transportes ferroviários. Ao longo de 40 anos realizou o ofício de 

transporte ferroviário, atendendo diretamente a 19 unidades da Federação, em 

quatro das cinco grandes regiões do País, atuando numa malha que, em 1996, 

abrangia cerca de 22 mil quilômetros de linhas. Vale apontar que o processo de 

construção de ferrovias no Brasil se liga ao próprio processo de modernização, o 

discurso ao moderno a uma sociedade que cresce e se acelera precisa de 

transportes rápidos que liguem os rincões mais distantes aos locais de “progresso”. 

Nas palavras de Nascimento (2004, p. 19): 

As ferrovias foram no século XIX a vanguarda do capitalismo e da modernidade. 

Possuir ferrovias era condição para o desenvolvimento e porta de acesso ao mundo 

moderno. Os trens mudaram a noção de velocidade e de distância, as estações 

eram o centro de uma nova vida urbana e as estradas de ferro dinamizaram as 

localidades agrícolas e os emergentes centros industriais. Trens e ferrovias eram 

sinônimos de modernidade. 

E foi esse mesmo discurso modernizante que esteve presente em seu processo de 

declínio, pois no século XX são os automóveis, caminhões e aviões que são 

mobilizados como representantes da modernidade. A partir de 1992, a Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima foi inserida no Programa Nacional de 

Desestatização, envolvendo pesquisas suscitadas pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que aconselhou a mudança para o 

setor privado das atividades de transporte ferroviário de carga. A modificação foi 

concretizada no período de 1996/1998 em concordância com o formato que instituiu 

a divisão em segmentos do sistema ferroviário em seis malhas regionais, sua 

concessão pela União por 30 anos, mediante licitação, e o arrendamento, por igual 

prazo, dos ativos operacionais da RFFSA aos novos concessionários.  

No ano de 1999, iniciou-se o processo de desestatização, que teve sua extinção 

sancionada por lei em 2007. Conforme mencionado anteriormente, no mesmo ano, a 

Lei 11.483/2007, designou ao IPHAN a atribuição de gerir os bens de valor 

artísticos, histórico e cultural, bem como os bens móveis e imóveis, da extinta 

(RFFSA). De acordo com o instituto: 

O patrimônio ferroviário oriundo da RFFSA engloba bens imóveis e móveis, incluindo 

desde edificações como estações, armazéns, rotundas, terrenos e trechos de linha, 

até material rodante, como locomotivas, vagões, carros de passageiros, maquinário, 

além de bens móveis como mobiliários, relógios, sinos, telégrafos e acervos 

                                                                 
33 Fonte: http: // www.estacoesferroviarias.com.br  

http://www.estacoesferroviarias.com.br/
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documentais. Segundo inventário da ferrovia, são mais de 52 mil bens imóveis e 15 

mil bens móveis, classificados como de valor histórico pelo Programa de 

Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe), desenvolvido pelo 

Ministério dos Transportes, instituição até então responsável pela gestão da RFFSA 

(INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2016). 

No dia 6 de fevereiro de 2018, a equipe esteve na estação de trem de São Francisco 

do Sul e conversou com o Senhor Hudson Miranda, responsável pelo patrimônio 

cultural na empresa Terlogs, atual proprietária do imóvel. De acordo com o Senhor 

Hudson, no ano de 2016, após aprovação do IPHAN, a estação passou por uma 

obra de restauração e funciona atualmente como escritório administrativo. 

Situada na Avenida Leite Ribeiro, número 470, a Estação Ferroviária de São 

Francisco do Sul, foi construída no ano de 1910; apresenta em sua estrutura 

elementos decorativos e sistema construtivo que fazem referência ao estilo eclético, 

com linhas e ornamentos adaptados às preferências e gostos locais. 

A edificação que se apresenta em bom estado de conservação, encontra-se num 

terreno isolado, sobre plataforma cujo perímetro foi executado em blocos de pedra 

talhada, possivelmente assentados com argamassa de areia e cal, revestidos de 

cimento grosso. Situada paralelamente à Rua Leite Ribeiro, a plataforma possui 

escadas embutidas, uma centralizada com a fachada frontal da estação e duas 

outras nas extremidades. Em sua frente posterior, esta plataforma se prolonga e 

apresenta rampas em suas extremidades, possibilitando acesso a partir do nível do 

terreno até o nível de embarque e desembarque. O partido arquitetônico pode ser 

considerado retangular. O edifício possui dois pavimentos, além de pequeno 

observatório, localizado em sua torre.  

Figura 11.3.9.4.1-27 - Estação Ferroviária de 
São Francisco do Sul. 
Coord. WGS84 26 14’ 
17.7” S/48 37’ 59.2” W. 

Figura 11.3.9.4.1-28 - Vista da Estação 
Ferroviária de São 
Francisco do Sul. 
Coord. WGS84 26 14’ 
17.7” S/48 37’ 59.2” W. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 
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Figura 11.3.9.4.1-29 - Arquiteto da equipe 
observando o bem 
valorado. Coord. 
WGS84 26 14’ 17.7” 
S/48 37’ 59.2” W. 

Figura 11.3.9.4.1-30 - Praia do lixo. Coord. 
WGS84 26 14’ 17.7” 
S/48 37’ 59.2” W. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Como resultado das avaliações realizadas sobre o conjunto urbano histórico de São 

Francisco do Sul e sua relação com o empreendimento, atesta-se que este bem 

tombado não será diretamente afetado pelo empreendimento, seja em seu processo 

de instalação ou operação, visto que se localiza a cerca de 10 km da área em que o 

Terminal Gás Sul será instalado. Da mesma forma, não são previstos impactos 

indiretos, uma vez que o canteiro de obras utilizado ao longo das obras será 

instalado no município de Itapoá e, caso o porto de São Francisco do Sul seja 

utilizado, o aumento de demanda portuária e rodoviária será pouco expressivo em 

relação à dinâmica atual. 

11.3.9.5 Patrimônio Cultural de natureza imaterial do município de São Francisco do 

Sul 

a) Roda de Capoeira 

O Patrimônio Cultural do Brasil, compreende as manifestações culturais de natureza 

material e imaterial. Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal apontam a 

necessidade de que se promova a proteção do patrimônio cultural brasileiro, 

compreendido como os "bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira". Contudo, 

mesmo após a publicação da Constituição de 1988, pouco foi feito para promover a 

preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro (FONSECA, 2009). 

Na área do município de São Francisco do Sul, por meio da pesquisa realizada, 

foram identificados os registros de dois elementos da cultura imaterial, a roda de 

capoeira e o carnaval. 
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Em julho de 2008, a "Roda de Capoeira" e o "Ofício dos seus mestres" foram 

registrados nos Livros das "Formas de Expressão" e no de "Saberes" como bens 

imateriais brasileiros, dessa forma, pesquisamos se essas manifestações se 

encontram na região do empreendimento. Assim, consultamos o cadastro nacional 

da capoeira e constatamos que na região existe um contramestre de capoeira, o 

Senhor Marcelo César de Almeida, o qual, foi entrevistado no dia 31 de janeiro de 

2018.  

O capoeirista, que coordena o grupo Movimentos da Ilha, relatou que é natural de 

Santos e que foi naquela cidade que teve contato com a capoeira. Mora em São 

Francisco do Sul desde de 2008, e explicou que na cidade há muita gente de 

capoeira, mas não praticam, pois muitos ficaram decepcionados com a dificuldade 

de “viver” de capoeira. Nos relatou que “já houve época que a cidade contava com 

grupo de 300 membros, mas que hoje não estão mais ativos (Marcelo, 2018) ”. 

Explicou ainda que muitas vezes procurou outros capoeiristas, mas que esses não 

têm interesse em retomar a prática da capoeira. De fato, na região não há registros 

de outros capoeiristas no portal da capoeira, bem como não nos foi apontado 

nenhum outro capoeirista por moradores e gestores públicos da região.  

Marcelo apontou que a capoeira lhe proporcionou muitas vivências, como morar em 

Nova York, por três anos onde ministrava aulas de capoeira e realizava 

apresentações. Nos falou que seu mestre é o Sr. Fábio Parada, que somente 

quando o seu mestre “for se encontrar com o pai celestial” que ele se sentirá 

confortável para ser um mestre de capoeira. Explicou que o contramestre é o “braço 

direito do mestre”. 

Na fala do capoeirista foi exaltado que a capoeira é uma manifestação importante 

para ampliar o entendimento sobre a cultura negra, pois a capoeira possibilita que se 

discuta a questão da escravidão no Brasil, bem como, o processo da diáspora 

africana e ainda se debata sobre a situação do negro na atualidade. A capoeira é, 

para ele, entendida como resultado de uma dor, um sofrimento. Como exemplo, 

apresentou a questão da “ladainha”, com a qual se começa a roda de capoeira. Essa 

ladainha, ou lamento era comum nos momentos que os escravos estavam 

trabalhando nas plantações, e essa tradição da ladainha se mantém na roda de 

capoeira.  

Marcelo nos recebeu na casa da cultura, onde atualmente ministra aulas de capoeira 

para cerca de 50 alunos, entre adultos, jovens e crianças. Também nos relatou que 

tem dificuldades de oferecer mais cursos regulares, pois trabalha no porto de São 

Francisco do Sul como estivador, e, dessa maneira, seu horário de trabalho varia em 

decorrência da demanda dos navios. Apontou que na cidade não estão sendo 

realizados projetos de salvaguarda desse bem.  
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Figura 11.3.9.5-1 - Entrevista com o 
Contramestre de Capoeira 
Sr. Marcelo César de 
Almeida. 

Figura 11.3.9.5-2 - Contramestre de Capoeira 
Ensinando o Arquiteto da 
Equipe a Tocar Berimbau. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
            em Março/2018. 

Destacamos que o empreendimento não apresentará impactos para o ofício de 

mestres de capoeira e para a roda de capoeira, pois esse saber e essa forma de 

expressão pouco se manifestam na região, como apontado anteriormente somente o 

contramestre Marcelo vem desenvolvendo atividades na região. Além disso, o local 

em que acontece a roda de capoeira é distante do local que o empreendimento será 

construído. 

b) Carnaval 

No dia 7 de fevereiro, conversamos com a integrante da Escola de Samba 

Imperador, Senhora Janete Pibenat, que nos relatou que a escola foi fundada no 

ano de 1973, pelo Senhor Joel dos Passos. Tendo iniciado como um Bloco de 

Carnaval intitulado “Brinca Quem Pode”, a escola chegou a ter 800 integrantes, com 

barracão e local para fabricação de carros alegóricos e fantasias. Atualmente a 

escola conta com cerca de 200 integrantes, e que são os próprios integrantes que 

confeccionam as fantasias, a escola também faz os carros alegóricos. Nesse mesmo 

dia conversamos com o Senhor Geová, que é o atual diretor da Escola de Samba 

Imperador. Ele nos relatou que o carnaval de rua é “uma tradição forte na cidade, 

com mais de cem anos de existência. ” 
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Figura 11.3.9.5-3 - Entrevista com a Sra. 
Janete Pibenat. UTM: 22J 
735740 / 7095237. 

Figura 11.3.9.5-4 - Conversa com Sr. Geová. 
UTM: 22J 735740 / 
7095237. 

  

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
             em Março/2018. 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald  
              em Março/2018. 

De fato, de acordo com Mancini (2007) a tradição do carnaval em São Francisco do 

Sul, remete ao final do século XIX, com os bailes carnavalescos no Clube XXIV de 

janeiro, sendo que no início do século XX o carnaval de rua teve espaço no centro 

histórico da cidade, e que no decorrer de mais de um século teve desfiles de escolas 

de samba e brincadeiras de blocos de carnaval.  

Ainda como apontado pelo Sr. Geová, o carnaval de rua na cidade teve um declínio, 

sendo que nos três últimos anos não houve competição entre escolas de samba e 

no ano de 2017 não se fez nem mesmo o desfile de escolas de samba, ocorrendo 

apenas o desfile de alguns blocos carnavalescos. Assim, esse ano houve um 

esforço por parte da comunidade e duas escolas desfilaram, mas ainda que sem 

competição.  

O Carnaval de rua de São Francisco do Sul é uma manifestação cultural 

significativa, tanto que recentemente o carnaval popular de rua foi decretado como 

patrimônio cultural de caráter imaterial, através do Decreto nº 2744, de 1º de 

dezembro de 2017, que “Institui o Carnaval Popular de Rua como Referência de 

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de São Francisco Do Sul.” 

Abaixo, transcrevemos na íntegra, o Decreto que instituiu o Carnaval Popular de rua 

como referência de Patrimônio Cultural de natureza imaterial do município de São 

Francisco do Sul. 

“DECRETO Nº 2744, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017. 

INSTITUI O CARNAVAL POPULAR DE RUA COMO REFERÊNCIA DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO DO SUL. 
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O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo artigo 59, incisos VI e XXXIV c/c art. 7º, inciso IX, e art. 84, inciso I, 

alínea `o`, todos da Lei Orgânica do Município, e Considerando que não é possível 

afirmar com certeza a data exata do início das atividades ligadas ao carnaval em 

São Francisco do Sul, mas é do conhecimento de alguns pesquisadores, que no 

final do século XIX, já aconteciam festejos ligados ao carnaval como a escolha do 

Rei Momo, o Entrudo, o Corso, passeatas de Zé Pereiras e Balulas; 

Considerando que o entrudo era a brincadeira de rua que acontecia entre o sábado 

e a quarta-feira de cinzas. Em que as pessoas iam para as ruas jogando farinha, 

cinzas e água nos transeuntes; 

Considerando que o primeiro desfile de carnaval de rua com carros alegóricos em 

São Francisco do Sul, teria ocorrido supostamente em fevereiro de 1912, na Rua da 

Praia com a animação da Banda Babitonga contando com a participação de carros 

alegóricos que alegraram a população; 

Considerando que a organização teria partido do Grupo "Dragões do Inferno" e a 

ideia foi de Leônidas Branco presidente na época do Clube XXIV de Janeiro; 

Considerando que nas décadas de 1920 e 1930, o carnaval continuou animado com 

a realização de grandes bailes. Nessa época surgiram também os primeiros blocos 

de carnaval como: Sal e Pimenta e a Confraria do Garrafão. Na década de 1940 um 

carnavalesco em especial se destacou, era o Sr. Teodorico Maciel mais conhecido 

como Bixinho, natural de Laguna que acabou se fixando em São Francisco do Sul. 

Bixinho era famoso pelas brincadeiras de boi-de-mamão e acabou formando o bloco 

"Brinca quem pode", e mais tarde, no ano de 1954, Bixinho monta o bloco "As 

Dengosas da Água Branca". Nas décadas de 1960 e 1970 outros carnavalescos 

como o Sr. Euclides do Espírito Santo, o sambista Izauro Carvalho, o Sr. Juci 

Curvelo, Joel dos Passos mais conhecido como Tatu, José Fernando do Nascimento 

mais conhecido como Maceió, e o Sr. João Ernesto G. da Silva, mais conhecido 

como Nêgo Nininho, fizeram história no carnaval francisquense. No carnaval de 

1972 foi fundado o Bloco das Trevas tendo como ícone o Sr. João Araldo de Souza 

mais conhecido como Bolacha. O Bloco surgiu quando um grupo de amigos teria 

resolvido se vestir de mulher após uma noitada de sábado para domingo de 

carnaval; 

Art. 1º Fica instituído o Carnaval Popular de Rua como referência de Patrimônio 

Cultural de Natureza Imaterial do Município de São Francisco do Sul. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São Francisco do Sul - SC, 1º de dezembro de 2017. 

RENATO GAMA LOBO 
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Prefeito Municipal”34 

No entendimento do Senhor Geová “o decreto municipal poderá ajudar a valorizar o 

carnaval de rua, que o ano passado não aconteceu, mas que é uma tradição forte e 

vai voltar”. 

Destacamos que ainda que o decreto municipal não aponta para medidas de 

salvaguarda de tal patrimônio, mas que ainda assim pode se constituir como um 

instrumento de visibilidade de tal, ampliando assim a possiblidade de valorização 

deste. 

11.3.9.6 Patrimônio Arqueológico 

Para o levantamento do panorama arqueológico da região, foi feito um levantamento 

com base no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para a identificação dos sítios da 

AII (Garuva, São Francisco do Sul e Itapoá) da atividade e foram diagnosticados um 

total de 90 sítios arqueológicos, estando 12 sítios arqueológicos em Garuva, 14 em 

Itapoá e 64 em São Francisco do Sul (Quadro 11.3.9.6-1). 

 

                                                                 
34 https://leismunicipais.com.br/a/sc/s/sao-francisco-do-sul/decreto/2017/275/2744/decreto-n-2744-
2017-institui-o-carnaval-popular-de-rua-como-referencia-de-patrimonio-cultural-de-natureza-imaterial-
do-municipio-de-sao-francisco-do-sul?q=carnaval 
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Quadro 11.3.9.6-1 - Sítios arqueológicos identificados na AII. 

MUNICÍPIO UF LOCALIDADE OUTRAS 
DESIGNAÇÕES 
DA LOCALIDADE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 
SÍTIO 

ÁREA RELEVÂNCIA ANO DO 
REGISTRO 

Garuva SC Jaguaruna.     3000 baixa 1972 

Garuva SC Jaguaruna.     600 baixa 1972 

Garuva SC Jaguaruna.     1200 alta 1972 

Garuva SC Jaguaruna.     2800 média 1972 

Garuva SC Jaguaruna.     2800 alta 1973 

Garuva SC Saí Guaçú.     6000 alta 1972 

Garuva SC Ribeirão.   Sambaqui sob embasamento 
cristalino, tendo a sua face sudeste 
um manguezal recente. Sofreu um 
trabalho parcial de desmonte. 

900 média   

Garuva SC Rio Bucuruima.   Sítio sobre embasamento 
cristalino, cercado de mangues por 
todos os lados. Está intacto. É 
conhecido somente por 
pescadores do Canal das Três 
Barras. 

3500 média   

Garuva SC Rio Bucuriuma.   Sambaqui sobre embasamento 
cristalino cercado de mangue, à 
margem esquerda do rio 
Bucuriuma, a 20 metros do sítio 
Bucuriuma I. 

2500 alta   

Itapoá SC Barra do Rio Saí 
Mirim. 

    32000 baixa 1972 

Itapoá SC Barra do Rio Saí 
Mirim. 

    2000 baixa 1972 

Itapoá SC     Sítio situado em ampla área 
cercado nos lados norte, leste e sul 
por terrenos alagadiços. Acha-se 
cortado em duas porções, ambas 
grandemente danificadas. Sítio 
rico, foi encontrado um zoólito ... 

7500 média   

Itapoá SC Rio Bucuí.   Sítio situado na encosta de um 
maciço cristalino, atualmente 

900 alta   
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MUNICÍPIO UF LOCALIDADE OUTRAS 
DESIGNAÇÕES 
DA LOCALIDADE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 
SÍTIO 

ÁREA RELEVÂNCIA ANO DO 
REGISTRO 

rodeada por várias culturas 
agrícolas. 

Itapoá SC Barrancos.   Sítio situado em meio a terreno 
ainda úmido, recoberto por 
vegetação arbustiva (jasmim do 
brejo). 

100 alta   

Itapoá SC Rio Batovi.   Sítio situado em meio a terreno 
arenoso, à margem do Rio Batovi. 

750 alta   

Itapoá SC Rio Batovi.   O sítio está apoiado em um 
embasamento cristalino em meio a 
terreno arenoso, à pouca distância 
do Rio Batovi. 

900 alta   

Itapoá SC Palmital. São João do 
Palmital. 

Sítio situado à beira do Rio 
Palmital, recoberto por vegetação 
secundária. 

7500 alta   

Itapoá SC Saí Mirim.     6000 alta 1972 

Itapoá SC Saí Mirim.     450 alta 1973 

Itapoá SC Saí Mirim.     4000 alta 1973 

Itapoá SC Saí Mirim.     4000 alta 1973 

São Francisco do Sul SC Vila da Glória.     250 média 1972 

São Francisco do Sul SC Vila da Glória.     2000 média 1972 

São Francisco do Sul SC Vila da Glória.   Grande concentração de conchas 
de Anomalocardia brasiliana. 

300 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC A 1 km da Lagoa do 
Acaraí. 

    1000 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC A 1,5 km da Lagoa 
do Acaraí. 

    700 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC A 1,5 km da Lagoa 
de Acaraí e a 10m 
do "Tapera II". 

  Sítio ao lado dos "Tapera I e II", 
todos destruídios pela Prefeitura 
de São Francisco do Sul. 

2000 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC A 1,5 km da Lagoa 
de Acaraí e a 10m 
do \"Tapera III\". 

    1200 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC Ribeira.     15000 baixa 1974 
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MUNICÍPIO UF LOCALIDADE OUTRAS 
DESIGNAÇÕES 
DA LOCALIDADE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 
SÍTIO 

ÁREA RELEVÂNCIA ANO DO 
REGISTRO 

São Francisco do Sul SC Ribeira.   Resta apenas a base do sambaqui, 
o qual originalmente devia medir 
6m de altura. 

1200 baixa 1975 

São Francisco do Sul SC Ribeira.     2000 baixa 1975 

São Francisco do Sul SC Ribeira.     100 média 1976 

São Francisco do Sul SC Ribeira.     230 média 1976 

São Francisco do Sul SC Ribeira.     600 alta 1976 

São Francisco do Sul SC Porto do Rei.   O sítio acha-se encostado a um 
córrego. 

700 alta 1972 

São Francisco do Sul SC Porto do Rei.   Era sítio de grandes dimensões, 
mas foi destruído pelas caieiras. O 
processo de destruição foi sustado 
pelas autoridades. 

6000 média 1972 

São Francisco do Sul SC Praia Grande.     4000 média 1972 

São Francisco do Sul SC Morrestes. Copinho. O sítio está coberto pela mata. 7500 alta 1972 

São Francisco do Sul SC Morretes. Copinho. Um dos maiores sambaquis 
existentes em 1972. Sua base 
encosta no \"Praia Grande II\". 

30000 alta 1972 

São Francisco do Sul SC Morretes. Copinho. Sambaqui de grandes dimensões, 
aparenta ser um morro natural. 

18000 alta 1972 

São Francisco do Sul SC Lagoa do Acareí.     10000 alta 1972 

São Francisco do Sul SC Lagoa do Acareí.     6000 média 1972 

São Francisco do Sul SC Lagoa do Acareí.     2400 média 1975 

São Francisco do Sul SC Lagoa de Acaréi, a 
1km do \"Acareí III\". 

    10000 média 1975 

São Francisco do Sul SC Lagoa do Acareí, a 
100m do \"Acareí 
IV\". 

    60 alta 1975 

São Francisco do Sul SC Lagoa do Acareí, a 
500m do \"Acareí 
V\". 

  Sítio coberto por arbustos. 200000 alta 1975 

São Francisco do Sul SC Bupeva   No local do sítio, exisita um 
povoado abandonado em 1972. 

5000 alta 1972 
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MUNICÍPIO UF LOCALIDADE OUTRAS 
DESIGNAÇÕES 
DA LOCALIDADE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 
SÍTIO 

ÁREA RELEVÂNCIA ANO DO 
REGISTRO 

São Francisco do Sul SC Bupeva, a 300m do 
canal. 

  Sítio coberto pelo mato. 600 alta 1972 

São Francisco do Sul SC Bupeva, a 1km da 
praia, próximo ao 
canal. 

    10000 alta 1977 

São Francisco do Sul SC Bupeva.   Sítio coberto por mata secundária. 5000 alta 1977 

São Francisco do Sul SC Bupeva.   Sítio em formato em "L", com o 
braço maior medindo 100m e o 
menor 75m. 

7500 alta 1976 

São Francisco do Sul SC Bupeva.     2500 alta 1977 

São Francisco do Sul SC Bupeva.     3000 alta 1977 

São Francisco do Sul SC Bupeva.     1000 alta 1977 

São Francisco do Sul SC Capivaru.     7000 baixa 1975 

São Francisco do Sul SC Capivaru. '   100 alta 1975 

São Francisco do Sul SC Capivaru.   Sítio coberto pelo mato. 180 alta 1975 

São Francisco do Sul SC Capivaru.     550 alta 1975 

São Francisco do Sul SC Enseada.     3200 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC Enseada.     3000 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC Forte Marechal Luz.   O sítio está assentado num pontal 
rochoso da Ilha S. Francisco do 
Sul. Ocupação de 3.670 anos. 

1200 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC Ilha do Linguado.     2000 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC Ilha do Linguado, na 
encosta do morro. 

    2400 baixa 1972 

São Francisco do Sul SC Gamboa.   Resta bloco testemunho de 5m. 1800 baixa 1976 

São Francisco do Sul SC Gamboa.     1200 baixa 1976 

São Francisco do Sul SC Gamboa.     500 baixa 1976 

São Francisco do Sul SC Gamboa.     4000 baixa 1976 

Garuva SC Três Barras.   Vestígios de alicerces de alvenaria 
de pedras da Igreja 

900 baixa   

São Francisco do Sul SC Perequê     4200 baixa 1972 
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MUNICÍPIO UF LOCALIDADE OUTRAS 
DESIGNAÇÕES 
DA LOCALIDADE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 
SÍTIO 

ÁREA RELEVÂNCIA ANO DO 
REGISTRO 

São Francisco do Sul SC Balneário de Paulas Praia do Inglês; Praia 
dos Inglêses 

Sítio histórico, caracterizado pela 
presença de edificação medindo 
13m de frente por 13m de fundos, 
em alvenaria, construída há mais 
de duzentos anos. 

0 alta 2007 

Itapoá SC JACA     0 média 2012 

Itapoá SC JACA     0 média   

São Francisco do Sul SC     Vestigios arqueologicos tipicos de 
sitios conhecidos como sambaquis  

100 alta   

São Francisco do Sul SC Laranjeiras Portinho da Caieira Sambaqui implantado dentro da 
paleolagoa. Possui área maior que 
apresentada hoje, muito 
impacatdo, mas contendo ainda 
3m de altura. Material conchífero e 
lítico em superfície.Localizado à 
380m da Baia da Babitonga. 

0 média 2015 

São Francisco do Sul SC Laranjeiras   Sítio sambaqui implantado na 
borda da área de mangue e 
assentado sobreformação rochosa. 
Parte do sítio é alagado coma 
subida das marés. 

0 alta 2015 

São Francisco do Sul SC Laranjeiras   Bacia de polimento em intrusão do 
diabásio no granito. À beira da 
Baia da Baitonga, já muito erodida. 

0 0 2015 

São Francisco do Sul SC Laranjeiras Portinho da caieira Sítio histórico composto por 
alicersces de pedra,na parte oeste 
do sítio evidencia-se um casqueiro 
com material histórico (ceramica e 
fauna).Localizado em área elevada 
na borda da paleolagoa, proximo à 
curso de água. Está há 600m da 
Baia da Babitonga. 

0 média 2015 

São Francisco do Sul SC Laranjeiras   Sítio histórico composto de ruina 
residencial. Evidenciado as 
paredes, escadaria e muro na 
parte externa. Atribuída, através de 
placa de sinalização, ao 

0 0 2015 
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MUNICÍPIO UF LOCALIDADE OUTRAS 
DESIGNAÇÕES 
DA LOCALIDADE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 
SÍTIO 

ÁREA RELEVÂNCIA ANO DO 
REGISTRO 

persogame histórico "O 
Cabecinha". 

Garuva SC 70 metros da faixa 
de servidão, trecho 
da torre 65-1. 

n/d Trata-se de um abrigo sob rocha 
com condições ideais para 
utilização como acampamento ou 
habitação sazonal por populações 
caçadoras-coletoras pretéritas. 

0 alta 2015 

São Francisco do Sul SC Ribeira   Sítio histórico com presença de 
fragmentos cerâmicos históricos 
assim como material vítreo e lítico 
(blocos de granito) em superfície. 
Sem evidencia de estrutura. 
Medindo 90 x 50 m (N/S x L/O). 

0 média 2015 

São Francisco do Sul SC Ribeira   Estrutura monticular com dimensão 
de 30x40m (N/S x L/O) e 4m de 
altura. Composto essencialmente 
de fauna malacológica 
(Anomalocardia brasiliana). 

0 alta 2015 

São Francisco do Sul SC Ribeira   Estrutura monticular com dimensão 
de 25x18m e 1m de altura. 
Predomínio de fauna malacológica 
(Anomalocardias brasiliana) e 
algumas Ostreas. 

0 média 2015 

São Francisco do Sul SC Ribeira   Estrutura monticular com dimensão 
de 18x12m (N/S x L/O) e 1m de 
altura. Predomínio de fauna 
malacológica (Anomalocardias 
brasiliana) e algumas Ostreas. 

0 média 2015 

São Francisco do Sul SC Ribeira   Sítio histórico com presença de 
fauna malacológico (ostreas e 
anomalocardias) aliado à material 
cerâmico histórico e vítreo. 
Medindo 15 x 15 m. 

0 média 2015 

Garuva SC 40 metros da faixa 
de servidão, situado 
na AID. 

n/d Sítio histórico situado as margens 
do Rio Três Barras. O material 
arqueológico, composto por 
faiança fina, em sua maioria sem 
decoração e fragmentos de 

11000 alta   
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MUNICÍPIO UF LOCALIDADE OUTRAS 
DESIGNAÇÕES 
DA LOCALIDADE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 
SÍTIO 

ÁREA RELEVÂNCIA ANO DO 
REGISTRO 

cerâmica neobrasileira, encontram-
se em superfície junto a uma 
plantação de mandioca. 

São Francisco do sul SC Tapera Não há Sítio composto por uma camada 
de conchas e material faunístico 
associado com terra preta coberto 
por vegetação rasteira. 

64 alta   

São Francisco do sul SC Tapera   Sítio composto por vestígios 
malacológicos e por raros ossos de 
fauna, associados a um solo 
arenoso de coloração escura, os 
quais formam uma camada 
arqueológica de 30 centímetros de 
profundidade. 

100 alta   

São Francisco do sul SC Tapera   Os vestígios arqueológicos são 
formados por uma concentração 
de conchas de ostras e berbigão, e 
poucos fragmentos de ossos de 
animais, associados à camada de 
solo arenoso de cor escura. 

100 alta   

São Francisco do Sul SC Morro Grande   Sítio histórico com a presença de 
cerâmica, artefatos de vidro, louça 
e material malacológico 
fragmentado. A área possui 
vegetação rasteira com arbustos 
de capoeira espaçada. No perfil 
estratigráfico observou-se uma 
camada de 10-15cm de solo 
arenoso. 

2500 média 2009 

São Francisco do Sul SC Tapera Morro da Mina Sambaqui com uma camada de 
solo associada a material 
melancólico, fanístico lítico em até 
40 cm de profundidade. Área plana 
no sopé do morro, extremando 
com uma área alagadiça, com 
mata em regeneração em 
superfície. 

2500 média 2009 

Fonte: IPHAN/CNSA, 2018. 
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No Anexo 11.3.9.6-1 é apresentado o Termo de Referência Específico do IPHAN 

para Terminal Gás Sul (TGS). 

A instalação do empreendimento não apresentará riscos de danos a esse patrimônio 

registrado na esfera municipal, uma vez que o carnaval tradicional de rua acontece 

no centro histórico da cidade, assim como os ensaios das escolas de samba e, 

portanto, geograficamente distante do local do empreendimento. Além disso, o 

empreendimento não promoverá na região um grande fluxo de novos trabalhadores 

na cidade, tanto durante sua execução, como no decorrer de seu funcionamento, 

dessa forma reiteramos que tal patrimônio cultural não será impactado pelo 

empreendimento, e dessa forma não apontamos para medidas mitigatórias. 

O Quadro 11.3.9.6-2 apresenta a lista de Monumentos dentro da Poligonal de 

Tombamento do IPHAN 

Quadro 11.3.9.6-2 - Lista de Monumentos dentro da Poligonal de Tombamento do IPHAN. 

ID NOME COORDENADAS UTM 22J (E / N) DISTÂNCIA DO 
EIXO DA FSRU 

1 Centro Histórico 735789.00 7095239.00 9,8 km 

2 Mercado Público 735740.00 7095237.00 10,4 km 

3 Museu do Mar 735828.00 7095559.00 10,2 km 

4 Igreja Nossa Senhora da Graça 735871.00 7095210.00 10,4 km 

5 Morro do Hospício 735831.00 7095441.00 10,2 km 

O Quadro 11.3.9.6-2-3 apresenta as coordenadas do Acervo do Museu do Mar. 

Quadro 11.3.9.6-3 - Acervo do Museu do Mar. 

ID NOME COORDENADAS UTM 22J (E / N) DISTÂNCIA DO EIXO 
DA FSRU 

1 Acervo do Museu do Mar 735828.00 7095559.00 10,2 km 

A lista de Bens Valorados identificados é apresentada no Quadro 11.3.9.6-4. 

Quadro 11.3.9.6-4 - Lista de Bens Valorados Identificados. 

ID NOME COORDENADAS UTM 22J (E / N) DISTÂNCIA DO 
EIXO DA FSRU 

1 Estação Ferroviária 736443.00 7095727.00 9,5 km 

Os Bens Registrados identificados são apresentados a seguir (Quadro 11.3.9.6-5). 

Quadro 11.3.9.6-5 - Lista de Bens Registrados Identificados. 

ID NOME COORDENADAS UTM 22J (E / N) DISTÂNCIA DO 
EIXO DA FSRU 

1 Capoeira 735715.00 7094969.00 10,6 km 
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Como resultado dos levantamentos realizados, foram apresentados ao longo deste 

relatório, os bens tombados, valorados, registrados e comunidades tradicionais 

identificados na área do empreendimento. Com os estudos realizados constatou-se 

que os bens tombados e valorados - Conjunto Urbano Histórico de São Francisco do 

Sul, o Acervo do Museu do Mar, e a estação ferroviária de São Francisco do Sul - 

não serão diretas e indiretamente afetados pela instalação e operação do 

empreendimento, visto que se localizam a cerca de 10 km da área prevista para a 

fixação do terminal e dado ao fato de que as operações logísticas ocorrerão a partir 

de um canteiro de obras que será instalado em Itapoá. 

Também foram identificados bens patrimoniais imateriais, um registrado em esfera 

federal - Roda de Capoeira - e um estabelecido em esfera municipal - Carnaval de 

São Francisco do Sul. Constatou-se, por meio dos estudos, que estes bens culturais 

imateriais não serão afetados pelo empreendimento, visto que sua prática é 

realizada no centro histórico do município de São Francisco do Sul. 

Com relação a presença de comunidades tradicionais na área de empreendimento, 

apontamos que na região há uma Terra Indígena - TI Morro Alto - localizada a 13 km 

da área do empreendimento. 
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11.4 Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental 

As informações descritas neste item têm como objetivo apresentar a dinâmica 

ambiental da Área de Influência do Terminal Gás Sul (TGS), definida a partir da 

delimitação das áreas de influência indireta (AII), de influência direta (AID) e AI (área 

de Intervenção) descritas no Seção 10 deste documento. 

A metodologia utilizada para elaboração deste item seguiu o método de Análise de 

Cenários, proposto por Godet (2008), que consiste na descrição de imagens do 

futuro a partir de determinadas premissas ou eventos possíveis que viabilizem 

tomadas de decisões fundamentadas (Duinker; Greig, 2007). 

Tem como objetivos genéricos: 

i. Descrever a situação atual e evolução do ambiente estudado; 

ii. Identificar as questões prioritárias para gestão ambiental adequada do 

empreendimento, e; 

iii. Determinar a dinâmica do ambiente em direção aos “futuros possíveis” 

(Duinker; Greig, 2007). 

Para atingir tais objetivos, Godet (2008) estabelece algumas etapas que se refletem 

na itemização deste item, conforme apresentado a seguir: 

Figura 11.4-1 - Principais etapas para elaboração de cenários, adaptado do método proposto 
por Godet (2008). 

 

Fonte: Marcial; Grumbach (2002). 
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A Análise de Cenários configura-se como um método relevante para o conhecimento 

das dimensões da questão ambiental em relação à existência ou não do 

empreendimento. Os resultados obtidos com tal análise, juntamente com a 

Descrição do Empreendimento (Seção 8 e 9) e informações mais detalhadas do 

diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico (Seção 11), fornecem os 

subsídios para a Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais (Seção 12), 

decorrentes da instalação do empreendimento em questão. Maiores detalhes dos 

cenários futuros são descritos no Prognóstico (Seção 13). 

11.4.1 Análise Integrada 

11.4.1.1 Considerações Metodológicas 

A Análise Integrada visa sumarizar as informações descritas dentro de cada área 

temática do diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e socioeconômico), de modo 

a descrever os principais fatores relevantes para conservação da dinâmica 

ambiental da região influenciada pela implantação do Terminal Gás Sul (TGS). 

A partir desta análise é possível desenvolver ferramentas e disponibilizar 

informações que auxiliem os tomadores de decisão a gerir as questões ambientais 

de maior relevância. 

A Análise Integrada foi organizada em duas etapas principais. Na primeira etapa, foi 

feita uma breve caracterização do empreendimento e uma síntese do diagnóstico 

dos meios físicos, biótico e socioeconômico, destacando as principais inter-relações 

entre eles. Essa síntese foi construída a partir de uma visão geral da Área de 

Influência (AII, AID e AI), para compreender a sua dinâmica ambiental e identificar 

grandes compartimentos territoriais que apresentam características semelhantes. 

Na segunda etapa, realizou-se a análise de sensibilidade, que consistiu na 

identificação e mapeamento dos fatores ambientais de maior sensibilidade, 

classificando a Área de Influência Direta conforme o grau de sensibilidade desses 

fatores. A seleção dos fatores ambientais incluídos na análise de sensibilidade foi 

feita com base no conhecimento adquirido pela equipe técnica na realização do 

diagnóstico socioambiental da região. Em seguida foram gerados mapas de 

sensibilidade para cada fator ambiental selecionado. Os mapas de sensibilidade 

foram estabelecidos através de uma análise multicritério realizada em ambiente SIG, 

formando um mapa de sensibilidade geral para o meio natural (fatores dos meios 

físico e biótico) e outro para o meio socioeconômico. 

A consolidação das informações geradas consiste no primeiro passo para 

construção dos cenários futuros (prognóstico) para o desenvolvimento da região, 

com e sem a implantação do Terminal Gás Sul (TGS). 

De modo geral, os recursos naturais contribuem para a determinação das atividades 

socioeconômicas que podem ser desenvolvidas em uma região. Por sua vez, essas 

atividades também influenciam o meio natural, podendo alterar suas condições. Com 
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base na análise dos aspectos das atividades de implantação e operação do Terminal 

Gás Sul (TGS), identificaram-se os principais fatores que influenciam a dinâmica 

socioambiental da região. 

A Figura 11.4.1.1-1 apresenta um fluxograma simplificado das principais inter-

relações entre os Meios Natural, Antrópico e Áreas Protegidas na Área de Influência 

do empreendimento, de forma a facilitar a visualização das relações de dependência 

e/ou sinergia. 

Figura 11.4.1.1-1 - Fluxograma simplificado das principais inter-relações entre os fatores 
naturais e ambientais identificados na Área de Influência do Terminal Gás 
Sul (TGS). 

 

Fonte: MM (2018). 

A análise do fluxograma permite observar a sinergia entre o fator ambiental Áreas 

Legalmente Protegidas e os meios natural (físico e biótico) e socioeconômico. A 

relação entre os meios natural e antrópico mostra uma interdependência entre os 

fatores que compõem estes ambientes. A partir da análise desta inter-relação é 

possível caracterizar a Área de Influência do Terminal Gás Sul (TGS), através da 

identificação das relações de causa e efeito existentes. 

11.4.1.2 Características Gerais da Área de Influência do Terminal Gás Sul 

No setor marítimo (offshore), o empreendimento engloba o Terminal Flutuante de 

Armazenagem e Regaseificação (Floating Storage Regasification Unit - FSRU), e o 

gasoduto submarino com cerca de 2 km para transferência do gás natural 

regaseificado à seção terrestre do projeto, o gasoduto onshore, com 

aproximadamente 31 km de extensão, atravessando os municípios de Itapoá e 

Garuva (SC) e que se interligará ao Gasoduto Bolívia Brasil (GASBOL). 
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O FSRU será instalado no lado sul da Baía da Babitonga, a aproximadamente a 1 

km a sudoeste da Ponta do Sumidouro, no Município de São Francisco do Sul, 

Estado de Santa Catarina. O terminal e seu sistema de ancoragem e amarração 

ficarão, a cerca de 300 m da costa. O FSRU, permanecerá ancorado a dolphins e 

pronto para receber suprimento de GNL de navios metaneiro. 

No tocante ao gasoduto submarino, sua posição converge para o mesmo shore 

approach da seção submarina do oleoduto OSPAR, abrangendo assim os 

municípios de Itapoá e Garuva e as sub-bacias hidrográficas neles inseridas. A 

chegada na praia, interligação entre a seção submarina e terrestre do gasoduto, 

deverá ser feita utilizando a rota de servidão do oleoduto OSPAR. Sendo assim, a 

implantação do empreendimento incidirá sobre os municípios de São Francisco do 

Sul, Itapoá e Garuva. 

Os três municípios da AII do gasoduto são Garuva, Itapoá e São Francisco do Sul e 

pertencem ao estado de Santa Catarina, na Região Sul do país. Sob a divisão 

regional do IBGE, os três municípios estão situados na Mesorregião Geográfica 

Norte Catarinense e na Microrregião Região Geográfica Joinville. 

Estes municípios estão incluídos na Região Metropolitana (RM) Norte-Nordeste 

Catarinense e seu município sede da RM é Joinville. Dessa forma, os municípios 

que compõem a região possuem relações de dependência com a sede, 

necessitando de equipamentos públicos ali instalados e, com ela, mantêm relação 

de complementaridade de funções, sob a perspectiva do “desenvolvimento 

integrado”.Além disso, o Governo do Estado de Santa Catarina divide o território em 

20 Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs), os municípios da AII estão sob a 

gerência da ADR Joinville. 

No que tange os aspectos populacionais os três municípios da AII abrigavam em 

2010 cerca de 11% da população da ADR.  A série histórica a partir do Censo 

Demográfico 1991, mostra leve crescimento na participação da população da Área 

de Influência da AII na ADR Joinville. 

São Francisco do Sul era o município da AII com a maior população em 2010, 

enquanto Garuva e Itapoá mantinham praticamente o mesmo número de habitantes. 

No período de 2000 a 2010, quando todos os municípios da ADR estavam 

instituídos, Itapoá recebeu o maior incremento populacional dentre os municípios da 

regional. Já no período seguinte, 2010 a 2017 (estimativa populacional), 

apresentaram o segundo maior incremento, atrás de Araquari. 

O crescimento populacional no município de Itapoá, na última década, pode ser 

explicado pelo desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo, fenômeno que foi 

ainda mais intensificado a partir da operação do porto, em 2010.Reintera-se, que o 

aumento populacional, causado tanto pelas migrações inter-regionais quanto por 

base em projeções do contingente populacional, tende a intensificar a pressão 
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antrópica sobre os ambientes naturais, a infraestrutura e os serviços públicos de 

caráter social. 

Nesse sentido, no que tange a densidade demográfica, de acordo com o Censo 

Demográfico 2010, o município de São Francisco do Sul apresenta uma densidade 

demográfica de 85,27 hab/Km2, sendo superior à dos municípios de Itapoá (59,43 

hab/Km2) e de Garuva (29,41 hab/Km2). A densidade demográfica no território da AII 

é superior à média estadual. O município de São Francisco é o mais povoado da 

área de influência, Itapoá está próximo da média da AII, enquanto Garuva é o 

território com povoamento menos denso. 

A taxa de urbanização da população da ADR em 2010 foi cinco pontos superior à da 

AII, sendo Itapoá o segundo município mais urbanizado da região. A população 

urbana da AII está distribuída em localidades na ilha de São Francisco do Sul, na 

mancha urbana litorânea de Itapoá e no centro de Garuva, às margens da rodovia 

BR-101. Proporcionalmente a segunda maior concentração de população rural em 

2010 estava em Garuva (22%).  

Por ser um balneário ainda em expansão, Itapoá abriga muitos aposentados 

oriundos de outros municípios. Pessoas de outras regiões em busca de novas 

oportunidades também se fixam no município, geralmente atuando em atividades 

ligadas ao turismo. 

Os municípios da AII possuem economias marcadas por atividades ligadas à 

indústria, transporte aquaviário, agrosilvopastoril, logística e turismo. Possuem ainda 

estruturas para circulação de mercadorias que ultrapassam a escala regional. Os 

portos situados em Itapoá e São Francisco do Sul, atuam para escoar e receber 

mercadorias oriundos de rotas de cabotagem e de longo curso.  

A Baía de Babitonga ainda recebe o trafego de embarcações de carga destinadas 

aos portos de São Francisco do Sul e Itapoá. No porto de Itapoá é permitido o 

trânsito apenas de cargas em contêineres.  Já em São Francisco do Sul, o complexo 

portuário promove a circulação de diversos tipos de cargas: grãos, cargas perigosas, 

madeira, minério e etc. Novos projetos portuários devem aumentar a circulação de 

embarcações de carga na Baía de Babitonga. Recentemente foram concluídas as 

obras de expansão do píer e do terminal de cargas do Porto de Itapoá. Em São 

Francisco Sul está em processo de implantação o Terminal Graneleiro da Babitonga, 

um porto com silagem para escoamento da produção de grãos brasileiros. Outro 

projeto em fase de implantação é o Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC); 

o projeto Porto Brasil Sul está em fase de licenciamento, todos com localização em 

São Francisco do Sul. 

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o PIB de São Francisco do Sul foi o 

segundo maior na economia da regional, ficando atrás somente de Joinville. A 

economia da AII cresceu um pouco acima da média do estado de Santa Catarina 

entre 2006 e 2015, e 10 pontos acima da média da regional. A economia do 
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município de Itapoá apresentou a maior taxa de crescimento na área de influência, 

seguido por Garuva e São Francisco do Sul.  

Em 2015, as atividades produtivas desenvolvidas na AII contribuíram com 12,35% 

do PIB da ADR Joinville. A economia de São Francisco do Sul contribuiu com a 

maior parte do PIB da área de influência, cerca de 3,8 bilhões de reais (preços 

correntes). Itapoá, apesar de abrigar a economia que mais cresceu entre 2006 e 

2015, ainda mantinha em 2015 a menor participação no PIB da AII. 

No que tange especificamente a caracterização da AID, no ano de 2010, o território 

delimitado para a AID terrestre era habitado por 1.071 domicílios (IBGE). Esse total 

representava 11,5% de todos os domicílios permanentes presentes nos dois 

municípios da AID terrestre. A maior parte dos domicílios estavam situados na 

porção da AID situada dentro do território de Itapoá. 

Em Itapoá está situado o setor censitário com maior número de domicílios 

permanentes na AID (287), trata-se do setor que abrange a área mais densa do 

bairro Pontal do Norte, segmento final do traçado terrestre. Os dois setores 

censitários da AID que abarcam o bairro Pontal do Norte abrigam mais de 40% de 

todos os domicílios da área de influência. 

Acrescenta-se à caracterização da população, que, em 2010, foram registrados mais 

de três mil habitantes no território da AID terrestre. A proporção de habitantes na 

AID em relação ao contingente total nos dois municípios se repete a de domicílios, 

11,5%.  

O município de Itapoá contém 57% da população permanente residente na área de 

influência. Os setores censitários que correspondem a totalidade do território do 

bairro Pontal do Norte abrigam, sozinhos, 39,9% da população de toda a AID 

terrestre. Destaca-se ainda que os setores censitários que compõem o território da 

AID terrestre foram classificados como Área não urbanizada de cidade ou vila e 

Zona rural, exclusive aglomerado rural.  

Na metodologia de classificação do Censo 2010, mais de 55% dos domicílios na AID 

terrestre estavam em situação urbana. Desse total, 40% estão situados nos setores 

costeiros de Itapoá e Pontal do Norte, e 15% nos setores próximos ao Distrito 

Industrial Leste, Garuva. Os setores intermediários da AID terrestre são classificados 

como em situação rural, 45% dos domicílios da área de influência. 

A distribuição da população entre situação urbana ou rural na AID terrestre segue a 

mesma proporção registrada para os domicílios. Assim como ocorreu nos registros 

para domicílios, na AID terrestre de Garuva existem mais habitantes em situação 

rural do que urbana, em Itapoá a situação é inversa. Em relação a população total 

dos dois municípios, a área de influência abriga cerca de 7% da população urbana, e 

39% da população rural. 
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O desenvolvimento econômico, estimulado pela expansão do segmento logística 

retroportuária, pressiona a ocupação de áreas historicamente destinadas a usos 

rurais. A implantação do Porto de Itapoá incrementou o quadro econômico dos 

municípios, estimulando alterações nas respectivas legislações de uso do solo. O 

principal vetor de expansão desse tipo de ocupação na AID terrestre tem como eixo 

as áreas marginais da rodovia SC-416, estrada Contorno Sul e Estrada José Alves 

(Jaguaruna-Itapoá). Esse vetor de expansão não pode ser caracterizado inicialmente 

como urbano. Mas pode provocar desdobramentos na reordenação do espaço da 

região e, como reflexo, estimular a formação de novos aglomerados urbanos. 

O clima da área de estudo é do tipo subtropical, com temperaturas médias na ordem 

de 28 °C nos meses de janeiro, fevereiro e março, sendo as menores temperaturas 

encontradas nos meses de junho, julho, agosto e setembro com valores médias de 

cerca de 14°C. Os maiores valores de umidade relativa ocorrem nos meses de 

inverno, período de baixa pluviosidade, a umidade média atinge valores de 88% e 

está relacionada com a localização costeira da região que durante este período 

recebe a influência de ventos da direção Sudeste trazendo ar úmido pra dentro da 

região gerando nevoeiros baixos no inverno. 

O verão é chuvoso com as maiores precipitações entre os meses de janeiro a 

março, já as menores precipitações são encontradas entre os meses de junho a 

agosto, não havendo uma estação do ano propriamente seca na Área de Influência.  

Os ventos mais frequentes são de Leste-Nordeste, enquanto que os mais fortes, 

embora menos frequentes, são os de Sudoeste.  

A interação dos fatores relevo e padrões de circulação de vento são extremamente 

relevantes para a determinação da propagação de ruídos, e consequentemente para 

a determinação do nível de ruído local. 

O parâmetro ruído foi analisado ao longo da AII, AID e AI, os valores obtidos 

superiores ao Nível Critério de Avaliação (NCA) estão atrelados às influências da 

movimentação de pessoas, da atividade da população residente nas proximidades 

(roçadeiras), da circulação/trânsito de veículos leves e/ou pesados, de espécies da 

avifauna, de latido de cães, de insetos e da passagem de aviões. Em relação às 

vibrações na área de estudo foi utilizada a Norma BS 5228-2 “Code of practice for 

noise and vibration controlo n construction and open sites vibration” que fornece uma 

estimativa da velocidade induzida por várias atividades em função da distância, e as 

fontes de vibração foram consideradas a movimentação de veículos leves e 

pesados, o nível de vibração ficou abaixo do limite definido para áreas residenciais 

no período diurno pela NORMA ISO 2631-2 (1997). 

Com relação a Geomorfologia, a área de interesse apresenta rochas ígneas, 

sedimentares e metamórficas. As rochas sedimentares fazem parte das Coberturas 

Sedimentares do Cenozóico e ocorrem na forma de Depósitos Aluvionares, 

Depósitos Praiais Atuais, Depósitos de Pântanos e Mangues, Depósitos de Planície 

de Maré Arenosos e Depósitos Praiais. As rochas ígneas e metamórficas são 
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representadas pelas formações Granito Estrela, Granito Rio do Poço, Suíte Morro 

Inglês, Formação Rio das Cobras, Complexo São Francisco do Sul e os 

Ortognaisses Granulíticos Luis Alves (CORM, 2011 e 2014). 

O relevo encontrado ao longo da AII, AID e AI ocorre na forma de planícies e em 

pequenas elevações de até 150 metros de altitude. As regiões planas são os locais 

de ocorrência das rochas sedimentares que possuem menor resistência à ação 

intempérica, já as porções mais elevadas, sãos os locais de ocorrência das rochas 

ígneas e metamórficas que possuem maior resistência ao intemperismo. 

Na área em estudo foram observadas as seguintes Unidades Geomorfológicas que 

são: Planícies Marinhas, Planícies Aluviais, Planos e Rampas Colúvio-Aluviais, Serra 

do Mar e Serras Cristalinas Litorâneas. 

Com relação aos solos, como reflexo das formações geomorfológicas encontradas, 

foi possível identificar 9 classes de solos na AID, dos quais se destacam o 

Cambissolo Háplico associado com Argissolo Vermelho Amarelo cobrindo 33,5% da 

AID, o Gleissolo Háplico associado com Cambissolo Flúvico cobrindo 29,4% e o 

Espodossolo Ferrihumilúvico associado com Espodossolo Humilúvico cobrindo 

23,1% da AID. 

Os solos do tipo Cambissolo Háplico + Argissolo Vermelho Amarelo e do tipo 

Argissolo Amarelo + Argissolo Vermelho Amarelo + Cambissolo Háplico apresentam 

alta susceptibilidades a ocorrência de processos erosivos devido à suas 

características físicas e químicas, os demais solos apresentam características de 

susceptibilidades entre baixa e média ao surgimento de processos erosivos. 

É importante ressaltar que ao longo do traçado previsto para a implantação do 

gasoduto terrestre do TGS ocorrem diferentes tipos de uso do solo destacando-se 

áreas de vegetação nativa, pastagens, e áreas cultivadas. Considerando a cobertura 

vegetal, a região de implantação do empreendimento está inserida no domínio 

morfoclimático da Mata Atlântica, sendo representada originalmente por Floresta 

Ombrófila Densa e Restinga. 

Contudo, vale ressaltar que as formações de vegetação nativa ainda presentes na 

região encontram - se em diferentes estágios de conservação e vêm sendo 

impactadas por diversas atividades antrópicas destacando-se áreas utilizadas para a 

prática de agricultura e pecuária, reflorestamento, piscicultura e urbanização. A 

atividade de agropecuária ocupa 28,2% da AID, o indicando a descaracterização da 

área do entorno do empreendimento, enquanto às áreas representadas por plantio 

homogêneo de Eucalyptus sp (eucalipto) localizada na AID do empreendimento, 

ocupa 9% da área. 

A partir do levantamento de dados primários, constatou-se que a cobertura 

vegetacional predominante na AID é a Floresta Ombrófila Densa, presente em todo 

o trecho que corresponde aos municípios de Itapoá e Garuva, ocupando cerca de 

55,4% do território. A análise da composição vegetacional demostrou que o conjunto 
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florístico da área analisada conta com a presença de espécies típicas da formação 

de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e Floresta Ombrófila Densa 

Submontana. 

Na formação de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas as espécies 

características são: Tapirira guianensis, Calophyllum brasiliense, Alchornea 

triplinervia, Nectandra oppositifolia, Syagrus romanzoffiana, Ocotea aciphylla, Aniba 

firmula, Sloanea guianensis, Pera glabrata e Myrcia brasiliensis.Enquanto na 

Floresta Ombrófila Densa Submontana as espécies são: Hieronyma alchorneoides, 

Euterpe edulis, Miconia cinnamomifolia, Alchornea triplinervia, Syagrus 

romanzoffiana, Casearia sylvestris, Cecropia glaziovii, Cabralea canjerana, Sloanea 

guianensis e Tapirira guianensis. 

Em uma análise qualitativa, a lista florística geral das fitofisionomias analisadas, 

resultou em 448 espécies distribuídas em 113 famílias. No tocante ao status de 

conservação, destaca-se que com base na lista estadual de Santa Catarina 

(CONSEMA nº 051/14), a espécie Calophyllum brasiliense (Olandi) foi classificada 

como Criticamente em Perigo (Cr) e Ocotea odorifera (Canela sassafrás) com status 

de Em Perigo (En).Já nos critérios nacional (Portaria 443/2014), sete espécies 

apresentaram como algum tipo de ameaça, a saber: Euterpe edulis (Palmiteiro) (Vu), 

Butia capitata (Butiá-da-praia) (Vu), Tabebuia cassinoides (Caxeta) (En); Cedrela 

fissilis (Cedro) (Vu), Virola bicuhyba (Bucuva) (En), Cattleya intermedia (Orquidea) 

(Vu) e Solanum arenarium (Solanum) (En).Segundo critérios da lista internacional 

(IUCN), foram cadastradas para a área as espécies Buchenavia kleinii (Garajuvinha-

buchenavia) e Myrceugenia myrcioides (araçari) com status de quase ameaçada - 

NT, Cedrela fissilis (Cedro) (En) e Brosimum glazioui (leiteiro) (En). 

Os resultados obtidos através do diagnóstico da vegetação demostraram que não 

existe formações vegetacionais relevantes, visto que a mesma já foi suprimida para 

a implantação do oleoduto da Petrobrás.  Atualmente a área de interferência é 

composta por vegetação herbácea, sendo roçada de tempos em tempos para evitar 

o crescimento de indivíduos arbóreos/arbustivos que possam comprometer o 

oleoduto já implantado. 

Já no entorno da área é possível observara remanescentes de vegetação nativas 

constituídas por formações florestais secundárias com graus diferentes de 

regeneração, assim como áreas utilizadas para cultivo de arroz e banana, 

demostrando o processo de ocupação da região, onde as formações primárias 

deram lugar a áreas antropizadas, atualmente utilizadas para diversos 

fins.Juntamente com esse processo, se deu a perda de elementos característicos da 

flora nativa da região, bem como a consequente perda do habitat para as 

comunidades faunísticas associadas a estas formações. 

Para a AII do empreendimento, foram elencadas 113 espécies da ictiofauna, 118 

espécies da herpetofauna (60 anfíbios e 58 répteis), 350 espécies de aves e 102 

espécies de mamíferos. Dentre estas espécies, 9 pertencentes a ictiofauna 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1018 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

continental, 3 da herpetofauna, 45 da avifauna e 18 da mastofauna apresentam 

algum tipo de ameaça, indicando que a área de influência indireta apresenta uma 

fauna de grande relevância. 

No levantamento de dados primários foram identificadas 8 espécies da ictiofauna 

continental, 8 anfíbios, 3 répteis, 119 de aves e 9 mamíferos. Em meio as espécies 

levantadas foram cadastradas 1 espécie da ictiofauna com status de ameaça de 

extinção, 7 espécies de aves e 2 mamíferos. Dessa forma, observa-se que a área 

em questão, mesmo que sob forte influência antrópica, ainda comporta populações 

faunísticas complexas, assim como espécies ameaçadas de extinção e endêmicas 

da Mata Atlântica. 

No tocante as águas continentais, verificou-se que o sistema hídrico da região é 

composto por rios, córregos, canais de irrigação e de drenagem, estando inserido na 

Unidade de Planejamento e Gestão da Bacia Hidrográfica (UPGBH) da Babitonga. 

A Área de Intervenção (AI) intercepta as seguintes Bacias Hidrográficas: Bacia 

Hidrográfica do Canal do Palmital, Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Guaçú, Bacia 

Hidrográfica do Rio Saí-Mirim, Bacia Hidrográfica do Córrego Jaguaruna e Bacia 

Hidrográfica Independente da Baía da Babitonga. Segundo a Resolução CONAMA 

nº357/2005 as águas dessas bacias são classificadas como de Classe II, podendo 

ser destinada para o consumo humano após tratamento convencional, são locais de 

proteção das comunidades aquáticas, liberadas para recreação de contato primário 

(CONAMA nº274/00), irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, além de parques, 

jardins e outros locais onde as pessoas possam vir a ter contato direto e por último 

podem ser usadas para atividades de aquicultura e pesca. 

Dentre as bacias hidrográficas presentes na AI, a de maior importância local é a 

Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Mirim, o abastecimento público do Município de 

Itapoá/SC é proveniente das águas captadas desta bacia hidrográfica. 

A qualidade das águas da AI foram analisadas e confrontadas com os limites legais 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05. Os resultados indicaram 

desconformidade com os limites estabelecidos pela CONAMA para os parâmetros 

manganês, fósforo total, DBO, oxigênio dissolvido e toxicidade. A biodisponibilidade 

dos contaminantes e as altas taxas de coliformes fecais, fósforo total, DBO e baixo 

teor de oxigênio dissolvido estão relacionadas à carência de sistemas de 

tratamentos de efluentes domésticos e industriais, associados aos processos de 

ressuspensão dos sedimentos contaminados do fundo dos corpos hídricos da 

região. 

As análises realizadas foram classificadas pelos seguintes índices: Índice de 

Qualidade das Águas (IQA), Índice de Proteção da Vida Aquática (IVA) e pelo Índice 

de Estado Trófico (IET). Os resultados obtidos indicaram para o IQA boa qualidade 

das águas, em relação ao IVA os valores obtidos foram predominantemente ótimos 

com exceção de dois pontos que foram enquadrados, respectivamente, como de 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1019 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

qualidade regular e boa, já para o IET todos os corpos hídricos analisados foram 

classificados como ultraoligotróficos. 

Já a caracterização das águas subterrâneas da região foi realizada através da 

revisão bibliográfica disponível sobre o tema. Dentre os aquíferos presentes na área 

de estudo destcam-se os Aquíferos Sedimentares de Maior Potencialidade e os 

Aquíferos Fraturados de Menor Potencialidade, ambos fornecem águas em bom 

volume que podem ser destinadas para todos os fins de abastecimento (doméstico e 

público), e apresentam grande vulnerabilidade a contaminação por esgotos 

decorrentes quando da falta de saneamento ambiental em determinadas 

localidades. 

Com relação à infraestrutura de saneamento, os dados por setor censitário do 

Censo 2010 registram que a maior parte dos domicílios da AID terrestre são 

abastecidos por rede geral de água. Na especificação do IBGE foram registradas 

três fontes de abastecimento de água nos setores censitários da área de influência: 

rede geral, poço ou nascente e outras formas de abastecimento. 

Na maior parte das comunidades rurais foi identificado a existência de redes locais 

de abastecimento de água. Essa infraestrutura é administrada pela própria 

comunidade, e na época da implantação contou com apoio das respectivas 

prefeituras. 

Nas localidades rurais do município de Garuva, a estrutura local composta pela 

captação em nascentes, reservatórios e rede de distribuição foi instalada pela 

prefeitura, como foi registrado no povoado Sol Nascente. Nas localidades rurais de 

Itapoá foi verificada a mesma tipologia de abastecimento, rede de distribuição local 

com captação em nascente.  

Entretanto, existem domicílios que não estão ligados às redes de abastecimento 

comunitárias, nessas situações geralmente o abastecimento é feito por nascente 

própria ou poço individual. A topografia acidentada da porção leste da AID terrestre, 

somada a preservação de vegetação nos cumes, permite fácil acesso a uma farta 

rede de nascentes. 

Segundo dados das secretarias de meio ambiente dos municípios, existem redes de 

dutos para drenagem de águas pluviais nos centros urbanos. Isso não incluí os 

setores censitários da AID terrestre em “situação urbana”. Na zona rural da área de 

influência existem valas junto às laterais das vias de terra para escoamento das 

águas pluviais. Nessas áreas as águas são levadas para corpos hídricos. 

Nas localidades rurais de Garuva, os sistemas de irrigação dos arrozais, em muitas 

situações, pressionam a capacidade de drenagem das valas para escoamento 

pluvial. As valas dispostas nas vias de terra de alguns povoados costumam receber 

o excesso de água utilizada nas plantações. Ressalta-se ainda que nos municípios 

de Garuva e Itapoá não existe rede de coleta de esgoto sanitário. A maior parte dos 

domicílios é equipada com fossas. 
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Já com relação a coleta e destinação de resíduos sólidos, atualmente todas as 

localidades da AID terrestre do empreendimento são atendidas por coleta púbica de 

resíduos sólidos. Apesar da oferta do serviço de coleta de resíduos atingir quase 

toda área de influência, existente ainda a prática da queima de resíduos. Isso ocorre 

principalmente na zona rural devido ao grande intervalo entre os dias da coleta. 

Entende-se que investimentos e melhorias em infraestrutura são de extrema 

relevância para o desenvolvimento dos municípios e conservação da dinâmica 

ambiental da região, principalmente relacionada às próprias características físicas do 

ambiente, onde diferentes formações geológicas configuram diferentes feições de 

praias e litoral. Neste contexto, a contaminação ou degradação destas 

áreas/atrativos naturais poderá trazer impactos para alguns setores, como turismo 

por exemplo. 

Já o trecho marítimo do empreendimento (gasoduto, FSRU e estruturas de 

amarração e atracação) abrange a Baía da Babitonga, a mais importante formação 

de águas marinhas interiores do litoral norte de Santa Catarina, possui um espelho 

d’água de, aproximadamente, 160 km² e é considerada a principal área estuarina de 

Santa Catarina.  

A baía da Babitonga, encontra-se sob domínio de regime de micro marés (amplitude 

máxima inferior a 2m), semidiurno, com altura média de 0,84 m e máxima de 1,9 m, 

em relação ao nível de referência da Marinha. E é o principal fator gerador das 

correntes marinhas que ocorrem no interior e na entrada da Baía, afetando o 

transporte de sedimentos, a navegação e a dinâmica de formação das praias. A 

predominância dos sedimentos do fundo é de areia de média a fina, com diâmetro 

médio de 0,30 mm. 

As ondas provenientes de Leste são as que mais afetam a Baía da Babitonga, pois 

incidem diretamente sobre a mesma, devido ao alinhamento natural da baía. As 

maiores alturas, os maiores períodos e, consequentemente as maiores energias de 

onda provêm de Sul (S), originadas de tempestades no Atlântico Sul, seguidas de 

Leste (E), originadas de ciclones extratropicais originados no atlântico subtropical. 

Assim sendo, é de se esperar que os maiores impactos sobre a morfologia de fundo 

da baía se devam a ondas do quadrante ENE-ESSE. 

Dito isto, pode-se inferir a baía como um ambiente de consideráveis modificações 

morfológicas ao longo do tempo. Deste modo, a ocupação das áreas costeiras deve 

ser muito bem planejada de forma a respeitar a faixa de transporte litorâneo natural 

da região. 

Durante a operação do Terminal, a FSRU fará a captação de água do mar para 

resfriamento do processo, 5m³/s, que serão lançados no mar à mesma vazão, porém 

com uma temperatura de 3 graus acima da superfície do mar. Devido à boa 

profundidade local, em torno de 18m, a dispersão da pluma é muito rápida. Mesmo 
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em uma eventual diferença de temperatura de 10 graus, a diferença de temperatura 

num raio de 100m do terminal não ultrapassa 0,2 graus. 

Os efeitos do empreendimento sobre as correntes de maré são desprezíveis, devido 

à profundidade local, da ordem de 18m e devido à esbeltez dos pilares dos dolphins 

de atracação e de amarração. O efeito de aceleração que a corrente sofre ao passar 

sob a quilha do navio pode favorecer um aprofundamento sob a quilha e uma 

posterior deposição após passar pelo navio. Entretanto, este efeito é equilibrado 

devido à maré atuar nas duas direções (enchente e vazante). Desta forma, ainda 

que o casco do navio provoque um aumento das correntes e do transporte de 

sedimentos, ocorre um equilíbrio. 

Com o intuito de caracterizar a influência do empreendimento, foi realizado um 

estudo de modelagem hidrodinâmica, no qual foi considerada a variação de maré 

em 15 dias, conforme compreendendo uma maré de quadratura e uma de sizígia, 

juntamente com uma série condensada de ondas, representativa do clima de ondas 

do ano de 2010, um ano de ressacas bastante intensas. Adotando um coeficiente de 

multiplicação do transporte de sedimentos. Foi feita uma simulação sem o 

empreendimento e outra com a presença do empreendimento (incluindo a presença 

do navio, a vazão de refrigeração e a presença dos pilares). Foi observado que o 

local escolhido, não sofreu alterações significativas no que refere a sedimentação, 

permanecendo como um local de profundidades estáveis. 

No tocante a possibilidade de vazamento de óleo no mar, foi realizado o estudo de 

modelagem onde foram considerados 3 volumes de óleo (pequeno, médio e 

grande). Os efeitos dos derramamentos de óleo são eventos tanto mais graves 

quanto maior for o volume. A fim de quantificar a gravidade de cada cenário, foram 

analisados os critérios tempo de resposta, extensão de costa e a extensão de 

mangue atingidos, cada qual apresentando sua peculiaridade. 

Quadro 11.4.1.2-1 - Análise dos cenários acidentais por vazamento de óleo. 

CENÁRIO/DESCRIÇÃO TEMPO DE 
RESPOSTA (h) 

EXTENSÃO DE 
PRAIA (km) 

EXTENSÃO DE 
MANGUE 

Pequeno (vazamento acidental)/verão 2 0 0 

Pequeno (vazamento acidental)/inverno 2 0 0 

Médio (vazamento tanque rebocador)/verão 6 5 0 

Médio (vazamento tanque rebocador)/inverno 6 0 0 

Grave (vazamento tanque navio)/verão 36 27 2 

Grave (vazamento tanque navio)/inverno 36 14 3 

Fonte: elaborado por OAP (2018). 

A Baía da Babitonga é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, 

costões rochosos e cerca de 24 ilhas distribuídas estão ao longo dos dois eixos 

(KNIE, 2002). No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios 

que passam pela cidade de Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o 

estuário recebe a influência do Oceano Atlântico (HORN FILHO, 1997).  
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Por se tratar de uma área intermediária entre os rios e o oceano, a ictiofauna da 

Baía da Babitonga é composta por espécies eurihalinas com seu ciclo de vida, ou 

parte dele, essencialmente associado com as águas costeiras e estuarinas 

(CORRÊA et al., 2006). Destaca-se na região a predominância da ordem 

Perciformes, com 56,21% das espécies identificadas, seguido das ordens 

Clupeiformes e Pleuronectiformes com 9,15% cada das espécies identificadas.  

Em relação a status de ameaça das espécies da ictiofauna, destaca-se que as 

espécies Hippocampus reidi (classificada como Vulnerável) e Epinephelus itajara 

(classificada Em Perigo) encontram-se na a lista de espécies ameaçadas do estado 

de Santa Catarina, segundo CONSEMA 02/2011.Da análise da Portaria MMA nº 

445/2014,  que reconhece como espécies de peixes e invertebrados aquáticos da 

fauna brasileira ameaçadas de extinção foram encontradas 9 espécies, classificadas 

como Vulnerável (VU), estão as espécies: Zapteryx brevirostris, H. reidi, 

Hyporthodus niveatus, Mycteroperca bonaci e Mycteroperca interstitialis. Como Em 

Perigo (EN), as seguintes espécies Genidens barbus e Pogonias cromis. Já 

classificadas como Criticamente em Perigo (CR), as espécies Gymnura altavela e E. 

itajara. 

Pela lista vermelha de especies ameaçadas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), foram encontras 23 

espécies não avaliadas, 4 espécies com dados insuficientes, 113 classificadas como 

segura ou pouco preocupante, 5 como quase ameaçadas, 5 como vulneráveis e 1 

como criticamente em perigo. As espécies classificadas como VU são: Z. 

brevirostris, G. altavela, H. niveatus, M. interstitialis e Pomatomus saltatrix.  Já a 

espécie E. itajara está classificada como Criticamente em perigo. 

Dentre as espécies de carcinofauna que ocorrem nos manguezais da região 

destacam-se Farfantepenaeus paulensis, Litopenaeus schmitti, Callinectes danae, 

C. Ornatus, Ucides cordatus cordatus, que apresentam alto valor comercial. 

Diversos estudos indicam a ocorrência das espécies de pequenos cetáceos 

costeiros Pontoporia blainvillei (toninha) e Sotalia guianensis (boto-cinza), que 

utilizam a área para alimentação, descanso, reprodução e criação de filhotes. 

Destaca-se que Sotalia guianensis é classificada pela IUCN como espécie 

“Insuficientemente conhecida” (REEVES et al., 2008; 2012) e é uma das espécies de 

cetáceos que mais sofre com a pressão antrópica no Brasil (IBAMA, 2001). 

No tocante aos quelônios, possuem registro de ocorrência na Baía da Babitonga as 

espécies Chelonia mydas (tartaruga-verde), Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda), 

Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-

couro) (SARTORI, 2009). A espécie mais comum na Baía da Babitonga é a 

tartaruga-verde, que se alimenta de plantas marinhas, como gramíneas e 

propágulos de mangue, além de macroalgas. 
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No tocante a avifauna marinha da região, a espécie mais abundante durante os 

levantamentos de dados primários foi Rynchops niger, seguida por Thalasseus 

acuflavidus e Larus dominicanus. No que diz respeito às espécies ameaçadas de 

extinção, destaca-se que a espécie Tringa melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-

amarela), presente na AID, é classificada como criticamente ameaçada pela 

CONSEMA 02/2011 (lista para o estado de Santa Catarina). 

No tocante a comunidade bentônica, destaca-se a presença da espécie de poliqueta 

Diopatra cuprea, presente na “Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no 

Estado de Santa Catarina” publicada pelo CONSEMA em 2011, e é classifica como 

EN (Em Perigo). 

No que tange as atividades econômicas dentro do território da AID durante a 

pesquisa de campo foram identificadas as seguintes atividades: Agrosilvopastoris; 

Mineração; Indústria leve; Serviços de logística; Comércios e serviços de bairro.  

Na zona rural da área de influência em Garuva as principais atividades econômicas 

estão relacionadas a agricultura. As culturas de arroz, banana e palmito são comuns 

nas pequenas e médias propriedades da região, sendo que os bananais geralmente 

estão localizados no sopé de morros das propriedades, e nas áreas mais baixas são 

cultivados o arroz e as palmeiras. A silvicultura também é outra atividade bastante 

difundida nas propriedades rurais da região, os eucaliptos disputam espaço nas 

áreas de sopé de morros com os bananais, sendo essa configuração mais comum 

no território do município de Garuva.  

Na zona rural de Itapoá o uso do solo é caracterizado pelas lavouras de 

subsistência, pecuária extensiva e silvicultura. As atividades portuárias também 

absorvem boa parte da população dessa zona como mão de obra. Em comparação 

aos agricultores de Garuva, em Itapoá a produção rural aparenta ser menos 

profissionalizada, se emprega menos tempo de mão de obra e menos investimento 

com insumos agrícolas. 

Nos setores censitários em situação urbana da AID terrestre em Garuva convivem 

atividades comerciais, industriais e agropecuárias. Dentre esses setores está o 

Distrito Industrial Leste, onde existem empresas que desenvolvem atividades de 

logística e fundição de metais. Os galpões industriais e de armazenagem estão 

localizados ao longo da SC-417, próximo à entrada do centro de Garuva. 

Nos setores censitários urbanos de Itapoá predominam os comércios e serviços de 

bairro, distribuídos ao longo da Avenida Beira Mar em Pontal do Norte. A atividade 

portuária tem destaque, mais precisamente na localidade de Figueira do Pontal.  

A circulação na AID terrestre do empreendimento é efetuada a partir dos troncos 

rodoviários representados pela rodovia SC-415 (atual SC-417 e SC-416), rodovia 

Contorno Sul e a Estrada José Alves. A partir dessas três rodovias o acesso aos 

povoados rurais é complementado pela circulação em vias de terra. Já o tronco de 

circulação entre os povoados rurais se projeta como uma via única, desde o 
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povoado de Palmital de Cima (Garuva) até Água Branca (Itapoá). Essa via é a antiga 

Estrada Geral Itapoá, que em tempo pretérito era a principal via de ligação entre os 

dois municípios, até hoje mantido em leito natural. 

Quanto as comunidades tradicionais identificadas no estudo realizado, destaca-se 

que nos municípios considerados na Área de Influência Indireta (AII), Garuva, Itapoá 

e São Francisco do Sul, orientado pela definição legal, dois grupos sociais foram 

identificados e trabalhados no item comunidades tradicionais, devido as suas 

características culturais e organizacionais: Comunidades Indígenas; Comunidades 

Pesqueiras Artesanais. 

Atualmente, o litoral norte catarinense conta com a presença de quatro Terras 

Indígenas, sendo elas a TI Morro Alto (no município de São Francisco do Sul), a TI 

Pindoty, a TI Tarumã e a TI Piraí (estas três últimas no município de Araquari). 

Todas são ocupadas pela etnia Guarani Mbya. 

Considerando a situação locacional do empreendimento em relação à poligonal de 

delimitação da Terra Indígena Morro Alto, atesta-se que não serão gerados impactos 

diretos à comunidade indígena em decorrência da instalação e operação do 

empreendimento. Em se tratando de impactos indiretos, estes poderiam estar 

associados ao significativo aumento no tráfego de veículos na rodovia BR-280 ao 

longo do processo de instalação e operação do Terminal Gás Sul, contudo, a 

logística prevista para instalação do terminal, bem como sua natureza de operação, 

não resultou em um crescimento expressivo no fluxo de veículos na 

supramencionada rodovia.  

Além da Terra Indígena Morro Alto, outros territórios tradicionais foram identificados 

na AII. Tais territórios estão relacionados às comunidades pesqueiras. A atividade 

pesqueira desenvolvida na Baía de Babitonga possui um conjunto de características 

semelhantes à pesca artesanal desenvolvida no Brasil, ela é multiespecífica1, utiliza 

embarcações de pequeno porte, petrechos rudimentares, armazenamento de 

pescado precário e baixa receita advinda dos valores de primeira comercialização do 

pescado, exceto para o camarão branco.  

Com relação as atividades pesqueiras especificamente no município de Joinville, é 

importante ressaltar que este município se desenvolveu no entorno do Porto de São 

Francisco do Sul. Apesar de sua vocação industrial, as atividades pesqueiras e 

agrícolas ainda ocupam uma grande parcela da mão de obra local, especialmente a 

pesca artesanal. Pode-se afirmar que as comunidades que estão no entorno da Baía 

de Babitonga ainda praticam a atividade de forma profissional, sendo uma das 

principais fontes de renda e trabalho. Em Joinville, destacam-se como principais 

áreas de concentração de pescadores: Morro do Amaral; Espinheiro; Boa Vista; 

Paraná guamirim; Pinotti e Pernambuco. 

                                                           
1 Multiespecífica = Termo utilizado para expressar que são usadas diversas 
estratégias/petrechos/artes de pesca para captura de uma maior diversidade de espécies. 
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De maneira geral, Joinville é um município pesqueiro importante, seja para atividade 

profissional ou amadora, dedicando-se a um amplo conjunto pescarias na Baía da 

Babitonga. São diversos os relatos e diagnósticos que apresentam os seus 

pescadores atuando na captura do camarão branco do fundo da baía até as ilhas no 

município de São Francisco do Sul (Redonda, das Flores, Herdeiros, entre outras). 

Além desta atuação voltada ao crustáceo, os peixes também ocupam lugar 

importante para a atividade pesqueira.  

Já o município de Garuva é um município recém emancipado de São Francisco do 

Sul, e suas características agrícola e pesqueira estão se modificando frente a sua 

reestruturação como centro logístico, devido à demanda portuária de Itapoá que 

movimenta uma grande carga de containers. O município também tem atuado na 

produção mineral e é um importante centro logístico para transporte de óleo via 

oleoduto. O turismo rural e a pesca esportiva são outras atividades de grande 

importância e têm movimentado a economia local. Todavia, o turismo náutico e 

pesca esportiva são importantes pontos de conflito entre a pesca artesanal 

profissional. 

Os pescadores de Garuva atuam na maior parte do ano ao longo do rio Palmital e 

nas ilhas das Flores, Mel, do Meio, porém, no inverno e na abertura do defeso do 

camarão branco chegam a áreas de São Francisco do Sul e Itapoá.  

Já o município de Itapoá iniciou o seu processo de desenvolvimento logístico 

portuário, o que provocou grandes mudanças nas paisagens, rotinas, costumes e 

ocupação do solo, originando um conjunto de conflitos com comunidades de entorno 

e atividades produtivas tracionais, com ênfase a pesca artesanal. As áreas de pesca 

são resumidas pelas suas lideranças e pescadores da seguinte forma: capturam 

peixes do porto de Itapoá para fora da baía e camarão da baía para dentro. Os 

pescadores da praia de Itapema capturam essencialmente camarão sete barbas na 

costa da Barra do Saí até Barra do Sul.   

Já as áreas de pesca de São Francisco do Sul envolvem desde o fundo da baía até 

uma vasta região costeiro-marinha. No entanto, o que chama a atenção é 

importância de suas áreas no Capri e Forte (devido a pesca da tainha) e o pesqueiro 

Sumidouro (o mais produtivo da região). Os ranchos destas regiões são tão 

importantes que são registrados e demarcados na Prefeitura, junto a Gerência de 

Pesca. Ainda é importante ressaltar que a costa do município de São Francisco do 

Sul é utilizada para navegação de cabotagem dos pescadores que acessam o 

Sumidouro, boca da barra e a costa. 

Para análise da atividade pesqueira na Baía da Babitonga foi considerado ainda, o 

Município de Araguari, um grande município rural, com divisão geopolítica que inicia 

em uma faixa estreita no fundo da Baía da Babitonga, estendendo-se do litoral sul 

do Balneário Barra do Sul até a fronteira com Joinville na BR 101 sul. O centro da 

cidade é localizado no fundo da Baía da Babitonga e sua região oceânica é mais 

próxima de Balneário do Sul. Esta divisão reflete na composição sociopolítica da 
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pesca. As áreas de pesca dos pescadores de Araquari que utilizam a Baía de 

Babitonga estão entre Joinville, Garuva, Ilha do Mel, Ilha das Flores e Ilha do Meio 

até as proximidades do porto de São Francisco do Sul. 

Quanto ao Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico, no estudo realizado, a 

diversificação da arquitetura representada no litoral de Santa Catarina indica a 

influência de diversos grupos de colonizadores, conforme o período e as regiões da 

colonização. De acordo com informações obtidas juntamente ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, o patrimônio urbanístico e 

arquitetônico do centro histórico de São Francisco do Sul foi tombado em 1987. A 

área de tombamento abrange o núcleo original da cidade e a cumeada de elevações 

que o envolvem e a orla marítima. 

Dentre os imóveis que compõem o conjunto urbano tombado, destacam-se a Igreja 

Matriz Nossa Senhora das Graças, Terminal Marítimo, Mercado Público, Acervo do 

Museu Nacional do Mar, Museu Histórico, Orla Marítima e o Morro do Hospício2, 

além dos antigos casarios em estilos arquitetônicos colonial, eclético, teuto-brasileiro 

e art deco. 

Edifícios construídos nos séculos XVIII e XIX, que apresentam sistemas construtivos 

e linguagem plástica de origem portuguesa, contendo estrutura de alvenaria de 

pedra ou pau a pique, cobertura com telhas tipo capa e canal, vãos emoldurados por 

peças de cantaria ou madeira e vergas retas, em arco batido ou em arco pleno 

(influências neoclássicas). Destaca-se também a presença de Patrimônio Cultural de 

natureza imaterial do município de São Francisco do Sul, como a Roda de Capoeira 

e o Carnaval. 

11.4.2 Análise da Sensibilidade Ambiental 

A partir do diagnóstico foram selecionados os fatores mais relevantes e que mais 

contribuem para a descrição do cenário socioambiental atual da área de estudo. A 

seleção dos fatores considerou aqueles aptos para a distribuição em diferentes 

classes e, sobretudo, passíveis de inserção nas bases cartográficas. 

Seguindo o mesmo critério adotado para definição da Área de Influência, optou-se 

por apresentar os mapas de análise de sensibilidade para o Meio Natural e para o 

Meio socioeconômico de forma separada. 

A partir desta abordagem metodológica e com base no conhecimento adquirido pela 

equipe técnica na realização do Diagnóstico dos meios físico, biótico e 

socioeconômico, a análise da sensibilidade ambiental fez-se com a seleção dos 

seguintes fatores ambientais: 

a) Presença de recursos biológicos terrestres sensíveis; 

b) Presença de recursos biológicos aquáticos sensíveis; 

                                                           
2 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1547 (acessado em 08/02/2018) 
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c) Presença de áreas de suscetibilidade à erosão; 

d) Presença de atividades ou recursos socioeconômicos. 

Para cada fator ambiental foram estabelecidas classes de sensibilidade ambiental, 

cada uma recebendo um valor de 1 a 4. O valor 1 representa o ambiente menos 

sensível à presença do Gasoduto enquanto que o valor 4 representa os locais com 

maior possibilidade de alteração em virtude da presença do empreendimento. O 

mapeamento destas classes se baseou em imagens de satélite disponibilizada não 

Google Earth Pró e em informações obtidas em campo. Destaca- se que os dados 

abrangerão apenas a Área de Influência Direta do empreendimento, incluindo a faixa 

de servidão já existente. 

a) Recursos biológicos terrestres sensíveis 

O mapeamento dos recursos biológicos terrestres sensíveis fundamentou-se 

principalmente na vegetação, por se tratar do fator mais representativo quanto aos 

recursos biológicos terrestres. A sensibilidade deste fator baseou-se na distribuição 

e na conformação dos fragmentos em relação à ocupação humana e o risco inerente 

à implantação do Gasoduto sobre estas áreas naturais. Para avaliar a sensibilidade 

foram selecionadas quatro classes de uso do solo: áreas urbanizadas, áreas rurais 

(divididas em pastagens, culturas temporárias e silvicultura), área de restinga e área 

de Florestas Ombrófila Densa. Vale destacar que a sensibilidade deste fator está 

intimamente associada à fauna identificada em cada classe, ou seja, é esperado que 

os fragmentos florestais correspondentes às classes de maior valor abriguem maior 

diversidade de espécies e, possivelmente, espécies endêmicas, raras e/ou 

ameaçadas de extinção. 

O Quadro 11.4.2-1 e o Mapa 11.4.2-1 - Representação das Classes do Fator 

Recursos Biológicos Terrestres Sensíveis na Área de Influência Direta (AID) 

mostram, respectivamente, os fatores ambientais analisados e sua presença na área 

do Gasoduto. 

Quadro 11.4.2-1 - Presença de recursos biológicos terrestres sensíveis. 

VALOR  CLASSE  DESCRIÇÃO  

1 Área urbanizada Adensamento populacional 

2 Área rural Cultivo de arroz, banana e silvicultura 

3 Floresta Ombrófila Densa Vegetação arbórea/arbustiva 

4 Restinga Vegetação rasteira/arbustiva 

Fonte: OAP (2018). 
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b) Recursos biológicos aquáticos sensíveis 

Ainda dentro dos recursos biológicos, os ambientes aquáticos foram identificados 

como fatores sensíveis. Assim, na área de influência identificou-se valas de 

drenagens e pequenos córregos, que apresentam menor sensibilidade. Também 

existem na área de influência curso d’águas e áreas alagadas como ambientes de 

maior sensibilidade devido ao seu potencial para abrigar espécies e processos 

ecológicos distintos, servindo de área de passagem e alimentação para a fauna. 

Além disso, a área onde será instalado a FSRU, localizada na baía da Babitonga, 

que servem como área de abrigo, reprodução e alimentação para fauna aquática, 

representando as classes com sensibilidade alta. 

O Quadro 11.4.2-2 e Mapa 11.4.2-2 - Representação das Classes do Fator 

Recursos Biológicos Aquáticos Sensíveis na Área de Influência Direta (AID) 

mostram, respectivamente, os fatores ambientais analisados e sua presença na área 

de influência do TGS. 

Quadro 11.4.2-2 - Presença de recursos biológicos aquáticos sensíveis. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 Valas de drenagem Drenagem das plantações de arroz 

2 Cursos d’água Pequenos rios  

3 Áreas alagadas Áreas de banhados 

4 Baía da Babitonga Grande corpo d’ água que banha cinco municípios 

Fonte:  
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c) Suscetibilidade à erosão 

A implantação de gasodutos envolve grande movimentação de solo durante a etapa 

de construção. Tais intervenções podem ser responsáveis pela formação de 

processos erosivos, cuja intensidade depende substancialmente da suscetibilidade à 

erosão das rochas e solos que se encontram nas áreas intervencionadas. 

Caso ocorram, esses processos alteram a dinâmica hidrosedimentológica dos rios e 

canais de drenagens, podendo causar alteração na qualidade da água e 

assoreamento destas áreas. Por essa razão, a suscetibilidade à erosão foi 

considerada um fator ambiental sensível. 

O Quadro 11.4.2-3 e o Mapa 11.4.2-3 - Representação das Classes do Fator de 

Suscetibilidade à Erosão na Área de Influência Direta (AID) mostram, 

respectivamente, os fatores ambientais analisados e sua presença na área do 

Gasoduto. 

Quadro 11.4.2-3 - Presença de áreas de suscetibilidade à erosão. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 Muito baixa ou baixa Situações onde o risco geotécnico não é muito importante, mas pode ter 
reflexos sobre a faixa. 

2 Média Situações onde o risco instalado ou potencial existe, mas ainda não é 
iminente, sendo os processos e/ou agentes causadores do risco 
identificados, de evolução gradual. 

3 Alta Situações onde o risco instalado ou potencial é evidente, sendo os processos 
e/ou agentes causadores do risco identificados, de rápida evolução. 

4 Muito alta Locais com movimentos de massa, escorregamentos, recalques, erosões 
ativas e áreas inundadas. 

Fonte: OAP (2018). 
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d) Atividades ou recursos socioeconômicos 

Dentro dos usos humanos preponderantes da AID do Terminal Gás Sul, foram 

identificados como fatores sensíveis as estradas de acesso, as praias e portos que 

devido as características e demandas do empreendimento e atual estágio de uso da 

Baía da Babitonga apresentam menor sensibilidade. Já a atividade de pesca 

artesanal possui maior sensibilidade devido à relevância econômica da atividade 

para os municípios pertencentes à AID. 

O Quadro 11.4.2-4 e o Mapa 11.4.2-4 - Representação das Classes do Fator 

Atividades ou recursos socioeconômicos Sensíveis na Área de Influência Direta 

(AID) mostram, respectivamente, os fatores ambientais analisados e sua presença 

na área de influência do TGS. 

Quadro 11.4.2-4 - Presença de recursos biológicos aquáticos sensíveis. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 Estradas de acesso Interferência sobre rodovias estaduais e vias vicinais de acesso ao 
Trecho terrestre 

2 Praias Interferência sobre atividades de turismo e lazer 

3 Residências (moradias) e 
Mancha urbana 

Interferências sobre cotidiano da população residente próximo a 
área de implantação do gasoduto e mancha urbana  

4 Pesca Artesanal  Interferência sobre atividade pesqueira 

Fonte: OAP (2018). 
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 Identificação da Sensibilidade Ambiental 

De modo geral, a Análise da Sensibilidade Ambiental permite identificar e avaliar os 

componentes e fatores ambientais que se enquadram em status de perigo e/ou 

encontra-se em conflitos de uso na Área de Influência do empreendimento. Tais 

informações são importantes para orientar o planejamento e/ou ações e medidas a 

serem tomadas durante as fases de instalação e operação do empreendimento. 

Todos os fatores ambientais identificados como sensíveis para a área do 

empreendimento foram mapeados, subsidiando a avaliação da sensibilidade tanto 

para o meio natural (agrupando informações sobre os meios físico e biótico) como 

para o meio socioeconômico. 

Neste sentido, a sensibilidade ambiental foi determinada por meio de análise 

multicritério, conduzida no software ArcGIS 10.1®. Este tipo de análise possibilita a 

combinação dos fatores anteriormente citados, tendo como produto final um mapa 

síntese. Para tanto, foi aplicado o método de álgebra de mapas, somando os fatores 

elencados para o meio natural e depois para o meio socioeconômico para 

identificação das áreas mais sensíveis. Após esta etapa, os dados matriciais 

resultantes foram organizados em quatro classes distintas de sensibilidade, a saber 

muito baixa, baixa, média e alta (Quadro 11.4.2-5 e Quadro 11.4.2-6). 

Quadro 11.4.2-5 - Classificação da sensibilidade Meio Natural. 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL COR 

Muito Baixa Verde 

Baixa Amarelo 

Média Vermelho 

Fonte: MM / OAP (2018). 

Quadro 11.4.2-6 - Classificação da sensibilidade Meio Socioeconômico. 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL COR 

Muito Baixa Verde 

Baixa Amarelo 

Média Laranja 

Alta Vermelho 

Para o meio natural, a análise da sensibilidade ambiental da Área de Influência 

Direta do Gasoduto evidenciou áreas com sensibilidade variando de muito baixa até 

média (Mapa 11.4.2-5). No tocante ao Meio socioeconômico a sensibilidade variou 

de muito baixa a alta (Mapa 11.4.2-6).  

Para o Meio natural a análise da sensibilidade ambiental da Área de Influência 

evidenciou que grande parte do gasoduto 20.154.830,72 ha (59%) a sensibilidade foi 

classificada como muito baixa e 13.777.315,10 ha(40%) com baixa sensibilidade. Já 

a média sensibilidade somente foi observada em 274.027,01 ha (1%, conforme 

observado no Quadro 11.4.2-7). Esta baixa sensibilidade é reflexo da presença de 

áreas desmatadas, campos utilizados para a agropecuária, reflorestamento, áreas 

de baixa suscetibilidade à erosão e inexistência de áreas legalmente protegidas. 
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Os quantitativos de área identificados para cada classe de sensibilidade, assim 

como a porcentagem das áreas intervencionadas para cada, estão descritos no 

Quadro 11.4.2-7. 

Com base no mapeamento realizado e nos quantitativos apresentados, conclui-se 

que, de toda a área da AID do TGS, 99 % apresentou muito baixa e baixa 

sensibilidade para o meio natural. Estas áreas correspondem, majoritariamente, a 

ambientes com intervenção humana, baixa suscetibilidade à erosão e que não se 

sobrepõem a áreas legalmente protegidas ou cruzam com corpos hídricos 

relevantes. 

No tocante ao meio socioeconômico evidenciou-se que 84,61% (28,755 km2) da AID 

encontra-se em área de sensibilidade avaliada como muito baixa e 0,01 % como 

baixa (0,03 Km2). A média sensibilidade foi observada em 6,25% (2,123 km2) da 

AID, enquanto a alta sensibilidade atinge 9,14% (3,105 Km2) da área. O predomínio 

da baixa sensibilidade na região pode ser atribuído a baixa interferência sobre 

atividades e recursos socioeconômicos no trecho terrestre do empreendimento, visto 

que, o empreendimento será instalado em uma faixa de servidão já estabelecida, já 

os níveis mais elevados (média e alta sensibilidade) estão atrelados a interferência 

sobre o cotidiano da população e usos preponderantes (pesca, trafego de 

embarcações, atividades turísticas e de lazer ) no trecho marítimo do 

empreendimento.  

Quadro 11.4.2-7 - Quantificação das áreas de acordo com as classes de sensibilidade 
ambiental para o meio natural. 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL ÁREA (ha) ÁREA INTERVENCIONADA (%) 

Muito Baixa 20.154.830,72 59 

Baixa 13.777.315,10 40 

Média 274.027,01 1 

Total 34.206.172,82 100 

Fonte: OAP (2018). 

Quadro 11.4.2-8 - Quantificação das áreas de acordo com as classes de sensibilidade 
ambiental para o meio natural. 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL ÁREA (Km2) ÁREA INTERVENCIONADA (%) 

Muito Baixa 28,755  

Sem recursos ou atividades mapeadas  

(28,491) + Estradas de acesso  

(0,264) 

84,61 

Baixa 0,03 0,01 

Média 2,123 6,25 

Alta 3,105 9,14 

Total 33,986 100% 

Fonte: OAP (2018). 
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12 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um processo de identificação das 

futuras consequências associadas às variáveis de um sistema ambiental, 

contemplando os meios natural (meios físico e biótico) e socioeconômico de um 

determinado projeto, previamente à sua execução (CGPEG/IBAMA, 2012). 

Para tanto, faz-se necessário conhecer o projeto em questão e conhecer o ambiente 

social e natural da região onde se pretende realizar sua implantação (GLASSON et 

al., 2012). O esquema apresentado abaixo ilustra esta ordenação de etapas do 

estudo de impacto ambiental para se chegar à elaboração da Avaliação de Impactos 

Ambientais e, subsequentemente, à proposição de medidas de controle e programas 

ambientais, conclusões e monitoramento (etapa pós-licença). Nota-se que, além da 

ordem primária a ser seguida para cada etapa, as mesmas devem se retroalimentar 

ao longo do processo, até a finalização efetiva dos estudos (looping), conforme 

apresentado na Figura 12-1. 

Figura 12-1 - Procedimentos para desenvolvimento de uma avaliação de impacto ambiental 
(adaptado de MORRIS & THERIVEL, 2009). 

 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) do Terminal Gás Sul (TGS) foi baseada 

na análise conjunta da descrição detalhada do projeto, apresentada nas seções 7. 

Caracterização da Área do Empreendimento, 8. Estimativas para Implantação e 9. 
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Estimativas para Operação, informações dos meios físico, biótico e socioeconômico 

da área onde a atividade será desenvolvida, apresentadas na Seção 11. Diagnóstico 

Ambiental e Análise Integrada e nos resultados da modelagem de dispersão de óleo, 

apresentada na subseção 11.1.10.4. 

A AIA do Terminal Gás Sul levou em consideração os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental contido na 

resolução CONAMA nº 001/1986 e atualizações constantes, neste caso, do Termo 

de Referência (TR) DILIC/GEAIA/FATMA nº 12/2017 que norteia a elaboração deste 

EIA/RIMA. 

Adicionalmente, foi consultado o documento Environmental, Health and Safety 

Guidelines for Gas Distribution Systems (IFC/World Bank Group, 2007). Os guias 

setoriais do International Finance Corporation (IFC) e do World Bank Group 

apresentam políticas e padrões de boas práticas internacionais, bem como a 

identificação de aspectos e impactos socioambientais e medidas mitigadoras que 

devem ser consideradas para garantir a viabilidade socioambiental do projeto. 

Para identificação e posterior avaliação dos impactos ambientais relevantes 

(impactos-chave), foram utilizados diversos métodos que podem ser sintetizados, 

segundo GLASSON et al. (2012), em: listagens de controle; matrizes; métodos 

quantitativos; redes de interação; e sobreposição de mapas (informações 

cartográficas). Além destes, também podem ser citados estudos de caso, opinião de 

especialistas, ou julgamento profissional e revisões de literatura (SANCHES, 2006; 

THERIVEL & MORRIS, 2009; MORGAN, 2012). 

É importante frisar que cada método apresenta vantagens e limitações. Assim, não 

existe nenhum método “universal” que possa ser aplicado a todos os tipos de 

projetos, em todos os tipos de ambiente e para todas as atividades inerentes ao 

processo de AIA. Em vista disso, a perspectiva considerada mais apropriada 

consiste em utilizar os métodos apenas como ferramentas que podem ser 

selecionadas e modificadas para auxiliar no processo da AIA. 

A avaliação de impactos das atividades de planejamento, instalação, operação e 

desativação do empreendimento foi realizada em duas etapas distintas e 

consecutivas, conforme segue descrito. 

Vale destacar que as medidas de controle citadas neste documento estão descritas 

e avaliadas no item 12.3. Análise Conclusiva dos Impactos Ambientais e Medidas 

Mitigadoras. 

12.1 Procedimentos Metodológicos 

● Etapa 1 - Identificação dos Impactos 

A identificação dos impactos foi desenvolvida através, principalmente, da utilização 

de estudos de caso, listagens de controle, opiniões de especialistas, revisões de 

literatura, matrizes de interação e sobreposição de mapas. As principais ferramentas 
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metodológicas utilizadas nesta etapa da AIA foram as listas de verificação, 

constituídas a partir de atividades análogas, e a Matriz de Interação dos Impactos, 

que foi elaborada para os meios físico, biótico e socioeconômico e são apresentadas 

adiante. 

A partir deste conjunto de métodos foi constituída uma lista preliminar de impactos, 

analisada em conjunto pelos profissionais que compõem a equipe das consultoras - 

que participam da descrição da atividade e da elaboração dos diagnósticos 

socioambientais - bem como pela equipe do empreendedor, que possui amplo 

conhecimento do desenvolvimento da atividade em suas distintas fases 

(planejamento, instalação, operação e desativação).  

Após análise da equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos, foram 

então identificados e avaliados os impactos relevantes (impactos-chave). 

● Etapa 2 - Avaliação dos Impactos 

Nesta etapa, as técnicas utilizadas foram: opinião de especialistas, revisões de 

literatura, estudos de caso, matrizes de interação, sobreposição de mapas e 

modelagem matemática. Para a avaliação dos impactos foram consideradas as 

diretrizes apresentadas no TR DILIC/GEAIA/FATMA nº 12/2017. A homogeneização 

dos critérios para os diversos temas estudados foi obtida através de dinâmicas 

interdisciplinares, buscando-se um entendimento conceitual dos mesmos, de modo 

que sua aplicação para impactos de natureza diversa fosse coerente. 

A caracterização de cada impacto foi realizada por meio da análise de dez atributos 

de caráter qualitativo. As definições adotadas para os atributos são apresentadas a 

seguir: 

a. Meio Impactado 

Informar a espacialidade ou dimensão da interferência provocada, conforme 

metodologia adotada no diagnóstico ambiental, o impacto pode se manifestar no 

meio físico, no meio biótico ou no meio socioeconômico. 

b. Área de Influência / Abrangência Espacial 

i. Local - quando seus efeitos se apresentam nas zonas de desenvolvimento da 

atividade. Na presente AIA, o impacto local é aquele cujos efeitos se restringem 

às áreas intervencionadas pela implantação do gasoduto (500 m para cada 

lado da diretriz do gasoduto para os meios físico e biótico e as propriedades 

atravessadas pela diretriz - para o meio socioeconômico). 

ii. Regional - quando seus efeitos extrapolam as imediações das zonas de 

desenvolvimento da atividade, porém se restringem a uma região geográfica 

cuja delimitação pode ser exata ou, pelo menos, aproximada, restrita à AII 

preliminarmente prevista para os meios físico e biótico, e aos municípios 

atravessados pela diretriz da faixa, para o meio socioeconômico. 
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iii. Extrarregional - aquele cujos efeitos não se restringem a uma área de 

delimitação precisa possível, por apresentar caráter difuso ou a fatores 

socioambientais cuja abrangência espacial é imprecisa ou indefinível. Na 

presente AIA, foram considerados impactos extrarregionais aqueles cuja 

abrangência espacial extrapolam os limites da AII. 

c. Natureza 

A natureza do impacto diz respeito à qualificação dos efeitos que pode causar ao 

ambiente, podendo ser: 

i. Positiva - alteração de caráter benéfico, quando resulta em melhoria da 

qualidade ambiental. 

ii. Negativa - alteração de caráter adverso, quando resulta em dano ou perda 

ambiental. No caso dos impactos sobre o meio natural (físico e biótico), todos 

os impactos que alteram as condições originais do ambiente são considerados 

negativos. 

iii. Indeterminada – quando os conhecimentos disponíveis não permitem prever 

quais serão seus efeitos. 

d. Forma de Incidência 

i. Direto - quando os efeitos do aspecto gerador (atividade ou ação) sobre o fator 

ambiental decorrem de uma relação direta de causa e efeito. 

ii. Indireto - quando os efeitos sobre um fator ambiental decorrem de um impacto 

direto, como resultado de uma reação secundária. 

 

 

 

e. Temporalidade 

i. Imediata - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração 

de até 05 (cinco) anos. 

ii. Curta - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 

5 (cinco) a 15 (quinze) anos. 

iii. Média - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 

15 (quinze) a 30 (trinta) anos. 

iv. Longa - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração 

superior a 30 (trinta) anos. 

f. Duração 

ASPECTO A IMPACTO 1 IMPACTO 2 IMPACTO 2 ASPECTO A IMPACTO 1 
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A duração dos Impactos está relacionada a sua permanência no ambiente a partir da 

manifestação de sua causa, sendo classificada como: 

i. Temporária - quando a manifestação ocorre durante uma ou mais fases do 

empreendimento e tem caráter transitório. São impactos que cessam quando 

acaba a ação que os causou. 

ii. Permanente - quando a manifestação se estende durante a vida útil do 

empreendimento e, em alguns casos, para além da vida útil. São impactos que 

permanecem quando acaba a ação que os causou. 

iii. Cíclica - quando a manifestação ocorre sob um padrão em determinada 

estação do ano. 

iv. Recorrente - quando a manifestação desaparece e reaparece de tempos em 

empos sem responder a um padrão definido. 

g. Reversibilidade  

i. Reversível - quando existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar 

às condições semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto. 

ii. Irreversível - quando não existe a possibilidade do fator ambiental afetado 

retornar às condições semelhantes às que apresentava antes da incidência do 

impacto sem que sejam consideradas medidas de mitigação ou corretivas. 

iii. Parcialmente reversível - quando as condições originais são parcialmente 

restabelecidas num horizonte temporal conhecido ou quando estas podem ser 

restabelecidas num horizonte temporal desconhecido. 

h. Probabilidade  

i. Alta - se sua ocorrência for classificada como certa. 

ii. Média - se sua ocorrência for classificada como incerta. 

iii. Baixa - improvável que ele ocorra. 

i. Cumulatividade e sinergia (segundo European Comission, 2009) 

i. Cumulativo - nos casos em que o impacto incide sobre um fator ambiental que 

seja afetado por outro(s) impacto(s) de forma que haja relevante 

cumulatividade espacial e/ou temporal nos efeitos sobre o fator ambiental em 

questão, conforme diagrama apresentado a seguir. Ou, ainda, nos casos em 

que o impacto ambiental deriva da soma ou da interação de outros impactos ou 

cadeias de impactos (ex. indutor ou induzido). 
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ii. Cumulativo sinérgico - quando o efeito entre diferentes impactos causa um 

novo impacto. 

 

iii. Não-cumulativo - não acumula no tempo ou no espaço e não apresenta 

interação de qualquer natureza com outro(s) impacto(s).  

j. Magnitude 

A avaliação da magnitude tem como principal objetivo mensurar (qualitativa ou 

quantitativamente, se possível) o grau da alteração gerado por uma ação impactante 

em um dado fator ou componente ambiental. Em outras palavras, a magnitude de 

um impacto é a severidade, o grau de alteração, do fator ambiental impactado. 

Observa-se que a magnitude indica a aferição de dimensionamento da 

consequência ambiental que uma ação impactante provoca no fator ambiental 

analisado. Sua análise em geral é feita qualitativamente, uma vez que raramente se 

obtém uma resposta em termos quantitativos de impacto positivo ou negativo sobre 

um dado fator ambiental. Segundo Sanchés (2006), alguns critérios utilizados na 

classificação dos impactos auxiliam a aferição dessa magnitude. Neste estudo, a 

abrangência espacial, a reversibilidade e a duração auxiliam a classificação da 

magnitude, que é classificada qualitativamente como: Baixa, Média ou Alta. A 

descrição do impacto deverá reduzir, sempre que possível, o grau de subjetividade 

desta avaliação. 

k. Significância/ Importância 

Interpretação geral do impacto que traduz o significado ecológico ou socioeconômico 

do ambiente a ser atingido, sendo interpretada por meio da conjugação entre a 

magnitude do impacto e a sensibilidade do fator ambiental afetado. 

Essa composição é orientadora cabendo algumas exceções devidamente 

justificadas.  

As caracterizações dos impactos realizadas através desses critérios constituem a 

base da avaliação da importância, que pode ser classificada como baixa, média ou 

alta: 
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i. Baixa - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator 

ambiental e para o conjunto de impactos relevantes para a atividade é 

pequena, considerando-se o ambiente no qual se encontra inserido. 

ii. Média - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator 

ambiental e para o conjunto de impactos relevantes para a atividade é média, 

considerando-se o ambiente no qual se encontra inserido. 

iii. Alta - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator 

ambiental e para o conjunto de impactos relevantes para a atividade é grande, 

considerando-se o ambiente no qual se encontra inserido. 

Como elemento de ponderação ao estabelecimento do grau de importância de um 

impacto, a classificação de Sensibilidade de um fator ou componente ambiental é 

utilizada. Neste contexto, as características do fator ou componente ambiental 

afetado (ambiente receptor) correspondem à sua sensibilidade, avaliada através de 

critérios específicos, indicados na descrição de cada impacto. 

Dentre os critérios específicos utilizados para a avaliação da sensibilidade dos 

fatores ambientais destacam-se: resiliência, estabilidade, estado de conservação, 

importância biológica, capacidade de suporte, períodos críticos (migração, 

temporada turística, etc.), entre outros. Também podem ser utilizados limites ou 

padrões legalmente estabelecidos, além das orientações apresentadas em Morris & 

Therivel (2001), referentes aos diversos fatores ambientais passíveis de serem 

afetados pelo desenvolvimento da atividade. 

Estas orientações foram consolidadas no item 11.4 Análise Integrada e adequadas 

para a realização da análise dos impactos ambientais. A adequação é necessária 

em função dos fatores ambientais avaliados na análise de impactos não estarem 

integralmente contemplados na análise de sensibilidade, uma vez que a análise 

integrada considerou os fatores ambientais relevantes. 

Neste contexto, a classificação da Sensibilidade para a avaliação dos impactos 

ambientais foi subdividida em baixa, média e alta, conforme descrito abaixo. 

– Baixa - componente/fator ambiental caracterizado por:  

 Baixa relevância ambiental, associada ao seu atual estado de conservação 

e/ou ausência de áreas de refúgio, reprodução e alimentação (biodiversidade 

se encontra muito comprometida). 

 Elevada resiliência, quando tratar-se de um fator do meio natural;  

 De pouco uso pelo homem ou de usos não consolidados;  

 Elevada resistência, quando tratar-se de um fator socioeconômico;  

 De baixa relevância econômica ou social regional, observando os indicadores 

do fator ou componente ambiental em questão. 
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– Média - componente/fator ambiental caracterizado por:  

 Moderada relevância ambiental, associada ao seu atual estado de conservação 

e/ou presença potencial de áreas de refúgio, reprodução e alimentação 

(biodiversidade se encontra comprometida em grau mediano a pouco); 

 Moderada resiliência, quando tratar-se de um fator do meio natural; 

 De moderado uso pelo homem ou de usos moderadamente consolidados; 

 Moderada resistência, quando tratar-se de um fator socioeconômico; 

 De moderada relevância econômica ou social regional, os indicadores do fator 

ou componente ambiental em questão. 

– Alta - componente/fator ambiental caracterizado por: 

 Grande relevância ambiental, associada ao seu atual estado de conservação 

e/ou presença de áreas de refúgio, reprodução e alimentação (área de transito 

ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de 

extinção); 

 Baixa resiliência, quando tratar-se de um fator do meio natural; 

 De intenso uso pelo homem ou de usos bem consolidados; 

 Baixa resistência, quando tratar-se de um fator socioeconômico; e/ou 

 De elevada relevância econômica ou social regional, os indicadores do fator ou 

componente ambiental em questão. 

● Etapa 3 - Descrição dos Impactos Ambientais 

Para identificar os impactos relevantes causados pela implantação do Terminal Gás 

Sul primeiramente foram levados em consideração os aspectos inerentes ao projeto. 

Para tanto, tomou-se como base as informações apresentadas nas Seções 7 - 

Caracterização da Área do Empreendimento, 8 - Estimativas para Implantação e 9 - 

Estimativas para Operação bem como as informações apresentadas no Diagnóstico 

Ambiental, no Seção 11 deste EIA. 

A identificação dos impactos ambientais foi obtida a partir da listagem dos aspectos 

de cada atividade do empreendimento incidindo sobre algum fator ambiental. A 

identificação dos impactos, fatores e aspectos ambientais foram didaticamente 

separados por componente, a saber: físico, biótico e socioeconômico. 

Um aspecto ambiental constitui-se de um elemento de uma atividade que pode 

interagir com o meio ambiente (NBR ISO 14.001, 2015). Um aspecto ambiental 

significativo é aquele que gera ou tem potencial de gerar um impacto ambiental de 

proporções relevantes.  
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Uma atividade pode estar associada a qualquer fase do empreendimento 

(planejamento, instalação ou operação), cuja ocorrência resulta em um ou mais 

impactos ambientais. Como fator ambiental entende-se qualquer componente 

socioambiental sobre o qual incidirá um impacto ambiental. 

Fatores Ambientais 

Os fatores ambientais levados em consideração neste estudo de avaliação de 

impactos ambientais são listados abaixo. 

 Meio Natural (Físico e Biótico) 

Trecho Marítimo 

 Assoalho Marinho 

 Linha de Costa 

 Águas Superficiais 

 Comunidade bentônica 

 Comunidade pelágica 

 Biota marinha 

 Cetáceos e Quelônios 

 Aves marinhas 

 Qualidade do Ar 

 Solo e rocha 

 Nível de ruídos 

 Fauna silvestre 

 Àgua (marinha) 

 Áreas de Preservação Permanente (APP) 

 Vegetação 

 Meio Socioeconômico 

 População 

 Nível de tráfego marítimo 

 Atividade pesqueira artesanal 

 Atividades de turismo e lazer 

 Uso e ocupação do solo 
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 Nível de emprego 

 Atividades de indústria, comércio e serviços 

 Áreas de destinação de resíduos sólidos  

 Economia local, estadual e nacional 

 Indústria portuária 

 Paisagem 

 Patrimônio histórico, cultural e arqueológico  

 Tráfego e infraestrutura rodoviária 

 Infraestrutura rodoviária 

 Infraestrutura hidráulica, energética e viária 

 Infraestrutura de serviços essenciais 

 Oferta de Gás natural no Brasil 

Aspectos Ambientais 

A seguir são apresentados os aspectos ambientais afetados pela implantação do 

TGS para os Meios Físico e Biótico. Os impactos ambientais considerados 

relevantes e identificados para as atividades são avaliados na sequência.  

a) Meios Físico e Biótico 

Fase de Instalação - Trecho Terrestre 

A. Limpeza e retirada da camada vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e 

nas áreas destinadas aos canteiros de obras; 

B. Abertura de vala e lançamento do gasoduto; 

C. Execução de furo direcional; 

D. Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais; 

E. Estabelecimento de canteiros de obras; 

F. Geração de emissões atmosféricas e material particulado; 

G. Geração de ruídos; 

H. Perda de resíduos oleosos por parte de equipamentos pesados; 

I. Movimentação de veículos pesados; 

J. Captação e descarte de água para realização do teste de estanqueidade; 

K. Fechamento das valas de implantação do gasoduto. 
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Fase de Operação - Trecho Terrestre 

L. Manutenção da faixa de servidão administrativa. 

Fase de Instalação - Trecho Marítimo 

A. Circulação das embarcações de apoio utilizadas na instalação do trecho 

marítimo do gasoduto; 

B. Ancoragem da embarcação de instalação do gasoduto no furo direcional e/ou 

Bottom Tow; 

C. Posicionamento dos equipamentos submarinos/manifold; 

D. Assentamento do Gasoduto; 

E. Realização do furo direcional e/ou Bottom Tow; 

F. Instalação de dolphins, defensas; atracação do FSRU; 

G. Comissionamento da FSRU; 

H. Destinação final do cascalho e lama de perfuração /considerar descarte 0 no 

ambiente; 

I. Geração de ruídos das atividades de instalação; 

J. Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar; 

K. Descarte de fluido do teste de estanqueidade. 

Fase de Operação - Trecho Marítimo 

L. Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar; 

M. Circulação das embarcações de apoio e de instalação; 

N. Presença Física da FSRU na locação (luminosidade, bioincrustração); 

O. Presença do gasoduto e estruturas submarinas para a operação do 

Gasoduto; 

P. Descarte de Efluentes sanitários e de resíduos alimentares da FSRU; 

Q. Captação de água do mar para o processo de regaseificação; 

R. Descarte de Efluentes oriundos do processo de regaseificação - pluma 

térmica; 

S. Geração de ruídos das atividades de operação; 

T. Emissões Atmosféricas da FSRU, embarcações de apoio e LGNC. 
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Fase de Desativação - Trecho Marítimo 

U. Circulação das embarcações de apoio utilizadas na desinstalação do trecho 

marítimo do gasoduto; 

V. Descomissionamento da FSRU; 

W. Retirada dos equipamentos submarinos e do gasoduto; 

X. Geração de ruídos das atividades de desativação. 

a) Meio Socioeconômico 

Fase de Planejamento - Trecho Terrestre 

A. Divulgação da atividade. 

B. Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e dos canteiros de obras 

Fase de Instalação - Trecho Terrestre 

B. Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e dos canteiros de obras 

C. Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas 

destinadas aos canteiros de obras       

D. Mobilização de mão-de-obra       

E. Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos     

F. Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços 

G. Abertura de vala e lançamento do gasoduto     

H. Movimentação de veículos pesados 

I. Geração de emissões atmosféricas e material particulado    

J. Geração de ruídos        

Fase de Operação - Trecho Terrestre 

D. Mobilização de mão-de-obra       

K. Manutenção da Faixa de Servidão Administrativa  

L. Operação do Gasoduto         

Fase de Planejamento -  Trecho Marítimo 

A. Divulgação da atividade   

Fase de Instalação - Trecho Marítimo 

B. Trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto, das 

estruturas submarinas e da FSRU  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 13 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

C. Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das 

embarcações envolvidas na instalação 

D. Obras no trecho de transição entre os trechos terrestre e marítimo do 

gasoduto 

E. Geração de resíduos sólidos 

F. Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

G. Mobilização de mão-de-obra 

Fase de Operação - Trecho Marítimo 

E. Geração de resíduos sólidos 

F. Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

G. Mobilização de mão-de-obra 

H. Trânsito de embarcações de apoio e navios metaneiros envolvidas na fase de 

operação da FSRU  

I. Criação de área de restrição da FSRU 

J. Operação de Regaseificação e Escoamento de GN até o GASBOL 

K. Operação de transferência de gás dos navios metaneiros para FSRU  

Fase de Desativação - Trecho Marítimo 

E. Geração de resíduos sólidos 

F. Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

G. Mobilização de mão-de-obra 

L. Trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto, 

estruturas submarinhas e da FSRU 

M. Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das 

embarcações envolvidas na desativação 

Nas Tabelas 12.1 -1 a 12.1-4 são apresentadas as matrizes de interação dos 

impactos ambientais do Terminal Gás Sul. 
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A 1; 7 2 5 6 4

B 1; 7 2 5 6 4

C 1 2 5

D 1 2 5 6 4

E 1 2 8 5 6 4

F 9

G 8 6

H 7 2

I 9 1; 7 2 8 6

J 1 3

K 1; 7 2 4

FASE DE OPERAÇÃO L 10

IMPACTOS 

Fase de Instalação

1. Início ou intensificação dos processos erosivos e de assoreamento 7. Alteração da qualidade do solo

2. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 8. Intensificação dos níveis de ruído no meio terrestre

3. Alteração da qualidade dos corpos hídricos superficiais devido ao descarte de fluido do teste de estanqueidade 9. Alteração da qualidade do ar devido a emissão de gases

4. Interferências sobre Áreas de Preservação Permanente (APPs) Fase de Operação

5. Interferências sobre a vegetação 10. Interferências sobre a vegetação

6. Interferências sobre a fauna silvestre

Manutenção da faixa de servidão administrativa

FASE DE INSTALAÇÃO

Limpeza e retirada da camada vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros 

de obras

Abertura de vala e lançamento do gasoduto

Execução de furo direcional

Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais

Estabelecimento de canteiros de obras

Geração de emissões atmosféricas e material particulado

Geração de ruídos

Perda de resíduos oleosos por parte de equipamentos pesados

Movimentação de veículos pesados

Captação e descarte de água para realização do teste de estanqueidade

Fechamento das valas de implantação do gasoduto
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Quadro 12.1 -1 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Natural (Meios Físico e Biótico) do Terminal Gás Sul trecho terrestre.
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)FASE DA ATIVIDADE ASPECTOS IMPACTANTES DA ATIVIDADE

FATOR AMBIENTAL

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO
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A 9 8 10 6; 7; 11 12

B 1 2 4 5

C 1 2 4 5

D 1 2 4 5

E 1 2 4 5

F 1 2 4 5 6

G 2; 9 8 4 5; 10 11 12

H 6

I 9 10 11 12

J 3

K 21 22 23 24

L 21 22 23 24

M 20 13

N 14

O 25 15; 26

P 20 16 17

Q 18

R 19

P 16 17

S 32 33 31; 34 35

T 32 33 31; 34 35

U 32 33 27 31; 34 35

V 28 29 30

W 29  

IMPACTOS

Fase de Instalação

1. Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à instalação dos equipamentos submarinos e do gasoduto.

2. Alteração da qualidade da água devido à ressuspensão de sedimento durante a instalação dos equipamentos submarinos e do gasoduto.

3. Alteração da qualidade da água marinha devido ao descarte de fluido do teste de estanqueidade

4. Alteração da comunidade bentônica devido à instalação dos equipamentos submarinos e do gasoduto

5. Interferência na comunidade pelágica devido à ressuspensão de sedimento

6. Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da fase de instalação

7. Possibilidade de colisão de embarcações com cetáceos e quelônios

8. Alteração da qualidade do ar devido a emissão de gases

9. Alteração na qualidade da água devido a perda de material/subtância perigosa/ oleosa no mar

10. Interferência na comunidade  pelágica devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

11. Interferência nos cetáceos e quelônios devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

12. Interferência nas aves marinhas devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

Quadro 12.1-2 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Natural (Meios Físico e Biótico) do Terminal Gás Sul trecho marítimo.

Captação de água do mar para o processo de regaseificação
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Circulação das embarcações de apoio utilizadas na instalação do trecho marítimo do gasoduto

Ancoragem da embarcação de instalação do gasoduto no furo direcional e/ou Bottom Tow

Posicionamento dos equipamentos submarinos/manifold/monopiles

Assentamento do Gasoduto

Realização do furo direcional e/ou Bottom Tow

Instalação de dolfins, defensas e atracação do FSRU

ASPECTOS IMPACTANTES DA ATIVIDADE

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO
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Descarte de fluido do teste de estanqueidade
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Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar

Circulação das embarcações de apoio na operação

Presença Física da FSRU na locação (luminosidade, bioincrustração)

Presença do gasoduto e estruturas submarinas para a operação do Gasoduto

FASE DA ATIVIDADE

FASE DE INSTALAÇÃO

FASE DE OPERAÇÃO

Comissionamento da FSRU

Geração de ruídos das atividades de instalação

Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar

FASE DE DESATIVAÇÃO

Descarte de Efluentes oriundos do processo de regaseificação - pluma térmica

Geração de ruídos das atividades de operação

Emissões Atmosféricas da FSRU, embarcações de apoio e LGNC

Descarte de Efluentes sanitários e de resíduos alimentares da FSRU

Circulação das embarcações de apoio utilizadas na desinstalação do trecho marítimo do gasoduto

Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar

Descomissionamento da FSRU

Retirada dos equipamentos submarinos e do gasoduto

Geração de ruídos das atividades de desativação



Fase de Operação

13. Alteração da biota marinha devido à presença da FSRU (sombramento/luminosidade/estruturas fixas)

14. Alterações na biota marinha a partir da colonização de comunidades biológicas incrustrantes

15. Alteração da comunidade pelágica devido à captação da água do mar

16. Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluente térmico

17. Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluente térmico

18. Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da fase de operação

19. Alteração da qualidade do ar devido às emissões atmosféricas da FSRU

20. Alteração da linha de costa em função da modificação da hidrodinâmica local

21. Alteração na qualidade da água devido a perda de material/subtância perigosa/ oleosa no mar

22. Interferência na comunidade  pelágica devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

23. Interferência nos cetáceos e quelônios devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

24. Interferência nas aves marinhas devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

25. Alteração da biota marinha devido ao descomissionamento da FSRU 

26. Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à remoção das estruturas submarinas 

Fase de Desativação

27. Alteração da biota marinha devido ao descomissionamento da FSRU

28. Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à remoção das estruturas submarinas

29. Alteração da qualidade da água devido à ressuspensão de sedimentos durante a  remoção das estruturas submarinas

30. Alteração da comunidade bentônica durante a  remoção das estruturas submarinas

31. Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da fase de desativação

32. Alteração na qualidade da água devido a perda de material/subtância perigosa/ oleosa no mar

33. Interferência na comunidade  pelágica devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

34. Interferência nos cetáceos e quelônios devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar

35. Interferência nas aves marinhas devido a perda de material/substância perigosa/ oleosa no mar



Quadro 12.1-3 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Socioeconômico trecho terrestre do Terminal Gás Sul.

A 1

1, 2

3, 4,9 4

C 3,4,9 4 12 13

E 3 8

F 3 7 7.10

G 3,9 12 13

H 3,9 11

I 3,9

J 3,9

3,9 5 6 7 7

14

K 15 15

L 15,16 15 17 18

IMPACTOS

1. Geração de expectativas da população 11.Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura rodoviária.

2. Interferência sobre o cotidiano da população 12. Interferência sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico

3. Geração de expectativas da população 13. Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias e ferrovias) existente

4. Interferência e alteração no uso e ocupação do solo 14. Geração de empregos

5. Geração de empregos 15. Interferência e alteração no uso e ocupação do solo

6.Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços essenciais 16. Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao Gasoduto.

7. Incremento das atividades de comércio e serviços 17. Incremento de ICMS devido ao transporte de gás natural

8. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos 18. Incremento do sistema relativo ao mercado gás natural

9. Interferência sobre o cotidiano da população 

10. Aumento da receita tributária com incremento da economia local e estadual

B

D Mobilização de mão-de-obra

FASE DE PLANEJAMENTO
Divulgação do Projeto

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos

Abertura de vala e lançamento do gasoduto

Geração de ruídos

Geração de emissões atmosféricas e material particulado

Operação do Gasoduto

FASE DE OPERAÇÃO

FASE DE INSTALAÇÃO
Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços

Movimentação de veículos pesados

Manutenção da Faixa de Servidão Administrativa

Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e dos canteiros de obras
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Quadro 12.1-4 - Matriz de interação dos impactos ambientais do Meio Socioeconômico trecho marítimo do Terminal Gás Sul
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G.Mobilização de mão-de-obra

A.Divulgação da atividade

G.Mobilização de mão-de-obra

F.Demanda por equipamentos, insumos e serviços

B.Trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto, das estruturas submarinas e da FSRU

E.Geração de resíduos sólidos

C.Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na instalação

H.Trânsito de embarcações de apoio e navios metaneiros envolvidas na fase de operação da FSRU

G.Mobilização de mão-de-obra

D.Obras no trecho de transição entre os trechos terrestre e marítimo do gasoduto

F.Demanda por equipamentos, insumos e serviços

J.Operação de Regaseificação e Escoamento de GN até o GASBOL

FASE DA ATIVIDADE ASPETOS IMPACTANTES DA ATIVIDADE

FASE DE INSTALAÇÃO

FASE DE OPERAÇÃO

I.Criação de área de restrição da FSRU

E.Geração de resíduos sólidos

K.Operação de transferência de gás dos navios metaneiros para FSRU

FASE DE DESATIVAÇÃO

L.Trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto, estruturas submarinhas  e da FSRU

M.Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na desativação

E.Geração de resíduos sólidos

F.Demanda por equipamentos, insumos e serviços

1. Geração de expectativas na população devido à divulgação de informações sobre o TGS

2. Pressão sobre o tráfego marítimo na baía de Babitonga devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas 

submarinas e do comissionamento da FSRU

17. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos 

18. Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços 
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23. Alteração na paisagem

14. Interferência com a atividdade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações de apoio e navios metaneiros  para a operação da FSRU

15. Interferência nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da àrea de restrição da FSRU

8. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos

7. Interferência sobre atividades de lazer e turismo devido às obras no trecho de transição entre o gasoduto terrestre e marítimo

9. Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços

10. Aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual e nacional

11. Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía de Babitonga

12. Geração de empregos na fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinas  e do comissionamento da FSRU

13. Pressão sobre o tráfego marítimo na baía de Babitonga devido ao trânsito de embarcações de apoio e navios metaneiros para a operação da FSRU

16. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações de apoio e navios metaneiros  para a operação da FSRU

3. Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da 

FSRU

5. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido às obras no trecho de transição entre o gasoduto terrestre e marítimo

4. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 

instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinas  e do comissionamento da FSRU

6. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinas  

e do comissionamento da FSRU

19. Aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual e nacional 

20. Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía de Babitonga 

21. Aumento da oferta de gás natural na rede interligada nacional

22. Geração de empregos na fase de Operação da FSRU

24. Pressão sobre o tráfego marítimo na baía de Babitonga devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de 

desativação do gasoduto marítimo, estruturas submarinas e do descomissionamento da FSRU

25. Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase desativação 

do gasoduto marítimo, estruturas submarinas e do descomissionamento da FSRU.

26. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de restrição de uso nas áreas de 

manobras das embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da 

FSRU.

27. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de 

desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU.

28. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos

29. Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços    

30. Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía de Babitonga

31. Geração de empregos na fase de desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU  
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12.1.1 Avaliação de Impactos Ambientais dos Meios Físico e Biótico 

a) Trecho Terrestre 

1. Início ou intensificação dos processos erosivos e de assoreamento. 

Aspecto Ambiental 

Limpeza e retirada da camada de vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e nas 
áreas destinadas aos canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Execução de furo direcional 

Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras 

Movimentação de veículos pesados 

Captação e descarte de água para realização do teste de estanqueidade 

Fechamento das valas de implantação do gasoduto 

Fator Ambiental Solo e Rocha 

As atividades previstas durante a fase de instalação irão alterar as características 

físicas dos solos da área onde pretende-se instalar o gasoduto. Haverá mudança na 

cobertura vegetal, atividade de escavação de solo para abertura de valas, remoção 

de solos com características geotécnicas desfavoráveis, aporte de solo de áreas de 

empréstimos, entre outras atividades, estes processos podem acarretar no 

surgimento de feições erosivas e na intensificação das feições pontuais observadas 

durante o caminhamento da faixa de servidão, devido à exposição destes solos às 

intempéries climáticas. 

O teste de estanqueidade do gasoduto a ser instalado utilizará grande volume de 

água, sendo necessário o correto descarte deste material a fim de não gerar 

processos erosivos e assoreamentos significativos na área em que for despejada. 

O surgimento e/ou intensificação de processos erosivos tem como resultado o 

aumento do aporte de sedimentos que pode ser carreado pelas águas das chuvas 

podendo gerar assoreamento dos rios, córregos e drenagens da região. 

A erosão e assoreamento são processos contínuos responsáveis pela remoção ou 

adição e pelo transporte de partículas do solo, atuando na modelagem da paisagem 

terrestre e na redistribuição de energia nestes ambientes. A erosão ou 

assoreamento podem ocorrer por processos naturais, que costumam ser mais lentos 

e de menor impacto, e por processos antrópicos, o que caracteriza as erosões ou 

assoreamentos acelerados. 

Desta forma, o impacto dos processos erosivos e de assoreamento são classificados 

como de abrangência espacial local, com aspecto negativo para a natureza e forma 

direta de incidência. A temporalidade dos efeitos é imediata com duração temporária 

sendo irreversível. Sua ocorrência é incerta, sendo assim classificado como de 

probabilidade média. 

É classificado como cumulativo, já que está relacionado ao fornecimento de material 

para o processo de assoreamento, além de poder ocasionar alteração na qualidade 
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de água a jusante pelo aumento da turbidez. Devido ao grau de erodibilidade 

encontrado na região e potencial de alteração do fator ambiental, o impacto é 

considerado de baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como baixa, pois, ao longo do caminhamento feito pela faixa de servidão 

não foram observados processos erosivos de grande proporção. Neste contexto, 

considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 

como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse (recursos hídricos 

e solo), sua importância foi classificada como baixa. 

Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, imediato, temporário, irreversível, média probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e importância. 

Medidas 
Identificação e gerenciamento de processos erosivos e assoreamento 

Implantação de dispositivo de controle de finos 

Programas 
Gerenciamento de obras 

Monitoramento de processos erosivos e assoreamento 

2. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais. 

Aspecto Ambiental 

Limpeza e retirada da camada vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e nas 
áreas destinadas aos canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras 

Perda de resíduos oleosos por parte de equipamentos pesados 

Movimentação de veículos pesados 

Fechamento das valas de implantação do gasoduto 

Fator Ambiental Águas Superficiais 

Na fase de implantação do gasoduto no trecho terrestre, serão realizadas diversas 

atividades nas proximidades de corpos hídricos, que podem provocar impactos 

diretos nos rios. 

De maneira geral, a alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

ocorre nas intervenções nas travessias e intervenções em drenagens pelas 

escavações diretas, com a necessidade de construção de diques. 

A Área de Influência Direta (AID) abrange uma área de 500 metros ao redor da faixa 

de dutos pré-existentes, e compreende ao todo nove (9) bacias e sub-bacias 

hidrográficas, sendo elas: Bacia Hidrográfica do Canal do Palmital, Bacia 

Hidrográfica do Rio São João, Bacia Hidrográfica do Rio Saí Guaçú, Sub-bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Barrinha, Sub-bacia Hidrográfica do Rio Braço do Norte, 

Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Mirim, Bacias Hidrográficas Independentes do Oceano 

Atlântico, Bacia Hidrográfica do Córrego Jaguaruna, e as Bacias Hidrográficas 

Independentes da Baía da Babitonga. 

Assim, podendo ocorrer o aumento da turbidez com a consequente alteração na 

transparência e na cor da água, provocado pela movimentação de finos de 

sedimentos que permanecem suspensos por mais tempo na água do que 

sedimentos mais grossos, que rapidamente se depositam no fundo. Também pode 
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facultar em nutrientes e outros contaminantes presentes nos sedimentos 

movimentados para a coluna d’água. O aumento de material particulado na água 

pode causar redução da disponibilidade de luz, reduzindo a atividade fotossintética 

no corpo hídrico e a disponibilidade de oxigênio no meio (VON SPERLING, 2005). 

Porém, devido a sua pequena escala temporal, é possível prever que não haverá 

prejuízo local para a comunidade biológica (produtora de oxigênio), que depende de 

luz. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido ao carreamento 

de materiais para os corpos hídricos é classificado como negativo, e ocorre de forma 

direta. Como os processos de implantação estão associados aos limites da AID, sua 

abrangência é local. A temporalidade dos efeitos é imediata. Contudo, trata-se de 

um impacto temporário e reversível. 

Devido à necessidade de travessia dos corpos hídricos presentes na diretriz do 

trecho terrestre do gasoduto o impacto é considerado de probabilidade alta. Este 

impacto foi classificado como de média magnitude.  

É também caracterizado como cumulativo, pois interage com o impacto de início ou 

intensificação dos processos erosivos e de assoreamento, afetando o mesmo fator 

ambiental. A sensibilidade foi classificada como alta, pois há pontos de captação da 

água nos corpos hídricos atravessados pelo traçado do gasoduto para uso em 

irrigação. 

Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação 

e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, 

sua importância foi classificada como alta. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, temporário, imediato, reversível, probabilidade alta, 
cumulativo, média magnitude, alta sensibilidade e importância  

Medida Implantação de dispositivo de controle de finos 

Programa Gerenciamento de obras 

3. Alteração da qualidade dos corpos hídricos superficiais devido ao descarte de 

fluido do teste de estanqueidade. 

Aspecto Ambiental Captação e descarte de água para realização do teste de estanqueidade 

Fator Ambiental Águas Superficiais 

Ao final da fase de instalação é prevista a execução do teste hidrostático do sistema, 

com o objetivo de verificar sua integridade e detectar possíveis vazamentos. O 

sistema deve ser estanque ao gás quando testado a uma pressão maior do que o 

máximo normal de pressão do gás de operação. 

Conforme indicado no Impacto n01 os processos de assoreamento podem ser 

potencializados pelo descarte de água proveniente do teste hidrostático, sendo 

necessário prever o ponto de descarte a fim de se evitar o carreamento de 

sedimentos, a alteração da qualidade da água, principalmente devido ao aumento de 

sólidos suspensos e ainda, a ocorrência de inundações. 
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Desta forma, o ponto de descarte deverá ser definido prevendo dispositivos para 

evitar erosões no solo, carreamento de sedimentos, atendendo à legislação vigente 

(Resolução Conama 430/2011 e Lei Estadual 14.675/2009 para o descarte de 

efluentes) quanto ao local de descarte em função da qualidade da água a ser 

descartada. Além disso, a vazão de descarte deverá ser controlada para evitar 

inundações. 

Se a descarga de hidrotestes em águas superficiais continentais for a única 

alternativa viável para o descarte, deverá preparado um plano de descarte de água 

que considere pontos de descarga, taxa de descarga, uso de produtos químicos (se 

houver) e dispersão, risco ambiental, e monitoramento necessário. A qualidade da 

água do teste hidrostático deve ser monitorada antes do uso e da descarga, 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido ao descarte do 

fluido do teste de estanqueidade é classificado como negativo, que ocorre de forma 

direta por estar diretamente ligado ao empreendimento. Como os processos de 

implantação estão associados dentro dos limites da AID, sua abrangência é local, e 

a temporalidade dos efeitos é imediata. Trata-se de um impacto temporário e seus 

efeitos são reversíveis. 

Como os impactos de intensificação dos processos erosivos e de assoreamento e 

alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais também incidem 

sobre o fator Águas Superficiais, é classificado como cumulativo. 

Devido à incerteza quanto ao lançamento do fluido do teste de estanqueidade nos 

corpos hídricos o impacto é considerado de probabilidade média. Uma vez que não 

há previsão de uso de aditivos químicos, o impacto foi classificado como de baixa 

magnitude. 

A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como baixa, sendo assim, sua 

importância foi classificada como baixa. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, temporário, imediato, reversível, probabilidade média, 
cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e importância  

Medidas Implantação de dispositivo de controle de finos 

4. Interferência sobre Áreas de Preservação Permanente (APP’s). 

Aspecto Ambiental 

Limpeza e retirada da camada de vegetal (gramíneas) na faixa de trabalho e nas áreas 
destinadas aos canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras 

Fechamento das valas de implantação dos gasodutos 

Fator Ambiental Áreas de Preservação Permanente 

O Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012) e as Resoluções CONAMA 

nº  02/2002 e nº 303/2002 discorrem sobre as diretrizes das Áreas de Preservação 

Permanentes (APP’s) que são áreas destinadas à proteção das florestas e demais 
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formações vegetais, bem como a paisagem, os recursos hídricos, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, além do o solo, e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A intervenção gerada pela instalação do Terminal Gás Sul (TGS) ao longo das áreas 

em que ocorrem APP’s será resultado das obras de instalação do gasoduto. As 

APP’s encontradas na faixa de servidão possuem características específicas, pois é 

necessário um controle da vegetação que cresce ao longo da mesma, assim as 

áreas de proteção apresentam cobertura vegetal do tipo gramíneas, a alteração 

causada será através da remoção desta camada de gramíneas mesmo próximo aos 

corpos hídricos que interceptam a faixa. 

Desta forma, os impactos das interferências sobre as Áreas de Preservação 

Permanente (APP’s) são classificados como de abrangência espacial local (AID), 

negativo para a natureza e de incidência direta. A temporalidade dos efeitos é 

imediata com duração permanente, sendo, portanto irreversível. Sua ocorrência é 

certa , tendo sido classificado como de probabilidade alta. 

É classificado como cumulativo por apresentar interação com os impactos sobre a 

vegetação e sobre a fauna, ocorrendo no mesmo espaço e ao mesmo tempo. 

Devido às características encontradas nas áreas de APP afetadas a implantação foi 

considerada como de magnitude baixa. Levando-se em consideração o estado atual 

de conservação das APP’s e sua importância podemos enquadrá-lo como de média 

sensibilidade, e, portanto, a uma classificação de média importância. 

Síntese da Classificação Local, negativo, direto, imediato, permanente, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Compensação ambiental 

Programas 
Monitoramento de processos erosivos e assoreamento 

Programa de gerenciamento de obra 

5. Interferências sobre a vegetação. 

Aspecto Ambiental Limpeza e retirada da camada vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e nas 
áreas destinadas aos canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Execução de furo direcional 

Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras 

Fator Ambiental Vegetação  

Durante as atividades de instalação do Terminal Gás Sul - TGS, está prevista a 

limpeza e retirada da camada da vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e nas 

áreas destinadas aos canteiros de obras. 

É importante destacar que devido à implantação do Gasoduto apresentar a mesma 

faixa de servidão do oleoduto da Petrobrás, a retirada da vegetação está 

diretamente relacionada com a vegetação existente junto ao solo (herbácea). 
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O principal impacto causado sobre a vegetação herbácea na fase de instalação está 

relacionado com a diminuição momentânea da abundância vegetacional. Esta 

diminuição dar-se-á durante a abertura das valas para o lançamento do gasoduto, 

assim como na limpeza do local para a implantação do canteiro de obra. 

Com base nas informações anteriores, o impacto sobre a vegetação herbácea é 

qualificado como negativo, de incidência direta. A temporalidade do impacto será 

imediata. Este impacto apresenta uma abrangência local já que os efeitos abrangem 

somente as áreas de intervenções para a implantação do gasoduto e canteiro de 

obra. Após o término da movimentação de veículos e maquinários, escavações e 

implantação dos dutos a vegetação herbácea se reestabelecerá, de forma a ser 

classificado como temporário e reversível. 

Como a ocorrência deste impacto é certa, sua probabilidade é classificada como 

alta. Este impacto foi classificado como cumulativo, uma vez que interage com 

impactos sobre APPs, sobre processos erosivos e sobre a fauna. 

Como os impactos ambientais que incidem sobre a vegetação herbácea são 

reduzidos, considera-se que os impactos sejam de baixa magnitude e baixa 

sensibilidade. Desta forma, o impacto sobre a vegetação herbácea é considerado 

como de baixa importância. 

Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, imediato, temporário, reversível, probabilidade alta, cumulativo, 
baixas magnitude, sensibilidade e importância 

Medida Estabelecimento de procedimentos para evitar danos a vegetação lindeira 

Programa Monitoramento da Vegetação durante a implantação 

6. Interferências sobre a fauna silvestre. 

Aspecto Ambiental 

Limpeza e retirada da camada vegetal (gramíneas) na faixa de trabalho e nas áreas 
destinadas aos canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras 

Geração de ruídos 

Movimentação de veículos pesados 

Fator Ambiental Fauna silvestre  

Durante a fase de instalação do Terminal Gás Sul - TGS, alguns aspectos capazes 

de impactar a fauna silvestre local podem ser identificados, a saber: limpeza das 

áreas de intervenção (servidão e áreas destinadas aos canteiros de obras); abertura 

da vala e lançamento do gasoduto; travessia de áreas alagadas e de corpos hídricos 

superficiais; movimentação de veículos pesados e geração de ruídos. 

É importante destacar que devido à implantação do Gasoduto apresentar a mesma 

faixa de servidão do oleoduto já implantado da Petrobrás, não haverá necessidade 

de supressão de vegetação, sendo uns dos principais impactos que podem incidir 

sobre a fauna na fase de implantação. 
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Os principais impactos causados sobre a fauna nas áreas de interferência decorrem 

da interferência direta sobre o solo (abertura da vala) e nas áreas alagadas (rios e 

banhados), encontradas ao longo do traçado já existente. 

Os impactos sobre o solo, causados pela abertura de valas para o lançamento do 

gasoduto, compactação do solo devido ao tráfego de veículos pesados e pela 

remoção das camadas do solo, afetam diretamente espécies fossoriais que 

dependem deste ambiente para a manutenção de suas funções ecológicas. Sendo 

assim, animais que possuem hábitos fossoriais, como algumas espécies de 

anfisbênias e cecílias poderão sentir os efeitos deste impacto em maior escala. 

Já os impactos causados sobre áreas alagadas e corpos hídricos superficiais 

poderão afetar espécies dos grupos da ictiofauna, herpetofauna, avifauna e 

mastofauna. A travessia de tais ambientes pelo gasoduto poderá alterar as 

características dos cursos hídricos, através da disponibilização de material 

particulado para o meio, afetando o grupo da ictiofauna, herpetofauna, avifauna e 

mastofauna, que utilizam destes ambientas para fins reprodutivos e de 

forrageamento. Este impacto poderá ser potencializado se as atividades ocorrerem 

em épocas de intensa chuva. 

Por último, em decorrência direta das atividades construtivas do Gasoduto (abertura 

da vala), é esperado que os níveis de ruído produzidos afugentem as espécies mais 

sensíveis. Este impacto poderá ser potencializado se as atividades ocorrerem em 

época de acasalamento/nidificação. 

Como resultado dessa fuga a fauna deslocada buscará instalar-se em áreas mais 

afastadas, sujeita a competições com as espécies já instaladas, resultando em 

desequilíbrio e possível redução de espécimes. 

Embora os impactos sobre a fauna possam ocorrer de diversas maneiras e sob 

diferentes aspectos, é importante mencionar que grande parte da fauna ocorrente na 

área de intervenção e seu entorno imediato possui ampla distribuição na região de 

estudo, assim como grande capacidade de se adaptar a ambientes modificados. 

Considerando que o impacto do empreendimento sobre a fauna se dá de maneira 

diversa devido aos diferentes aspectos que o geram, a seguir são apresentadas as 

devidas classificações. 

Com base nas informações anteriores, o impacto sobre a fauna é qualificado como 

negativo, de incidência direta (no caso de algum animal ser ferido ou morto durante 

as atividades de limpeza, escavação de vala e estabelecimento de canteiros de 

obras). O tempo de incidência do impacto será imediato e a duração é temporária. 

Este impacto apresenta uma abrangência regional já que os efeitos abrangem áreas 

fora da área de interferência do gasoduto. Após o término da movimentação de 

veículos e maquinários, escavações e implantação dos dutos cessará a geração dos 

impactos de forma a ser classificado como reversível. 
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Como sua ocorrência é certa, sua probabilidade é classificada como alta. Este 

impacto é considerado cumulativo e sinérgico, devido a inter-relação com outros 

impactos que já ocorrem, como por exemplo, a implantação do ramal da OSPAR, 

agricultura, reflorestamentos comerciais, ocupação urbana (especulação imobiliária).  

As espécies inventariadas para a área de interferência na sua grande maioria 

apresentam caráter sinantrópico ou peritrópico, já acostumadas com o convívio 

antrópico e alterações e distúrbios ambientais existentes. Estas informações revelam 

uma composição faunística pouco sensível às alterações ambientais sendo então 

considerada como de baixa sensibilidade. 

Como os impactos ambientais que incidem sobre a fauna silvestre são reduzidos, 

visto que não ocorrerá supressão de vegetação, considera-se que os impactos 

sejam de baixa magnitude. Desta forma, o impacto sobre a fauna é considerado 

como de baixa importância. 

Síntese da Classificação 
Regional, negativo, direto, imediato, temporário, reversível, alta, cumulativo 
sinergético, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medidas 

Afugentamento, salvamento e acompanhamento de fauna silvestre 

Controle de ruídos 

Ações de Educação Ambiental 

Programas 

Monitoramento da fauna terrestre durante a implantação 

Monitoramento de ruído 

Afugentamento e salvamento de fauna silvestre 

7. Alteração da qualidade do solo. 

Aspecto Ambiental 

Limpeza e retirada da camada vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e nas 
áreas destinadas aos canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Perda de resíduos oleosos por parte de equipamentos pesados 

Movimentação de veículos pesados 

Fechamento das valas de implantação do gasoduto 

Fator Ambiental Solo e Rocha 

Durante a fase de instalação do TGS é prevista a utilização de maquinário pesado, 

assim como a necessidade de instalação de infraestrutura de apoio às obras, como 

canteiros, frentes de serviço e áreas de manuseio e armazenamento de materiais. 

Na utilização de máquinas, equipamentos e veículos nas atividades de instalação 

existem pontos críticos em relação à contaminação do solo que se concentram nas 

atividades de abastecimento e manutenção dos mesmos. Em relação às áreas de 

apoio às obras, os pontos sujeitos à contaminação referem-se a: i. instalações para 

armazenagem de produtos químicos e inflamáveis, ii. acondicionamento de resíduos 

e iii. lavagem / manutenção das máquinas, equipamentos e veículos. 

Os locais de abastecimento e armazenamento de combustível e demais substâncias 

com potencial de contaminação deverão ser realizados em instalações adequadas 
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para o manuseio e estocagem deste tipo de substância, tais medidas irão diminuir 

drasticamente a possibilidade de impactos na qualidade dos solos. 

Desta forma, os impactos das alterações da qualidade do solo são classificados 

como negativos, diretos e de abrangência espacial local. A temporalidade dos 

efeitos é imediata. Contudo, é permanente e irreversível, já que apenas com ações 

corretivas as condições originais podem retornar. Sua ocorrência é incerta, sendo, 

portanto, classificado como de probabilidade média. 

É classificado como não cumulativo e de baixa magnitude. Devido à baixa resiliência 

dos solos foi considerado como de alta sensibilidade, e de média importância. 

Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, imediato, permanente, irreversível, média probabilidade, 
não cumulativo, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância 

Medida Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Programas 
Gerenciamento de obras 

Plano de Ação Emergencial 

8. Intensificação dos níveis de ruído no meio terrestre. 

Aspecto Ambiental 

Estabelecimento de canteiros de obras 

Geração de ruídos. 

Movimentação de veículos pesados. 

Fator Ambiental Níveis de ruídos 

Durante a fase de instalação do Terminal Gás Sul (TGS) haverá um aumento nos 

níveis de ruído ao longo das áreas em que sofreram intervenção (faixa de servidão e 

canteiro de obras). A etapa de abertura da vala, rebaixamento e cobertura é 

considerada como uma das mais ruidosas, em virtude da movimentação de 

máquinas pesadas na faixa do duto, tais como equipamentos de escavação, tratores 

e caminhões. 

Desta forma, os impactos da intensificação dos níveis de ruído são classificados 

como de abrangência espacial local, com aspecto negativo para a natureza e forma 

direta de incidência. Como seus efeitos terminam imediatamente após a cessação 

dos aspectos a temporalidade dos efeitos é imediata. Seus efeitos serão sentidos 

durante toda a instalação do gasoduto, começando e terminando em cada trecho à 

medida em que as frentes de obras vão avançando na implantação do gasoduto. 

São, portanto, considerados de duração temporária e reversível. 

Sua ocorrência é certa, sendo assim classificado como de probabilidade alta. 

É classificado como cumulativo, devido à interação deste com os impactos sobre a 

fauna silvestre e o cotidiano da população. Uma vez que o traçado do gasoduto se 

localiza em áreas com baixa densidade populacional, o impacto foi classificado 

como, o de baixa magnitude.  

Constitui-se de um fator ambiental de média sensibilidade, portanto, a importância 

foi classificada como média. 
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Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, imediato,permamente, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medidas 

Controle de Ruídos 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Acompanhamento das obras 

Programas 

Gerenciamento da obra 

Manutenção preventiva de maquinas, equipamentos e veículos 

Monitoramento de Ruídos 

9. Alteração da qualidade do ar devido à emissão de gases. 

Aspecto Ambiental 
Geração de emissões atmosféricas e material particulado 

Movimentação de veículos pesados 

Fator Ambiental Qualidade do ar 

Durante a fase de instalação, as atividades terrestres podem resultar em emissões 

de combustão pelo uso de veículos, equipamentos e motores (como caminhões, 

escavadeiras, etc.), escavação, transporte de materiais e atividades de construção 

civil. Entretanto, estas manobras promovem a partir da queima de combustível fóssil, 

gases do efeito estufa, principalmente o CO2, além da emissão de material 

particulado devido a serviços de supressão de vegetação e limpeza do terreno, além 

da geração de poeira em decorrência da movimentação nos acessos sem 

pavimentação. Assim, podendo ocorrer variações na qualidade do ar, dependendo 

da localização. Os fatores climáticos ajudam na dispersão ou acúmulo dos gases. 

Tais impactos, poderão gerar alteração da qualidade do ar e incômodos à população 

diretamente afetada, sendo somente atenuados pela baixa densidade de ocupação 

em alguns trechos do traçado do gasoduto. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade do ar devido a emissão de gases 

é classificado como negativo, que ocorre de forma direta por estar ligado 

primariamente ao empreendimento. Como os processos de implantação estão 

associados dentro dos limites da AID, mas sua ocorrência interfere em algo 

imensurável dependente do nível de emissão de gases, sua abrangência é regional. 

No caso da ocorrência dos processos de implantação, a temporalidade dos efeitos 

pode ser imediata e reversível, pois seus efeitos cessam imediatamente após o 

término das atividades. 

O impacto é considerado de probabilidade média, por ser classificada como uma 

ocorrência incerta. Foi classificado como um impacto cumulativo, devido à interação 

deste com os impactos sobre a fauna silvestre e o cotidiano da população.  

As condições climáticas e de relevo da região permitem inferir que as alterações 

sentidas tenderão a ser de baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como baixa, devido à baixa relevância da alteração do meio no qual está 

inserido. Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações de 

mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante 

interesse, sua importância foi classificada como baixa. 
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Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, probabilidade média, 
cumulativo, baixa magnitude, sensibilidade baixa e importância baixa 

Medidas 
Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Acompanhamento da qualidade do ar 

Programa Gerenciamento de obras 

Fase de Operação 

10. Interferências sobre a vegetação. 

Aspecto Ambiental Manutenção da faixa de servidão administrativa 

Fator Ambiental Vegetação 

A servidão administrativa do TGS é uma faixa de terreno com largura de 20 metros, 

que acompanha na superfície o percurso subterrâneo do duto da Petrobrás. 

Dentre as atividades previstas durante a operação do TGS, está a manutenção da 

faixa de servidão. Esta atividade será realizada periodicamente, utilizando 

roçadeiras e trator para roçada, tendo como objetivo a manutenção do gasoduto. 

Desta forma os impactos das interferências sobre a servidão administrativa são 

classificados como de abrangência local, com aspecto negativo para a natureza. A 

forma de incidência é direta e com temporalidade dos efeitos imediata, com duração 

permanente e irreversível, uma vez que a manutenção da faixa de servidão ocorrerá 

ao longo de toda a vida útil do empreendimento. Sua ocorrência é certa assim 

classificada como alta probabilidade. 

É classificado como não cumulativo por não apresentar interação como outros 

impactos.  

Devido as características este foi classificado como de baixa magnitude, baixa 

sensibilidade e, portanto, de baixa importância. 

Síntese da Classificação Local, negativo, direto, imediato, permanente, irreversível, alta probabilidade, não 
cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medida Estabelecimento de procedimentos para evitar danos a vegetação lindeira 

Programas Monitoramento da Vegetação durante a operação 

b) Trecho marítimo 

1. Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à instalação dos 

equipamentos submarinos e do gasoduto. 

Aspecto Ambiental 

Ancoragem da embarcação de instalação do gasoduto no furo direcional e/ou Bottom Tow 

Posicionamento dos equipamentos submarinos / manifold / dolphins 

Assentamento do Gasoduto 

Realização do furo direcional e/ou Bottom Tow 

Instalação de dolphins, defensas e atracação do FSRU 

Fator Ambiental Assoalho Marinho 

Para implantação do Terminal Gás Sul está prevista a instalação do gasoduto 

submarino e estruturas no assoalho marinho (manifold, dolphins, âncora da 
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embarcação de instalação do gasoduto) e a realização de furo direcional para 

conexão do gasoduto submarino ao trecho terrestre. A realização destas atividades 

irá causar ressuspensão der sedimentos, ocasionando alteração na turbidez das 

águas, além de material cascalhoso oriundo do furo direcional. O reassentamento 

dos sedimentos e do material proveniente da passagem do duto enterrado 

acarretará em mudanças nas características morfológicas da superfície marinha. 

Desta forma, o impacto de alteração da morfologia do assoalho marinho é 

classificado como de abrangência espacial local, com aspecto negativo para a 

natureza e forma direta de incidência. Como não é prevista a retirada das estruturas 

(manifold, dolphins e gasoduto) após o término das atividades, a temporalidade dos 

efeitos é longa com duração permanente e irreversível,  

A probabilidade foi classificada como alta, pois sua ocorrência é certa. 

É classificado como cumulativo, e apresenta inter-relação com a alteração da 

comunidade bentônica. Levando-se em conta que seu potencial de alteração do 

meio é pequeno, pois representa uma área efetivamente afetada muito restrita, este 

impacto foi classificado como de baixa magnitude. Devido à baixa sensibilidade do 

fator ambiental o impacto foi classificado como de baixa importância. 

Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, temporalidade longa, permanente, irreversível, alta 
probabilidade, cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medidas 

Acompanhamento das alterações da qualidade do sedimento 

Acompanhamento das obras 

Identificação e controle de processos erosivos e assoreamento 

Programas 

Monitoramento de sedimentos 

Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade da água 

2. Alteração da qualidade da água devido à ressuspensão de sedimento durante a 

instalação dos equipamentos submarinos e do gasoduto. 

Aspectos Ambientais 

Ancoragem da embarcação de instalação do gasoduto no furo direcional e Bottom Tow 

Posicionamento dos equipamentos submarinos/manifold/dolphins 

Assentamento do Gasoduto 

Realização do furo direcional e Bottom Tow 

Instalação de defensas e dolphins; atracação do FSRU 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Água 

Na fase de implantação do Terminal Gás Sul, está prevista a utilização dos dolphins, 

estruturas rígidas que estarão em contato diretamente com o assoalho submarino, 

que servirão de apoio à atracação da FSRU, o assentamento dos dutos que 

compõem o trecho marítimo do gasoduto e a realização do furo direcional para 

conexão ao trecho terrestre que fará a interligação ao GASBOL.  

De maneira geral, estas atividades promovem a suspenção de sedimentos marinhos 

locais, acarretando o aumento da turbidez com a consequente alteração na 
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transparência e na cor da água, causado pela movimentação de partículas de 

sedimento fino que permanecem suspensos por mais tempo na água do que 

sedimentos mais grossos, que rapidamente se depositam no fundo. Pode ocorrer 

ainda a disponibilização para a coluna d’água de nutrientes e outros contaminantes 

presentes nos sedimentos movimentados. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido à suspensão de 

sedimento é classificado como negativo, que ocorre de forma direta por estar 

diretamente ligado ao empreendimento. Como os processos de implantação estão 

associados dentro dos limites da AID, sua abrangência é local. No caso da 

ocorrência dos processos de implantação e deposicionais, a temporalidade dos 

efeitos pode ser imediata e, portanto, trata-se de um impacto potencial de duração 

temporária. Uma vez que somente com ação do tempo, ou seja, após o término da 

implantação é possível reverter o impacto, assim, considerado como reversível, 

conforme critério estabelecido nesta AIA. 

Como sua ocorrência é certa o impacto é considerado de probabilidade alta e 

cumulativo devido a possibilidade de interação com os impactos de Alteração da 

qualidade da água marinha devido ao descarte de fluido do teste de estanqueidade 

e Alteração na qualidade da água devido à perda de material/substância perigosa/ 

oleosa no mar. 

Por estar presente somente na fase de implantação é classificado como baixa 

magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como baixa, devido 

à baixa potencialidade de ocorrência da suspensão de sedimentos das áreas em 

que os dolphins e a tubulação serão instalados. Neste contexto, considerando-se a 

relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos 

sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância foi classificada 

como baixa. 

Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, temporário, imediato, reversível, probabilidade alta, 
cumulativo, baixa magnitude, sensibilidade baixa e importância baixa 

Medidas 
Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 

Acompanhamento das obras 

Programa Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

3. Alteração da qualidade da água marinha devido ao descarte de fluido do teste de 

estanqueidade. 

Aspecto Ambiental Descarte de fluido do teste de estanqueidade 

Fator Ambiental Água 

Na fase de implantação, são previstos os testes de estanqueidade que se baseiam 

em testes com fluidos na tubulação e componentes de tubulação com pressão 

especificas e detectando a presença de vazamentos. Esses testes devem ser 

realizados antes do comissionamento.  
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O descarte da água proveniente do teste hidrostático pode potencializar a alteração 

de parâmetros da qualidade da água, no sentido de evitar prejuízos a biota aquática 

o descarte de efluentes diretamente na baia da babitonga, deve-se seguir as normas 

da Resolução Conama 430/2011 e Lei Estadual 14.675/2009. 

Se a descarga de hidrotestes em águas superficiais for a única alternativa viável 

para o descarte, deve ser preparado um plano de descarte de água que considere 

pontos de descarga, taxa de descarga, uso de produtos químicos (se houver) e 

dispersão, risco ambiental, e monitoramento necessário. A qualidade da água do 

teste hidrostático deve ser monitorada antes do uso e da descarga. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido ao descarte do 

fluido do teste de estanqueidade é classificado como negativo, que ocorre de forma 

direta por estar diretamente ligado ao empreendimento. Como os processos de 

implantação estão associados dentro dos limites da AID, sua abrangência é local, e 

a temporalidade dos efeitos pode ser imediata. Portanto, trata-se de um impacto 

potencial de duração temporária. Uma vez que somente com ação do meio 

ambiente, ou seja, após o término da implantação é possível reverter o impacto, 

assim, considerado como reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA.  

O impacto é considerado de probabilidade alta e não-cumulativo, uma vez que não é 

prevista a interação dos efeitos durante a fase de comissionamento do sistema 

submarino. Por estar presente somente na fase de implantação e classificado como 

baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como baixa, 

devido à baixa potencialidade do efluente descartado. Sua importância foi 

classificada como baixa. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direta, local, temporária, imediata, reversível, probabilidade alta, não cumulativo, 
baixa magnitude, sensibilidade baixa e importância baixa 

Medidas 
Acompanhamento das alterações da qualidade do sedimento 

Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 

Programa Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

4. Alteração da comunidade bentônica devido à instalação dos equipamentos 

submarinos e do gasoduto. 

Aspectos Ambientais 

Ancoragem da embarcação de instalação do gasoduto no furo direcional e/ou Bottom Tow 

Posicionamento dos equipamentos submarinos / manifold / dolphins 

Assentamento do Gasoduto 

Realização do furo direcional e/ou Bottom Tow 

Instalação de dolphins, defensas e atracação do FSRU. 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Comunidade Bentônica 

O revolvimento de sedimentos durante a implantação dos equipamentos 

submarinos, manifold, dolphins e assentamento da linha do gasoduto ocasionará na 

mortalidade das comunidades bentônicas residentes no local e em seu entorno 

imediato. De acordo com Gray (1981), organismos bentônicos filtradores 
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característicos de áreas com maior hidrodinâmica poderão se extinguir em caráter 

temporário ou permanente, conforme a resiliência de cada espécie (GRAY, 1981). 

Dependendo das características granulométricas, morfológicas e hidrodinâmicas 

prevalecentes, há a possibilidade de uma comunidade distinta do original se 

estabelecer nessa área, mas a projeção do meio físico aponta para o 

restabelecimento das condições sedimentológicas iniciais, havendo a possibilidade 

de a mesma associação de organismos se restabelecer. 

Uma vez que o sedimento seja removido e junto com ele sejam retiradas as 

comunidades originais, um novo espaço ficará disponível para que organismos 

“r”estrategistas colonizem essa área e assim haverá um gradativo processo de 

sucessão das espécies à medida que as condições sedimentológicas se 

restabeleçam (GRAY, 1981; NYBAKKEN, 2001). 

No caso de aumento das correntes de fundo, a taxa de assentamento larval fica 

limitada, abrindo a possibilidade da migração ativa de organismos escavadores 

(SNELGROVE; BUTMAN, 1984) e até mesmo a seleção das espécies que podem 

melhor suportar novas ressuspensões causadas pelo tráfego de embarcações no 

entorno das plataformas. 

Há a possibilidade de encobrimento da fauna bentônica incrustada e do substrato 

inconsolidado adjacente pelo sedimento oriundo da pluma gerada a partir da 

descarga dos sedimentos retirados para colocação das estruturas. A pluma de 

sedimentos pode atingir as comunidades de organismos filtradores por terem 

colmatadas as estruturas de alimentação e respiração. 

Assim, quanto menor o tamanho da partícula há a tendência de os processos que 

envolvem as trocas gasosas e a alimentação não ocorrerem de forma eficiente e 

causar a mortalidade de indivíduos adultos de menor tamanho e juvenis da 

macrofauna bentônica, uma vez que dependendo do diâmetro e constituição da 

partícula, a colmatação possa ocorrer em graus diferenciados (NYBAKKEN, 2001). 

Em geral, organismos que estão fixos ao fundo ou constroem tubos, retiram alimento 

da coluna d’água e assim respondem com a redução da população e do número de 

espécies conforme variam as taxas de deposição, consideradas mais lentas para as 

partículas de menor tamanho. Outro efeito causado pelo desbalanceamento do 

material em suspensão e da composição do sedimento pode alterar a reposição das 

populações através da redução das taxas de assentamento larval, causado pelo 

aumento da quantidade de partículas em suspensão e modificações das 

características do sedimento. 

No caso dos organismos comedores de material depositado, o efeito do 

encobrimento seria pequeno, praticamente imperceptível, mas no caso dos 

comedores de material em suspensão, esse efeito pode interferir na alimentação e 

respiração dos organismos. 
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Inicialmente haverá o soterramento das comunidades residentes e a disponibilização 

de um novo espaço para o assentamento larval e a migração ativa de espécies 

escavadoras no substrato inconsolidado (SNELGROVE; BUTMAN, 1984). 

Em seguida, com a modificação da circulação local pela presença de resíduos 

resultantes das atividades de implantação de equipamentos, e das próprias estacas, 

poderão ocorrer pequenas variações nas dimensões das marcas de ondulação. 

Além dos efeitos físicos causados pelas estruturas, há a possibilidade de espécies 

de peixes e invertebrados bentófagos se estabelecerem no substrato consolidado e 

predarem os organismos do substrato inconsolidado adjacente, além das algas 

incrustadas aumentarem a produção de matéria orgânica (POSEY;AMBROSE, 

1994). 

Dessa forma a alteração da comunidade bentônica devido à instalação dos 

equipamentos submarinos e do gasoduto é classificada como negativo, ocorrendo 

de forma direta. O processo irá ocorrer dentro da AID, sendo sua abrangência local. 

Devido às instalações dos equipamentos submarinos e do gasoduto, a 

temporalidade dos efeitos pode ser classificada como imediata, como os efeitos não 

cessam quando acaba a ação que os causou, trata-se de um impacto potencial 

permanente. Uma vez que não existe a possibilidade do fator ambiental afetado 

retornar as condições semelhantes às que apresentava antes da incidência do 

impacto, ele é considerado irreversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

Como sua ocorrência é certa o impacto é considerado de alta probabilidade. É 

classificado como cumulativo, já que o impacto de alteração na qualidade da água 

pode afetar a comunidade bentônica e a morfologia do assoalho marinho. Devido ao 

grau de interferência da instalação o impacto é considerado de média magnitude. A 

sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como baixa. Neste contexto, 

considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 

como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância 

foi classificada como média. 

Síntese da Classificação  
Local, negativo, direto, imediato, permanente, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, média magnitude, sensibilidade baixa, importância média 

Medida 
Acompanhamento da biota marinha 

Acompanhamento das alterações da qualidade do sedimento 

Programas 

Monitoramento da biota marinha  

Monitoramento da qualidade das águas  

Monitoramento da qualidade do sedimento 

Gerenciamento de obras 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 43 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

5. Interferência na comunidade pelágica devido à ressuspensão de sedimento. 

Aspectos Ambientais 

Ancoragem da embarcação de instalação do gasoduto no furo direcional e/ou Bottom 
Tow 

Posicionamento dos equipamentos submarinos/manifold 

Assentamento do gasoduto 

Realização do furo direcional e/ou Bottom Tow 

Instalação de defensas e dolphins; atracação do FSRU 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Comunidade pelágica 

Durante a fase de instalação do FRSU a movimentação de sedimento no fundo 

arenoso pode provocar interferência na comunidade pelágica local. O 

sombreamento resultante dessa pluma, afeta diretamente organismos 

fotossintetizantes, que são afetados devido a menor incidência de raios solares. 

Grande parte da vida marinha é dependente de seres fotossintetizantes, que 

constituem a base da cadeia alimentar em ambientes aquáticos, afetando assim 

toda a trama trófica existente no local. Os sedimentos mais finos também provocam 

entupimento das brânquias de algumas espécies marinhas, podendo levar à morte 

por asfixia. 

Dessa forma, a interferência na comunidade pelágica devido à ressuspensão de 

sedimento é classificada como negativa, ocorrendo de forma direta. Sua 

abrangência é local. No caso de alteração das comunidades pelágicas, a 

temporalidade dos efeitos pode ser classificada como imediata, e são impactos que 

ocorrem durante uma ou mais fases do empreendimento e cessam quando acaba a 

ação que os causou, tratando-se de um impacto temporário, ocorrendo toda vez que 

a obra for retomada. Existe a possibilidade de o fator ambiental afetado retornar as 

condições semelhantes às que apresentavam antes da incidência do impacto num 

horizonte temporal, sendo considerado parcialmente reversível conforme 

estabelecido nessa AIA. 

O impacto é considerado de média probabilidade, ocorrendo durante toda a fase de 

instalação. É classificada como cumulativo devido sua provável interação com o 

impacto Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material/substância 

perigosa/ oleosa no mar. Devido ao grau de interferência nas comunidades 

pelágicas locais, o impacto é considerado de baixa magnitude. A sensibilidade deste 

fator ambiental foi classificada como média, devido à baixa potencialidade de 

ocorrência. Nesse contexto, considerando-se a relevância de ações de mitigação e 

controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais, sua importância foi 

classificada como média. 
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Síntese da classificação 
Local, negativo, direto, imediato, temporário, parcialmente reversível, probabilidade 
média, cumulativo, baixa magnitude, sensibilidade média, importância média 

Medida Acompanhamento da biota marinha 

Programas 

Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento da qualidade das águas 

Monitoramento da qualidade do sedimento 

Gerenciamento de obras 

6. Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da 

fase de instalação. 

Aspectos Ambientais 

Circulação das embarcações de apoio utilizadas na instalação do trecho marítimo do 
gasoduto  

Instalação de dolphins, defensas e atracação do FSRU 

Geração de ruídos das atividades de instalação 

Fator Ambiental Cetáceos e Quelônios 

Quando comparado com o ar, a água se mostra mais eficaz para a propagação 

sonora, pois neste meio o som pode percorrer longas distâncias em alta velocidade. 

Com isso, a propagação sonora em meio marinho pode superar a velocidade a 

propagação sonora em meio terrestre em quase cinco vezes, variando conforme a 

profundidade, intensidade e ruído de fundo (NOWACEK et al., 2007). Por sua vez, 

os animais marinhos utilizam estas variações como recursos para reconhecimento e 

comunicação com o ambiente e com outros membros de suas espécies, sendo 

capazes de possuir uma visão ampla do entorno, com intuito de reconhecer e 

sinalizar perigos, atrair parceiros para cópula e encontrar presas. Portanto, qualquer 

interferência no aspecto sonoro do ambiente afeta diretamente o indivíduo e a 

manutenção de sua espécie, tendo o potencial de modificar tanto seu 

comportamento, quanto sua fisiologia (BREGMAN, 1990; POPPER & HASTINGS, 

2009). Os quelônios, por sua vez, possuem audição bem desenvolvida, sendo 

similares os processos de estresse sonoro (BALBANI, 2008).  

Na fase de instalação, do empreendimento, haverá a instalação do Sistema de 

Atracação, que será composto por uma base de dolphins. No entanto, para reduzir a 

perturbação causada pela cravação e compressão das estruturas, serão utilizados 

martelos vibratórios e véus de bolha de ar que quebram o som produzido nos tubos, 

reduzindo a propagação de ruídos na água. Os martelos de impacto foram 

substituídos por pistões de vibração, permitindo também a redução dos ruídos 

subaquáticos, bem como a menor fadiga nas pilhas metálicas, tornando o processo 

de cravação mais rápido e econômico. 

Neste viés, foi considerado que esse impacto tem abrangência espacial regional, já 

que, devido ao alto potencial de propagação de ruídos em meio marinho, cetáceos e 

quelônios da região podem ser afetados. Quanto sua natureza, foi considerada 

negativa, já que os ruídos causam interferência sobre as espécies marinhas. Sua 

incidência foi considerada direta, pois os ruídos provenientes da implantação afetam 

diretamente as comunidades de cetáceos e quelônios. Sendo considerado de 
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temporalidade imediata, pois o impacto começa sincronizadamente com a 

implantação do empreendimento. 

De duração temporária, pois após a finalização da implantação do empreendimento 

cessará a produção de ruídos. Com o término da atividade de implantação o 

ambiente irá retornar as condições semelhantes às que apresentava antes, o 

impacto foi considerado como reversível. Devido a possibilidade de interação com o 

impacto n07 Possibilidade de colisão de embarcações com cetáceos e quelônios e 

n011 Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material/substância 

perigosa/ oleosa no mar, o impacto é cumulativo. Tendo em vista as alterações que 

podem ser promovidas no ciclo de vida dos animais marinhos, sua magnitude foi 

considerada como média. Considerando o status de conservação de algumas 

espécies existentes na região como a Sotalia guianensis (boto-cinza), Pontoporia 

blainvillei (toninha), Chelonia mydas (tartaruga-verde) e Caretta carettta (tartaruga-

cabeçuda) consideradas ameaçadas de extinção pelo MMA (Portarias nº 444/2014 e 

nº 445/2014), IUCN (2014) sua sensibilidade e potencialidade são classificados 

como alta, sendo o impacto de alta importância.  

Síntese da Classificação  
Regional, negativo, direto, imediato, temporária, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo, magnitude média, sensibilidade alta e importância alta 

Medidas 

Utilização de martelos vibratórios e véus de bolha de ar 

Paralisação temporária das obras em caso de avistamento de qualquer espécie de 
cetáceo e quelônio 

Aumento gradual das atividades da obra de acordo com a intensidade dos ruídos 

Programa Monitoramento da biota aquática marinha 

7. Possibilidade de colisão de embarcações com cetáceos e quelônios. 

specto Ambiental 
Circulação das embarcações de apoio utilizadas na instalação do trecho marítimo do 
gasoduto 

Fator Ambiental Cetáceos e Quelônios 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (2011), a colisão entre 

embarcações e cetáceos e quelônios está diretamente ligada ao aumento das 

atividades portuárias. O grande porte e a alta velocidade das embarcações 

modernas são apontados como a grande causa dos acidentes.  

As colisões ocorrem com todos os tipos de embarcações, incluindo cargueiros, 

tanques, barcos pesqueiros e cruzeiros, embora seja mais frequente com 

embarcações maiores e mais velozes (ROCHA-CAMPOS et al, 2011).  

Ao fazer uma retrospectiva dos encalhes de algumas espécies de cetáceo dos anos 

de 1977 e 1991, pode-se perceber que 15% de todos os registros dentro deste 

período foram causados por pressões antrópicas, isto é, colisões com embarcações 

e emalhes em redes de pesca, atribuindo este percentual ao grande tráfego 

marítimo (GREIG et al., 2001). Igualmente, a colisão de embarcações é a principal 

causa de fraturas em quelônios, ameaçando a sobrevivência dos indivíduos, bem 

como a manutenção da espécie (SELLERA, 2013). 
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Quanto aos impactos, sua natureza é negativa, com incidência direta, seu tempo de 

incidência é imediato, pois seus efeitos são sentidos durante a fase de instalação do 

empreendimento. Considerando que a área de atração das embarcações de apoio 

ao empreendimento é considerado um impacto regional. Levando-se em conta que a 

possibilidade de abalroamento dos animais poderá levá-los ou não à morte, a 

duração, reversibilidade e permanência do impacto foram avaliadas de duas formas: 

caso o indivíduo venha a óbito o impacto será de longa duração, irreversível e 

permanente. Já se o indivíduo sobreviver, o impacto será imediato, reversível e 

temporário. Como sua ocorrência não é facilmente previsível foi considerado de 

média probabilidade. 

Uma vez que o impacto de Interferência sobre comunidades de cetáceos e 

quelônios devido aos ruídos da fase de instalação também incide sobre o fator 

“cetáceos e quelônios” é considerado cumulativo, sua magnitude é média, visto a 

ocorrência de algumas espécies ameaçadas de extinção, este fator ambiental foi 

considerado de alta sensibilidade, sendo assim de alta importância.  

Síntese da Classificação 
Regional, negativa, direto, imediato/longa duração, temporário/permanente, 
reversível/irreversível, cumulativo, probabilidade média, magnitude média, 
sensibilidade alta, importância alta 

Medidas 
Acompanhamento da biota marinha 

Ações de Educação Ambiental 

Programa Monitoramento da biota aquática marinha 

8. Alteração da qualidade do ar devido à emissão de gases. 

Aspectos Ambientais 

Circulação das embarcações de apoio utilizadas na instalação do trecho marítimo do 
gasoduto 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Ar 

Durante a fase de instalação, as atividades aquáticas podem resultar em emissões 

de combustão principalmente, pela queima de combustíveis decorrente do uso de 

equipamentos, máquinas e motores das embarcações (como rebocadores de 

barcaças, etc.). Entretanto, estas atividades promovem a partir da queima de 

combustível fóssil, gases do efeito estufa, principalmente o CO2, além da emissão de 

material particulado, podendo ocorrer variações na qualidade do ar local. 

Os fatores climáticos ajudam na dispersão ou acúmulo dos gases. Tais impactos 

podem gerar alteração da qualidade do ar. Por exemplo, períodos longos de 

estiagem promovem maior dispersão de material particulado, enquanto em períodos 

chuvosos há maior precipitação destes materiais particulados e reação entre a água 

da chuva e os gases presentes no ar. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade do ar devido a emissão de gases 

é classificado como negativo, que ocorre de forma direta por estar ligado 

primariamente ao empreendimento. No tocante ao aumento emissão de gases 

causado de efeito estufa e seus efeitos sobre o aquecimento global, pode ser 

classificado como indireto. 
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Como os processos de implantação estão associados dentro dos limites da AID, 

mas sua ocorrência interfere em algo imensurável dependente do nível de emissão 

de gases, sua abrangência é regional. No caso da ocorrência dos processos de 

implantação, a temporalidade dos efeitos pode ser imediata, e como seus efeitos 

cessam com término das atividades de implantação é considerado temporário. Uma 

vez que somente com ação do tempo, ou seja, após o término da implantação é 

possível reverter o impacto, assim, considerado como reversível, conforme critério 

estabelecido nesta AIA. 

Com relação aos impactos secundários (contribuição para o efeito estufa e 

aquecimento global) é classificado como extrarregional, considerando que os efeitos 

oriundos da emissão destes gases apresentam caráter global. A temporalidade dos 

efeitos pode ser longa e dependente das condições climáticas, portanto, trata-se de 

um impacto potencial de duração permanente. Uma vez que mesmo com ação do 

tempo, ou seja, após o término da implantação não é possível reverter o impacto, 

assim, considerado como irreversível, conforme critério estabelecido nesta AIA.  

O impacto é considerado de probabilidade média, por ser classificado como uma 

ocorrência incerta, considerado não cumulativo. As condições climáticas da região 

permitem inferir que as alterações sentidas tenderão a baixa magnitude. A 

sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como alta. Neste contexto, 

considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 

como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância 

foi classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto/ indireto, regional/ extrarregional, temporário/ permanente, imediata/ 
longa temporalidade, reversível/ irreversível, probabilidade média, não cumulativo, 
baixa magnitude, sensibilidade alta e importância média 

Medidas 
Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Acompanhamento da qualidade do ar 

Programa Gerenciamento de obras 

9. Alteração na qualidade da água devido à perda de material / substância perigosa / 

oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais 

Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na instalação do trecho marítimo do gasoduto 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Água 

Durante a etapa de instalação do empreendimento, deve-se considerar a 

possibilidade da qualidade da água ser afetada pelo aporte de compostos químicos 

originados das máquinas e equipamentos utilizados, bem como de outros 

procedimentos como realização do teste de estanqueidade do gasoduto. 

Na utilização de máquinas, equipamentos, veículos e a circulação de embarcações 

de apoio e de instalação nas atividades de instalação existem pontos críticos em 

relação à contaminação da água que se concentram nas atividades de 
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abastecimento e manutenção dos mesmos. Essas manobras devem ser 

cuidadosamente aplicadas, garantindo assim a preservação da biota marinha. 

O processo de percolação de substâncias perigosas derramadas a bordo das 

embarcações pela água da chuva é um fator de risco para a qualidade das águas 

superficiais. 

Medidas de prevenção como a reciclagem, organização, são fatores que influenciam 

diretamente para a não contaminação da baia/mar com substâncias perigosas, etc. 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso conforme dados de modelagem de dispersão apresentada nesse 

estudo. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido à perda de 

material/substância perigosa/oleosa no mar é classificado como negativo, que ocorre 

de forma direta por estar diretamente ligado ao empreendimento. Como o processo 

de implantação está associado a movimentação de embarcações dentro e fora dos 

limites da AID, sua abrangência é regional. A temporalidade dos efeitos pode ser 

imediata e, portanto, trata-se de um impacto de duração temporária. Uma vez que 

somente a qualidade ambiental tenderá a se restabelecer após o aspecto cessar, o 

impacto é considerado como reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

Como sua ocorrência é incerta o impacto é considerado de probabilidade média e 

cumulativo, pois o fator ambiental é afetado pelos impactos de Alteração da 

qualidade da água devido à ressuspensão de sedimento durante a instalação dos 

equipamentos submarinos e do gasoduto e Alteração da qualidade da água marinha 

devido ao descarte de fluido do teste de estanqueidade. 

Considerando que as alterações causadas serão de média intensidade a magnitude 

foi avaliada como média. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como 

média, devido à baixa potencialidade de ocorrência de perda de material/substância 

perigosa/oleosa no mar e capacidade de diluição do corpo receptor. Neste contexto, 

considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 

como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância 

foi classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, probabilidade média, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e importância média 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 
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10. Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material / substância 

perigosa / oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na instalação do trecho marítimo do gasoduto 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Comunidade pelágica 

Durante a fase de instalação, é previsto o risco de perda de material, substância 

perigosa, ou óleos no mar, oriundos da atividade da FSRU e as embarcações que 

servirão de apoio, podendo ocorrer alterações na qualidade da água, dependendo 

do material perdido. 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso conforme dados de modelagem de dispersão apresentada nesse 

estudo. 

Desta forma, o impacto de alteração da comunidade pelágica, devido à perda de 

material oleoso/perigoso no mar é classificado como negativo, ocorrendo de forma 

direta na comunidade pelágica local. Dependendo do material perdido, estará sujeito 

à intensidade das correntes locais, o que pode propiciar a dispersão deste material 

fora dos limites da AID, também pode ocorrer durante o transporte do GNL pelo 

navio metaneiro, classificando sua abrangência como regional. No caso de alteração 

da comunidade pelágica, a temporalidade dos efeitos pode ser classificada como 

longa dependendo do material perdido, são impactos que podem estender além da 

vida útil do empreendimento, tratando-se de um impacto permanente. Uma vez que 

existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar parcialmente às condições 

semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto, assim ele é 

considerado parcialmente reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade média pois sua ocorrência é incerta. É 

classificado como cumulativo, devido a possibilidade de interação com outros 

impactos incidentes sobre o fator ambiental comunidade pelágica. 

Assim, devido ao grau de interferência nas comunidades pelágicas locais, o impacto 

é considerado de baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como média devido à moderada relevância de ocorrência de alteração 

das comunidades pelágicas locais. Neste contexto, considerando-se a relevância de 

implantação de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores 

ambientais de relevante interesse, sua importância foi classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, temporalidade longa, permanente, parcialmente reversível, 
probabilidade média, cumulativo, baixa magnitude, sensibilidade média e importância 
média 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 
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Programas 
Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

11. Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material / substância 

perigosa / oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na instalação do trecho marítimo do gasoduto 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Cetáceos e Quelônios 

Muito embora carcaças de cetáceos tenham sido encontradas encalhadas e 

cobertas por óleo, estudos demonstram que, por meio de estruturas sensitivas 

presentes em seus tegumentos, os cetáceos detectam a presença de substância 

oleosa na água e, após contato primário, criam aversão à região afetada, evitando-a 

(GERACI; AUBIN, 1988). Segundo Walsh et al. (1974), alguns óleos, principalmente 

os de baixo peso molecular, quando em contato persistente com a epiderme, podem 

ser letais, já que promovem inflamação e necrose. Isto se deve ao fato de que, por 

meio deste contato, há a interação destes óleos com o tegumento, fazendo com que 

a proteção lipídica seja removida, podendo assim deteriorar as células ali presentes 

(LEPULESCU et al., 1973). Tendo isto em mente, a perda de materiais oleosos na 

água, perturba a comunidade de cetáceos, ao passo que estes vão evitar esta área. 

A comunidade de quelônios também é afetada, já que sua rota de migração será 

atrapalhada pela presença de óleo, podendo desenvolver lesões em seus 

tegumentos (GHERALDI et al., 2008). 

Embora não tenham sido registrados muitos acidentes de vazamento de Gás Natural 

Liquefeito em terminais, há a necessidade de considerar esses riscos com o intuito 

de mensurar os possíveis impactos (RAMOS et al., 2012). Segundo La Rovere 

(2007), pequenos vazamentos podem acontecer durante a operação offshore, 

ocasionando danos ao ecossistema em longo prazo. Neste contexto, as 

comunidades de cetáceos e quelônios podem ser afetadas pelo vazamento de GNL. 

Existem características potencializadoras que devem ser levadas em consideração 

quando é feita a mensuração dos efeitos de um poluente em meio aquático, estão 

são: (1) tempo de residência; (2) taxa de acumulação; (3) aumento do fluxo com o 

tempo; e, (4) dispersão para outras áreas (GOLDBERG, 1995). 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso (volume médio do tanque de um rebocador) conforme dados de 

modelagem de dispersão apresentada nesse estudo. 

Desta forma, a interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de materiais, 

substâncias perigosas e oleosas no mar é classificado como negativo. O impacto 

está previsto para ocorrer além dos limites da AID, sendo sua abrangência regional. 

No caso de caso de contato físico com a mancha de óleo ou outra substância 
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perigosa o impacto é classificado como direto e sua temporalidade dos efeitos é 

imediata, já caso de biomagnificação o impacto é indireto e de duração curta. 

Como os efeitos cessam quando acaba a ação que os causou, trata-se de um 

impacto temporário. Uma vez que extinta a fonte de poluição, esses grupos de 

animais tendem a retornar aos locais antes afetados e, em alguns casos podem, 

inclusive, metabolizar os compostos acumulados no organismo o impacto é 

considerado reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de média probabilidade, devido à incerteza quanto à sua 

ocorrência. É classificado como cumulativo, devido a possibilidade de interação com 

os impactos Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos 

ruídos da fase de instalação e Possibilidade de colisão de embarcações com 

cetáceos e quelônios. Devido ao grau de interferência, o impacto é considerado de 

alta magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como alta. 

Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação 

e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, 

sua importância foi classificada como alta. 

Síntese da Classificação  
Negativo, direto/indireto, regional, imediato/curta duração, temporário, reversível, 
média probabilidade, cumulativo, magnitude alta, sensibilidade alta, importância alta 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

12. Interferência nas aves marinhas devido à perda de material / substância perigosa 

/ oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na instalação do trecho marítimo do gasoduto 

Comissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Aves marinhas 

O aumento da movimentação de embarcações na área ocasionada pela implantação 

e operação do empreendimento aumenta o risco de pequenos vazamentos de óleos, 

graxas e substâncias perigosas, oriunda destas embarcações, podendo ocasionar a 

contaminação da camada superficial e prejudicar a avifauna marinha. 

Os principais impactos causados sobre a avifauna marinha nas áreas de 

interferência decorrem dos riscos de perda de material/substância perigosa/oleoso 

no mar. As aves marinhas, apesar de apresentarem grande mobilidade, são 

especialmente vulneráveis ao óleo proveniente de um derramamento (LEIGHTON, 

2000), principalmente em função da película de óleo que se forma na superfície da 

água (BRAILE; CAVALCANTI, 1993) e à presença do óleo nos sítios de nidificação, 

descanso e alimentação destes organismos (IUCN, 1983). 
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Esse impacto poderá ocorrer na área de abrangência da AI/AID, sendo considerada 

regional, de natureza negativa, de forma de incidência direta e temporalidade 

imediata. É um impacto temporário, pois os feitos cessam quando acaba a ação que 

os causou e ainda reversível, pois as condições originais são restabelecidas num 

horizonte temporal conhecido. A probabilidade de ocorrer é média, pois a chance de 

sua ocorrência é incerta. Considerando-se o tráfico de embarcações ocorrente na 

baia da Babitonga, assim como outras atividades realizadas no seu entorno, o 

derramamento de produtos perigosos, óleos e graxas também ocorrem, sendo 

considerado um impacto cumulativo sinérgico. Este impacto é considerado de 

magnitude, sensibilidade e importância alta. 

Síntese da Classificação 
Regional, negativo, direto, imediato, temporário, reversível, média probabilidade, 
cumulativo sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos  

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado ( 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais ( 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

Fase de Operação 

13. Alteração da biota marinha devido à presença da FSRU (sombreamento / 

luminosidade / estruturas fixas). 

Aspecto Ambiental Presença Física da FSRU na locação (luminosidade, bioincrustração) 

Fator Ambiental Biota marinha 

Durante a fase de operação da FSRU, a instalação de estruturas fixas afeta 

consideravelmente a biota marinha, devido à perda do substrato original, 

proporcionando um novo habitat, dessa forma rompendo o equilíbrio das 

comunidades aquáticas. 

O efeito da luminosidade artificial durante a noite pode interferir também em outros 

grupos da fauna aquática que possuem fototactismo positivo, como lulas e alguns 

peixes, funcionando como um atrativo desses organismos, que ao serem atraídos 

pela luz podem ficar mais susceptíveis a ataques de predadores. 

O sombreamento excessivo prejudica a incidência de raios solares, afetando a 

comunidade fotossintetizante, podendo acarretar problemas na cadeia trófica. 

Alguns animais são guiados pela luz natural, sendo prejudicados com o excesso de 

luz artificial, perdendo o senso de direção. 

Dessa forma, o impacto de alteração da biota marinha devido à presença da FSRU é 

classificado como negativo, que ocorre de forma direta. As estruturas fixas, o 

sombreamento e a fotopoluição devem ocorrer nos limites da AI, sendo sua 

abrangência considerada local. No caso de alteração dos processos estruturais e 

metabólicos, tratando-se de um impacto que perdurará durante toda vida útil do 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 53 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

empreendimento sua temporalidade é considerada longa. Uma vez que existe a 

possibilidade do fator ambiental afetado retornar as condições originais, o impacto é 

considerado temporário e parcialmente reversível. 

O impacto é considerado de alta probabilidade, pois sua ocorrência é certa. É 

classificado como cumulativo, devido a possibilidade de interação com o impacto 

n014 Alterações na biota marinha a partir da colonização de comunidades biológicas 

incrustantes. Considerando o grau de interferência na biota marinha, o impacto é 

classificado como de média magnitude. A sensibilidade do fator é considerada 

média. Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações de 

mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante 

interesse, sua importância foi classificada como média. 

Síntese da classificação 
Negativo, direto, local, longa temporalidade, temporário parcialmente reversível, 
probabilidade alta, cumulativo, média magnitude, média sensibilidade, média 
importância 

Medida 
Adequação da iluminação do empreendimento a fim de minimizar os impactos sobre a 
fauna 

Programa Monitoramento da biota aquática marinha 

14. Alterações na biota marinha a partir da colonização de comunidades biológicas 

incrustantes. 

Aspecto Presença do gasoduto e estruturas submarinas para a operação do Gasoduto 

Fator Ambiental Biota marinha 

Após a implantação das estruturas submarinas (dolphins, gasoduto, FSRU) irá 

ocorrer a colonização de organismos incrustantes nestas estruturas, com a formação 

dessa nova comunidade servirá de atrativo para outras espécies presente na baia e 

assim, alterando a biota aquática da região. 

De acordo com Pizatto (2004), substratos rígidos submersos em ambientes 

marinhos ou mixo-halinos são rapidamente colonizados por comunidades de algas e 

organismos sésseis, sendo que a comunidade biológica que coloniza estruturas 

submersas artificialmente, tais como pilares de píeres, colunas e fundações de 

plataformas de petróleo, carcaças de navios afundados, entre outros, é semelhante 

ou mesmo mais rica em biodiversidade do que os substratos naturais rochosos 

adjacentes. 

Com a presença dos organismos incrustantes, deve aumentar a comunidade de 

peixes na região, assim como de quelônios, decorrendo do aumento da oferta de 

alimentos e criação de área de proteção, repouso e abrigo.  

Desta forma, o impacto na biota marinha a partir da colonização de comunidades 

biológicas incrustantes é classificado como negativo, ocorrendo de forma direta. No 

tocante a colonização por organismos exóticos invasores, estes vindo por água de 

lastro ou incrustação em embarcações que venham atracar no terminal é 

considerado indireto. A colonização está prevista para ocorrer dentro dos limites da 

AID, sendo sua abrangência local. A temporalidade dos efeitos pode ser classificada 
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como longa, tratando-se de um impacto potencial permanente. Uma vez que não 

existe a possibilidade do fator ambiental retornar as condições semelhantes as que 

apresentavam antes da incidência do impacto, sendo considerado irreversível, 

conforme critério estabelecido nesta AIA. 

Como sua ocorrência é certa, o impacto é considerado de alta probabilidade, 

classificado como não cumulativo, já que não acumula no tempo e espaço. Devido 

ao grau de interferência, o impacto é considerado de média magnitude. A 

sensibilidade foi classificada como média, Neste contexto, considerando-se a 

relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos 

sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância foi classificada 

como média. 

Síntese da Classificação  Negativo, direto, local, imediata, permanente, irreversível, alta probabilidade, não 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade, importância média 

Acompanhamento da biota marinha 

Programa Monitoramento da biota aquática marinha 

15. Alteração da comunidade pelágica devido à captação da água do mar. 

Aspecto Captação de água do mar para o processo de regaseificação 

Fator ambiental Comunidade pelágica 

Durante a fase de operação irá ocorrer à captação de água do mar para o processo 

de regaseificação podendo afetar diretamente o ciclo de vida de animais pelágicos. 

A água do mar será captada em um ponto do navio e irá percorrer um longo trajeto 

para estabilizar a temperatura no processo de regaseificação, sendo liberada no final 

do processo. Com a sucção da água marinha, alguns organismos podem 

acidentalmente serem sugados, e dependendo da intensidade e tempo do processo, 

o dano às comunidades pelágicas pode ser ainda maior. Além dos peixes, os 

organismos planctônicos, que também constituem as comunidades pelágicas, são 

seres que se deslocam passivamente na água, arrastado pelas correntes, com uma 

capacidade de locomoção limitada. Devido a essas características, o impacto na 

comunidade pelágica existente no local, é completamente relevante à ação de 

captação de água para o processo de regaseificação. 

Dessa forma o impacto de alteração da comunidade pelágica devido à captação de 

água do mar para o processo de regaseificação é classificado como negativo, 

ocorrendo de forma direta. A captação e liberação da água está prevista para 

ocorrer dentro dos limites da AID, definindo sua abrangência como local. No caso da 

sucção de organismos pelágicos, o efeito da operação de regaseificação será de 

temporalidade imediata, assim considerando que o impacto cessa quando acaba a 

ação que o causou, pode ser classificado como temporário. Uma vez que modificado 

a dinâmica das populações das zonas pelágicas o impacto é considerado reversível. 

O impacto é considerado de alta probabilidade, pois sua ocorrência é certa. É 

considerado como cumulativo, já que acumula no tempo ou espaço e apresenta 

interação com o impacto Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de 
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efluente térmico. Devido ao grau de interferência nas comunidades pelágicas, o 

impacto é considerado de média magnitude. A sensibilidade desse fator ambiental 

foi classificada como média, devido à potencialidade de alteração das comunidades 

pelágicas locais. Considerando a relevância de implantação de ações de mitigação e 

controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais sua importância foi 

classificada como média. 

Síntese da classificação 
Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, probabilidade alta, cumulativo, 
média magnitude, sensibilidade média, importância média 

Medidas 
Utilização de gradeamento na área de captação de água do mar 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

16. Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluente térmico. 

Aspectos Descarte de efluentes oriundos do processo de regaseificação - pluma térmica 

Fator Ambiental Água 

A alteração na qualidade físico-químico da água da Baía da Babitonga está 

associada ao descarte de efluente proveniente tanto da Unidade de Armazenamento 

e Regaseificação Flutuante - FRSU, quanto do navio Metaneiro (GNLC). 

O uso de água para o resfriamento de processo em instalações de liquefação e para 

o aquecimento de reevaporação em terminais de recebimento de GNL pode resultar 

em uso significativo de água e correntes de descarga. Para o processo de 

regaseificação do GNL na FRSU, ocorrerá a captação da água da baía através de 

três bombas com capacidade de 9.000 m3/h, o qual após passar pelo processo de 

regaseificação retornará ao sistema com temperatura inferior ou superior à água 

captada em até 7°C, podendo ocasionar um processo de estratificação térmica do 

corpo d’ água.  

Nas linhas de tomada de água salgada para a planta de regaseificação está inclusa 

a instalação de filtros para proteção dos vaporizadores contra resíduos de micro-

organismos em suspensão. Da mesma forma, um sistema de limpeza a base de 

hipoclorito de sódio será instalado junto aos trocadores de calor para prevenir a 

proliferação de micro-organismos marinhos devido ao sistema de circulação de água 

salgada. No entanto, o cloro residual do efluente na água do mar poderá afetar a 

vida marinha, por este motivo o lançamento do efluente deverá ser controlado. 

Os impactos advindos da baixa temperatura de descarte do sistema estão 

relacionados diretamente com vários fatores físico-químicos da água, tais como a 

tensão superficial, a viscosidade, o pH, oxigênio dissolvido, etc. Os organismos 

aquáticos são afetados por temperaturas fora de seus limites de tolerância térmica, o 

que causa impactos sobre seu crescimento e reprodução. 

Todos os corpos d’água apresentam variações de temperatura ao longo do dia e das 

estações do ano. No entanto, o lançamento de efluentes com baixas temperaturas 
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pode causar impacto significativo nos corpos d’água. É importante destacar que as 

descargas dos efluentes térmicos (quente e frio) serão realizadas nos mesmos 

pontos de emissão, ocorrendo homogeneização do gradiente térmico diminuindo 

parte do impacto. 

A alteração na qualidade das águas da baia da Babitonga devido ao descarte de 

efluente térmico é considerada um impacto de abrangência local, negativo e forma 

de incidência direta por estar relacionada diretamente com o empreendimento. Sua 

temporalidade é considerada imediata, devido à homogeneização da água na baía. 

As correntes de entrada e saída influenciam na dispersão de temperatura e 

cloração. O impacto é reversível, isto é, com a paralisação da atividade a água 

estuarina retornará a sua normalidade. Sua duração é temporária, ocorrendo 

somente na fase operacional do sistema (regaseificação do GNL e geração de 

energia). A probabilidade de ocorrer o impacto é alta e certa, tendo em vista da 

necessidade do aquecimento e esfriamento da água para o funcionamento do 

sistema. Devido a possibilidade de interação com os impactos de Alteração da 

qualidade da água devido ao descarte de efluentes sanitário e resíduos alimentares 

pela FSRU e Alteração da qualidade da água devido à perda de material/substância 

perigosa/ oleosa no mar é possível definir que o impacto é cumulativo, conforme 

estabelecido nesta EIA. 

Considerando-se o volume de efluente térmico descartado e alteração local das 

águas da baía, o impacto pode ser classificado como de baixa magnitude, a 

sensibilidade e importância foram avaliadas como altas. 

Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, imediato, reversível, temporário, probabilidade alta, cumulativo, 
alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas 

Controle dos lançamentos de efluentes líquidos 

Adaptação para lançamento do efluente em vários pontos do FSRU 

Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 

Programa Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

17. Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluente térmico. 

Aspecto Descarte de efluentes oriundos do processo de regaseificação - pluma térmica 

Fator Ambiental Comunidade Pelágica 

Durante a fase de operação, é previsto o descarte de efluentes oriundo do processo 

de regaseificação, formando uma pluma térmica no entorno do empreendimento. A 

alteração na temperatura causa impacto direto nas comunidades pelágicas 

existentes no local, uma vez que afeta o metabolismo dos organismos. Como no 

caso, a mudança na temperatura proveniente do processo de regaseificação, terá 

um decremento previsto, causando a diminuição dos processos metabólicos. Para 

minimizar ou eliminar a possibilidade de incrustação no interior do sistema, será 

adicionado hipoclorito, que mesmo em pequenas quantidades, afeta diretamente os 

organismos planctônicos. Estes impactos propiciam a alteração da comunidade 

pelágica local, por espécies r-estrategistas, que aproveitam a disponibilidade de um 
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novo habitat propício às mesmas, podendo até depletar algumas espécies existentes 

no local afetado, que só existem ali, por seus fatores ambientais existentes naquele 

local. 

Desta forma, o impacto de alteração da comunidade pelágica devido descarte de 

efluente térmico é classificado como negativo, que ocorre de forma direta. Como a 

dispersão da pluma térmica está prevista para ocorrer dentro dos limites da AID, sua 

abrangência é local. No caso de alteração dos processos metabólicos, a 

temporalidade dos efeitos pode ser classificada como imediata e, são impactos que 

cessam quando acaba a ação que os causou, trata-se de um impacto potencial 

temporário. Uma vez que existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar 

às condições semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto, 

assim ele é considerado reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade alta, pois sua ocorrência é certa. É 

classificado como cumulativo, já o fator ambiental em questão será afetado pelo 

impacto Alteração da comunidade pelágica devido à captação da água do mar. 

Devido ao grau de interferência nas comunidades pelágicas locais, o impacto é 

considerado de média magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como média, devido à potencialidade de ocorrência de alteração das 

comunidades pelágicas locais. Neste contexto, considerando-se a relevância de 

implantação de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores 

ambientais de relevante interesse, sua importância foi classificada como alta. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, probabilidade alta, 
cumulativo, média magnitude, sensibilidade média e importância alta 

Medidas 

Adaptação para lançamento do efluente em vários pontos do FSRU, visando melhor 
distribuição da pluma térmica no corpo receptor 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

18. Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da 

fase de operação. 

Aspecto Geração de ruídos das atividades de operação 

Fator Ambiental Cetáceos e Quelônios 

Com a operação do empreendimento, terá o maior fluxo de embarcações na área, 

visto que a Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante (FSRU) tem 

como intuito a transferência de GNL dos navios metaneiros ao terminal com a devida 

segurança. Para tanto, haverá rebocadores disponíveis para garantir que estes 

navios cheguem à FSRU.  

Segundo Williams et al., (2014), o aumento da atividade aquática por meio do maior 

tráfego de embarcações, pode modificar drasticamente a acústica do ambiente. A 

fase de operação do empreendimento aumentará o fluxo de embarcações na região, 

fazendo com que exista um aumento na propagação de ruídos subaquáticos. 
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Segundo Nowacek et al., (2007), a propagação do som em meio marinho é superior 

à terrestre e pode variar de acordo com outros fatores, como, por exemplo, 

profundidade, outros ruídos e intensidade. Concomitante a isto, a audição de 

quelônios é bastante desenvolvida e sensível (BALBANI, 2008), tal como a de 

cetáceos (BREGMAN, 1990; POPPER; HASTINGS, 2009). 

Tendo isto em mente, os ruídos provenientes da fase de operação podem gerar 

perturbações sobre a comunidade de cetáceos e de quelônios, ao passo que, os 

sons antropogênicos podem causar alterações em seu ciclo de vida (BREGMAN, 

1990; POPPER; HASTINGS, 2009). 

Assim, este impacto foi considerado negativo, de incidência direta e de abrangência 

espacial regional já que a atração de embarcações para o local tem potencial de 

prejudicar o ciclo de vida da comunidade de quelônios e cetáceos da região. Este 

impacto tem temporalidade longa, já que, ocorre concomitantemente com o início da 

operação do empreendimento. É reversível, já que, o impacto tem sua duração 

atrelada a duração da fase de operação. No que diz respeito a cumulatividade, o 

impacto se mostra não cumulativo, pois há possibilidade de interação no tempo e no 

espaço com o impacto n0 23 Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda 

de material/substância perigosa/oleoso na mar. Considerando o status de 

conservação das espécies de cetáceos e quelônios que ocorrem na região a 

sensibilidade é alta. Levando em consideração o número de embarcações e de 

viagens realizadas mensalmente, a magnitude foi avaliada como média, sendo a 

importância classificada como alta.  

Síntese da Classificação  
Negativo, direto, longa temporalidade, regional, temporário, reversível, 
cumulativo, alta probabilidade, magnitude média, sensibilidade alta e 
importância alta 

Medidas 
Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Acompanhamento da biota marinha 

Programa Monitoramento da biota aquática marinha 

19. Alteração da qualidade do ar devido às emissões atmosféricas da FSRU. 

Aspectos impactantes da atividade Emissões Atmosféricas da FSRU, embarcações de apoio e LGNC 

Fator Ambiental Ar 

As fontes de emissões atmosféricas (contínuas ou não contínuas) das instalações 

de GNL incluem a combustão para geração de energia e calor (por exemplo, 

caldeiras ou para atividades de desidratação e liquefação em terminais de liquefação 

e atividades de regaseificação em terminais receptores de GNL) e outros motores 

(que podem ser usados para acionar máquinas de grande porte, como 

compressores e bombas). Emissões resultantes de queima e ventilação (gás de 

exaustão pela chaminé, suspiro dos tanques de carga e mastro de suspiro do 

sistema de regaseificação bem como de fontes fugitivas, podem resultar de 

atividades em ambos os terminais de liquefação e regaseificação de GNL).  
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O sistema de regaseificação da unidade FSRU irá operar em circuito aberto (open 

loop) na vazão máxima de 15MMCD (quinze milhões de metros cúbicos normais por 

dia) de gás natural a 20°C de temperatura e a 01 atm. Nesse modo de operação, 

todo o calor para vaporização será fornecido pela água do mar, este sistema é 

menos impactante para a qualidade do ar, pois não gera emissões provenientes da 

queima de combustível. 

As embarcações de apoio e a própria chegada do navio metaneiro (LGNC) também 

proporciona um aumento de emissões atmosféricas na região. 

Os principais poluentes atmosféricos dessas fontes incluem tipicamente óxidos de 

nitrogênio (NOX), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e, no caso 

de gases ácidos, dióxido de enxofre (SO2). 

As emissões de gases de escape produzidos pela combustão de gás natural ou 

hidrocarbonetos líquidos em turbinas, caldeiras e motores para geração de energia e 

calor podem ser a fonte mais significativa de emissões atmosféricas. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade do ar devido a emissões 

atmosféricas pela FSRU é classificado como negativo, que ocorre de forma direta 

por estar ligado diretamente ao empreendimento. Como os processos de operação 

estão associados dentro dos limites da AID, mas como o empreendimento está 

localizado em área que favorece a dispersão e dificulta a concentração dos gases 

gerados durante a atividade planejada, sua abrangência é regional. No caso da 

ocorrência dos processos de operação, a temporalidade dos efeitos pode ser longa 

devido a ser um processo continuo, ou, até que se findem as operações do 

empreendimento, e dependente também das condições climáticas, principalmente 

ventos para sua dispersão. Portanto, trata-se de um impacto potencial de duração 

temporária, pois a qualidade do ar tenderá a se restabelecer após o aspecto cessar, 

ao final da atividade, assim, considerado o impacto como reversível, conforme 

critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade alta, por ser classificada como uma 

ocorrência certa, que afetará a qualidade do ar, não cumulativo, pois o fator 

ambiental em questão não está sujeito a outros impactos. Considerando-se as 

estimativas de emissão do projeto e as condições de dispersão atmosférica 

normalmente reinantes é de baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental 

foi classificada como alta, devido a média relevância da alteração do meio no qual 

está inserido. Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de 

ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de 

relevante interesse, sua importância foi classificada como média. 

Além do impacto direto da operação do empreendimento, deve-se considerar o 

impacto indireto sobre a qualidade do ar, no qual mesmo após cessar as atividades 

operacionais irá permanecer por longo tempo ainda alterando a qualidade do ar, 

devido as emissões atmosféricas cumulativas. 
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Este tipo de impacto é classificado como negativo, que ocorre de forma indireta por 

não estar ligado diretamente ao empreendimento. Como a operação da FSRU está 

dentro dos limites da AID, mas sua ocorrência interfere em algo imensurável 

dependente do nível de emissão de gases, sua abrangência é extrarregional. As 

emissões atmosféricas provenientes da operação do empreendimento, poderá 

apresentar temporalidade longa, portanto, trata-se de um impacto potencial de 

duração permanente. Uma vez que somente com ação do tempo, ou seja, após o 

término das atividades operacionais não é possível reverter o impacto, assim, 

considerado como irreversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade alta, por ser classificada como uma 

ocorrência certa, que afetará a qualidade do ar, não cumulativo, pois o fator 

ambiental em questão não está sujeito a outros impactos. Considerando-se as 

estimativas de emissão do projeto e as condições de dispersão atmosférica 

normalmente reinantes é de baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental 

foi classificada como alta, devido a média relevância da alteração do meio no qual 

está inserido. Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de 

ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de 

relevante interesse, sua importância foi classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto/ indireto, regional/extrarregional, temporalidade longa, temporário/ 
permanente, reversível/ irreversível, probabilidade alta, não cumulativo, baixa 
magnitude, sensibilidade alta e importância média 

Medidas 
Manutenção de máquinas, veículos e equipamentos 

Acompanhamento da qualidade do ar 

Programa Gerenciamento de obras 

20. Alteração da linha de costa em função da modificação da hidrodinâmica local. 

Aspecto 
Presença Física da FSRU na locação (luminosidade, bioincrustração) 

Descarte de efluentes oriundos do processo de regaseificação - pluma térmica 

Fator Ambiental Linha de Costa 

Na fase de operação, são previstas a utilização dos dolphins, estruturas rígidas que 

estarão em contato diretamente com o assoalho submarino, que servirão de apoio à 

atracação da FSRU. De maneira geral, estas estruturas promovem a alteração dos 

processos hidrodinâmicos locais, podendo ocorrer variações de incremento ou 

redução da linha de costa próxima ao empreendimento. 

A erosão e assoreamento são processos contínuos responsáveis pela remoção ou 

adição e pelo transporte de partículas do solo, principalmente na desembocadura de 

baías, atuando na modelagem da paisagem terrestre e na redistribuição de energia 

nestes ambientes. A erosão ou assoreamento podem ocorrer por processos 

naturais, que costumam ser mais lentos e de menor impacto, e por processos 

antrópicos, o que caracteriza as erosões ou assoreamentos acelerados. De acordo 

com os resultados da modelagem, o descarte da água decorrente do processo de 

regaseificação, conforme projeto, será direcionado a boreste da FSRU, em direção à 

costa, considerando que a vazão máxima será de 6.000 a 18.000 m³/h, esse fluxo 
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deverá impactar diretamente nos processos hidrodinâmicos entre as estruturas e a 

linha de costa, podendo apresentar um impacto em conjunto com a presença das 

estruturas de fixação dolphins, bem como todo o sistema flutuante. 

Desta forma, o impacto de alteração da linha de costa é classificado como negativo, 

que ocorre de forma indireta. Como os processos erosivos e deposicionais podem 

seguir fora dos limites da AID, sua abrangência é regional. No caso de ocorrência de 

processos erosivos e deposicionais, a temporalidade dos efeitos pode ser longa e, 

portanto, trata-se de um impacto potencial permanente. Uma vez que as condições 

originais podem ser parcialmente restabelecidas, ou seja, após a implantação de 

medidas corretivas, é possível reverter o impacto parcialmente, assim ele é 

considerado parcialmente reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA.  

O impacto é considerado de probabilidade alta, pois sua ocorrência é certa. É 

classificado como não cumulativo, já que não há interação no espaço e no tempo 

com outros impactos ambientais. Devido ao grau de erodibilidade encontrado na 

região e potencial de alteração do fator ambiental, o impacto é considerado de alta 

magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como alta, devido à 

alta potencialidade de ocorrência de erosão ou assoreamento entre a linha de costa 

e as áreas em que os dolphins serão instalados. Neste contexto, considerando-se a 

relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos 

sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância foi classificada 

como alta. 

Síntese da Classificação 
Negativo, indireto, regional, longa temporalidade, permanente, parcialmente reversível, 
probabilidade alta, não cumulativo, alta magnitude, sensibilidade alta e importância alta 

Medidas 

Adaptação para lançamento do efluente em vários pontos do FSRU, visando melhor 
distribuição da pluma térmica no corpo receptor 

Identificação e controle de processos erosivos e assoreamento 

Programa Monitoramento da Linha de Costa 

21. Alteração na qualidade da água devido à perda de material / substância perigosa 

/ oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais 
Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na operação 

Fator Ambiental Água 

Durante a etapa de operação do empreendimento, deve-se considerar a 

possibilidade da qualidade da água ser afetada pelo aporte de compostos químicos 

originados das máquinas e equipamentos utilizados. 

Na utilização de máquinas, equipamentos, veículos e a circulação de embarcações 

de apoio e de operação existem pontos críticos em relação à contaminação da água 

que se concentram nas atividades de abastecimento e manutenção dos mesmos. 

Essas manobras devem ser cuidadosamente aplicadas, garantindo assim a 

preservação da biota marinha. 
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O processo de percolação de substâncias perigosas derramadas a bordo das 

embarcações pela água da chuva é um fator de risco para a qualidade das águas 

superficiais. 

Medidas de prevenção como a reciclagem e organização, são fatores que 

influenciam diretamente para a não contaminação da baia/mar com substâncias 

perigosas, etc. 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso conforme dados de modelagem de dispersão apresentada nesse 

estudo. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido à perda de 

material/substância perigosa/oleosa no mar é classificado como negativo, que ocorre 

de forma direta por estar diretamente ligado ao empreendimento. Como o processo 

de implantação está associado a movimentação de embarcações dentro e fora dos 

limites da AID, sua abrangência é regional. A temporalidade dos efeitos pode ser 

imediata e, portanto, trata-se de um impacto de duração temporária. Uma vez que 

somente a qualidade ambiental tenderá a se restabelecer após o aspecto cessar, o 

impacto é considerado como reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

Como sua ocorrência é incerta o impacto é considerado de probabilidade média e 

cumulativo, pois o fator ambiental está sujeito a outro impacto Alteração da 

qualidade da água devido ao descarte de efluente térmico. 

Considerando que as alterações causadas serão de média intensidade a magnitude 

foi avaliada como média. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como 

média, devido à baixa potencialidade de ocorrência de perda de material/substância 

perigosa/oleosa no mar e capacidade de diluição do corpo receptor. Neste contexto, 

considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 

como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância 

foi classificada como baixa. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, probabilidade média, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e importância média 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 

22. Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material / substância 

perigosa / oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na operação 

Fator Ambiental Comunidade Pelágica 

Durante a fase de operação, é previsto o risco de perda de material, substância 

perigosa, ou óleos no mar, oriundos da atividade da FSRU e as embarcações que 
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servirão de apoio, podendo ocorrer alterações na qualidade da água, dependendo 

do material perdido. 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso conforme dados de modelagem de dispersão apresentada nesse 

estudo. 

Desta forma, o impacto de alteração da comunidade pelágica, devido à perda de 

material oleoso/perigoso no mar é classificado como negativo, ocorrendo de forma 

direta na comunidade pelágica local. Dependendo do material perdido, estará sujeito 

à intensidade das correntes locais, o que pode propiciar a dispersão deste material 

fora dos limites da AID, também pode ocorrer durante o transporte do GNL pelo 

navio metaneiro, classificando sua abrangência como regional. No caso de alteração 

da comunidade pelágica, a temporalidade dos efeitos pode ser classificada como 

longa dependendo do material perdido, são impactos que podem estender além da 

vida útil do empreendimento, tratando-se de um impacto permanente. Uma vez que 

existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar parcialmente às condições 

semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto, assim ele é 

considerado parcialmente reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade média pois sua ocorrência é incerta. É 

classificado como cumulativo, devido a possibilidade de interação com outros impactos 

incidentes sobre o fator ambiental comunidade pelágica (impactos n0 15 e 17). 

Assim, devido ao grau de interferência nas comunidades pelágicas locais, o impacto 

é considerado de baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como média devido à moderada relevância de ocorrência de alteração 

das comunidades pelágicas locais. Neste contexto, considerando-se a relevância de 

implantação de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores 

ambientais de relevante interesse, sua importância foi classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, temporalidade longa, permanente, parcialmente reversível, 
probabilidade média, cumulativo, baixa magnitude, sensibilidade média e importância 
média 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos  

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

23. Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material / substância 

perigosa / oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na operação 

Fator Ambiental Cetáceos e Quelônios 
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Muito embora carcaças de cetáceos tenham sido encontradas encalhadas e 

cobertas por óleo, estudos demonstram que, por meio de estruturas sensitivas 

presentes em seus tegumentos, os cetáceos detectam a presença de substância 

oleosa na água e, após contato primário, criam aversão à região afetada, evitando-a 

(GERACI; AUBIN, 1988). Segundo Walsh et al. (1974), alguns óleos, principalmente 

os de baixo peso molecular, quando em contato persistente com a epiderme, podem 

ser letais, já que promovem inflamação e necrose. Isto se deve ao fato de que, por 

meio deste contato, há a interação destes óleos com o tegumento, fazendo com que 

a proteção lipídica seja removida, podendo assim deteriorar as células ali presentes 

(LEPULESCU et al., 1973). Tendo isto em mente, a perda de materiais oleosos na 

água, perturba a comunidade de cetáceos, ao passo que estes vão evitar esta área. 

A comunidade de quelônios também é afetada, já que sua rota de migração será 

atrapalhada pela presença de óleo, podendo desenvolver lesões em seus 

tegumentos (GHERALDI et al., 2008). 

Embora não tenham sido registrados muitos acidentes de vazamento de Gás Natural 

Liquefeito em terminais, há a necessidade de considerar esses riscos com o intuito 

de mensurar os possíveis impactos (RAMOS et al., 2012). Segundo La Rovere 

(2007), pequenos vazamentos podem acontecer durante a operação offshore, 

ocasionando danos ao ecossistema em longo prazo. Neste contexto, as 

comunidades de cetáceos e quelônios podem ser afetadas pelo vazamento de GNL. 

Existem características potencializadoras que devem ser levadas em consideração 

quando é feita a mensuração dos efeitos de um poluente em meio aquático, estão 

são: (1) tempo de residência; (2) taxa de acumulação; (3) aumento do fluxo com o 

tempo; e, (4) dispersão para outras áreas (GOLDBERG, 1995). 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso (volume médio do tanque de um rebocador) conforme dados de 

modelagem de dispersão apresentada nesse estudo. 

Desta forma, a interferência nos cetáceos e quelônios devido a perda de materiais, 

substâncias perigosas e oleosas no mar é classificado como negativo. O impacto 

está previsto para ocorrer além dos limites da AID, sendo sua abrangência regional. 

No caso de caso de contato físico com a mancha de óleo ou outra substância 

perigosa o impacto é classificado como direto e sua temporalidade dos efeitos é 

imediata, já caso de biomagnificação o impacto é indireto e de duração curta. 

Como os efeitos cessam quando acaba a ação que os causou, trata-se de um 

impacto temporário. Uma vez que extinta a fonte de poluição, esses grupos de 

animais tendem a retornar aos locais antes afetados e, em alguns casos podem, 

inclusive, metabolizar os compostos acumulados no organismo o impacto é 

considerado reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de média probabilidade, devido à incerteza quanto à sua 

ocorrência. É classificado como cumulativo, devido a possibilidade de interação com 
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os impactos Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos 

ruídos da fase de instalação e Possibilidade de colisão de embarcações com 

cetáceos e quelônios. Devido ao grau de interferência, o impacto é considerado de 

alta magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como alta. 

Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação 

e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, 

sua importância foi classificada como alta. 

Síntese da Classificação  
Negativo, direto/indireto, regional, imediato/curta duração, temporário, reversível, média 
probabilidade, cumulativo, magnitude alta, sensibilidade alta, importância alta 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos  

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

24. Interferência nas aves marinhas devido à perda de material / substância perigosa 

/ oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na operação 

Fator Ambiental Biota marinha 

O aumento da movimentação de embarcações na área ocasionada pela operação 

do empreendimento aumenta o risco de pequenos vazamentos de óleos, graxas e 

substâncias perigosas, oriunda destas embarcações, podendo ocasionar a 

contaminação da camada superficial e prejudicar a avifauna marinha. 

Os principais impactos causados sobre a avifauna marinha nas áreas de 

interferência decorrem dos riscos de perda de material/substância perigosa/oleoso 

no mar. As aves marinhas, apesar de apresentarem grande mobilidade, são 

especialmente vulneráveis ao óleo proveniente de um derramamento (LEIGHTON, 

2000), principalmente em função da película de óleo que se forma na superfície da 

água (BRAILE; CAVALCANTI, 1993) e à presença do óleo nos sítios de nidificação, 

descanso e alimentação destes organismos (IUCN, 1983). 

Esse impacto poderá ocorrer na área de abrangência da AI/AID, sendo considerada 

regional, de natureza negativa, de forma de incidência direta e temporalidade 

imediata. É um impacto temporário, pois os feitos cessam quando acaba a ação que 

os causou e ainda reversível, pois as condições originais são restabelecidas num 

horizonte temporal conhecido. A probabilidade de ocorrer é média, pois a chance de 

sua ocorrência é incerta. Considerando o tráfico de embarcações ocorrente na baia 

da Babitonga, assim como outras atividades realizadas no seu entorno, o 

derramamento de produtos perigosos, óleos e graxas também ocorrem, sendo 

considerado um impacto cumulativo sinérgico. Este impacto é considerado de 

magnitude, sensibilidade e importância alta. 
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Síntese da Classificação 
Regional, negativo, direto, imediato, reversível, média probabilidade, cumulativo 
sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

25. Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluentes sanitário e 

resíduos alimentares pela FSRU. 

Aspectos Ambientais Descarte de efluentes sanitários e de resíduos alimentares da FSRU 

Fator Ambiental Água 

Durante a operação do terminal gaseiro está previsto a geração de efluentes de 

origem sanitária. 

Segundo a convenção internacional para a prevenção da poluição por navios 

(MARPOL) de73/78, é proibido o lançamento de esgotos em mar pelo navio devido à 

proximidade da costa.  

No entanto, nesta mesma convenção são citadas algumas exceções para 

lançamento de esgotos, a serem citadas no texto abaixo da Regra 11: 

1 - De acordo com as disposições da regra 3 do presente anexo, é proibida a 

descarga para o mar de esgotos sanitários, excepto quando: 

1.1 - O navio descarregar esgotos sanitários desintegrados e desinfectados, 

utilizando um sistema aprovado pela Administração, em conformidade com a regra 

9.1.2 do presente anexo, a uma distância superior a 3 milhas marítimas da terra 

mais próxima, ou a mais de 12 milhas marítimas da terra mais próxima se o esgoto 

sanitário não for desintegrado ou desinfectado, desde que, em qualquer caso, o 

esgoto sanitário que tenha sido armazenado num tanque de retenção não seja 

descarregado instantaneamente, mas sim a um débito moderado, quando o navio 

segue a sua rota a uma velocidade não inferior a 4 nós. O débito de descarga será 

aprovado pela Administração com base em normas elaboradas pela Organização; 

ou 1.2 - O navio tenha em funcionamento uma instalação de tratamento de esgotos 

sanitários certificada pela Administração, satisfazendo os requisitos operacionais 

referidos na regra 9.1.1 do presente anexo; e 1.2.1 - Sejam registados no Certificado 

Internacional de Prevenção da Poluição por Esgotos Sanitários os resultados dos 

testes da instalação; e 1.2.2 - Adicionalmente, o efluente não produzirá sólidos 

flutuantes visíveis, nem a descoloração da água circundante. 

2 - As disposições do parágrafo 1 não serão aplicadas aos navios que operam em 

águas sob a jurisdição de um Estado, nem aos navios estrangeiros de passagem 

nessas águas, quando procedem à descarga de esgotos sanitários de acordo com 

requisitos eventualmente menos exigentes impostos por esse Estado. 
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3 - Quando os esgotos sanitários são misturados com resíduos ou águas de 

resíduos sujeitos aos requisitos previstos noutros anexos da MARPOL 73/78, os 

requisitos desses anexos devem ser cumpridos para além dos requisitos do 

presente anexo. 

Visando atender ainda os critérios estabelecidos peça Resolução CONAMA n0 

430/2011, que dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão 

do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, será realizado estudo de 

modelagem verificando a dispersão do efluente sanitário no corpo receptor, caso 

seja verificada capacidade de autodepuração, será estudado o lançamento dos 

efluentes desde que atendam aos limites estabelecidos nas legislações vigentes.  

Os esgotos e águas residuais de navios contêm altos níveis de DBO, sólidos 

suspensos totais, e bactérias coliformes, e tipicamente baixos níveis de pH (devido à 

cloração). Como o nível de descarte é baixo, as correntes marinhas acabam por 

dispersar esses efluentes. 

Os resíduos alimentares não serão descartados em alto mar, estes serão recolhidos 

por empresas terceirizadas que irão dar o destino correto para o mesmo, por este 

motivo o impacto pelo descarte dos resíduos não será abordado neste item. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido ao descarte de 

efluentes é classificado como negativo, que ocorre de forma direta por estar ligado 

diretamente ao empreendimento. Como os processos de operação estão associados 

dentro dos limites da AID, sua abrangência é local. No caso da ocorrência dos 

processos de operação, a temporalidade dos efeitos pode ser imediata devido a ser 

um processo de rápida depuração, e dependente também das condições de 

correntes marinhas, portanto, trata-se de um impacto potencial de duração 

temporária na qual esse fator se estendera durante a vida útil do empreendimento, 

assim, considerado o impacto como reversível, pois terá um pré-tratamento. 

O impacto é considerado de probabilidade alta, por ser classificada como uma 

ocorrência certa, que afetará a água, e cumulativo devido a possibilidade de 

interação com o impacto n0 19. alteração da qualidade da água devido ao descarte 

de efluente térmico. Como volume de efluente despejado é pequeno vista a 

capacidade de diluição da baia, logo, é classificado como de baixa magnitude. A 

sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como baixa, devido à baixa 

relevância da alteração do meio no qual está inserido. Neste contexto, 

considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 

como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância 

foi classificada como baixa. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, temporário, imediato, reversível, probabilidade alta, cumulativo, 
baixa magnitude, sensibilidade baixa e importância baixa 

Medidas 

Controle dos lançamentos do efluente líquido 

Acompanhamento da qualidade da água 

Recolhimento e destinação dos resíduos alimentares 

Programa Monitoramento da qualidade de efluentes 
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26. Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluentes sanitário e 

resíduos alimentares pela FSRU 

Aspecto Descarte de efluentes sanitários e de resíduos alimentares da FSRU 

Fator Ambiental Comunidade pelágica 

Durante a fase de operação, é previsto o descarte de efluentes sanitários e resíduos 

alimentares, oriundos da atividade humana embarcada na FSRU, ocorrendo 

alterações na qualidade da água no entorno deste descarte. O descarte de material 

orgânico propicia a atividade bacteriana que degrada este material, acarretando no 

aumento do consumo de oxigênio por esses processos de degradação, afetando 

diretamente a comunidade pelágica local. 

Desta forma, o impacto de alteração da comunidade pelágica, devido o descarte de 

efluente sanitário e resíduos alimentares é classificado como negativo, que ocorre 

de forma direta na comunidade pelágica local. Como a dispersão dos efluentes 

sanitários e resíduos alimentares, está sujeito à intensidade das correntes locais, o 

que pode propiciar a dispersão deste material, principalmente os resíduos 

alimentares sólidos, fora dos limites da AID, sua abrangência é regional. No caso de 

alteração da comunidade pelágica, a temporalidade dos efeitos pode ser classificada 

como imediata e, são impactos que cessam quando acaba a ação que os causou, 

trata-se de um impacto potencial temporário. Uma vez que existe a possibilidade do 

fator ambiental afetado retornar às condições semelhantes às que apresentava 

antes da incidência do impacto, assim ele é considerado reversível, conforme critério 

estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade alta que ocorra durante toda a fase de 
operação. É classificado como cumulativo, devido a relevante cumulatividade 
espacial ou temporal com os impactos Alteração da comunidade pelágica devido à 
captação da água do mar e n0 20. Alteração da comunidade pelágica devido ao 
descarte de efluente térmico e ainda sinérgico devido a interação com os 
lançamentos de efluentes de mesma grandeza, existentes na AII. Assim, devido ao 
grau de interferência nas comunidades pelágicas locais, o impacto é considerado de 
média magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como baixa. 
Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação 
e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, 
sua importância foi classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, probabilidade alta, 
cumulativo, média magnitude, sensibilidade baixa e importância média 

Medidas 

Controle dos lançamentos de efluentes líquidos 

Recolhimento e destinação dos resíduos alimentares 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 

Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

Monitoramento da qualidade de efluentes 
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Fase de desativação 

27. Alteração da biota marinha devido ao descomissionamento da FSRU. 

Aspecto Descomissionamento da FSRU 

Fator ambiental Biota marinha 

Está previsto o descomissionamento da FSRU após o final de sua vida útil. Durante 

o período de exploração as estruturas submersas tornam-se parte integrante do 

ecossistema marinho, servindo de abrigo para as mais variadas espécies de peixes, 

algas, corais e moluscos. A remoção das estruturas submersas pode causar 

impactos permanentes na dinâmica populacional marinha  

Dessa forma, o impacto da alteração da biota marinha referente ao 

descomissionamento da FSRU é classificado como negativo, que ocorre de forma 

direta. Como o descomissionamento está previsto para acontecer dentro dos limites 

da AID, sua abrangência é local. No caso de alteração do ambiente marinho, a 

temporalidade dos efeitos pode ser classificada como imediata, sendo impactos que 

cessam quando acaba a ação que os causou, considerado um impacto temporário. 

Uma vez que existe a possibilidade do fator ambiental afetado voltar às condições 

semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto, o mesmo é 

considerado reversível. 

O impacto é considerado de alta probabilidade e classificado como não cumulativo, 

já que não acumula no tempo e espaço. Devido ao grau de interferência na biota 

marinha, entende-se que este impacto tem magnitude alta, sensibilidade média, já 

que tem baixa resiliência e, importância alta.  

Síntese da classificação 
Negativo, direto, local, imediata, temporário, reversível, alta probabilidade, não 
cumulativo, alta magnitude, média sensibilidade, alta importância 

Medida Acompanhamento da biota marinha 

Programa Monitoramento de biota aquática marinha 

28. Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à remoção das estruturas 

submarinas. 

Aspecto Retirada dos equipamentos submarinos e do gasoduto 

Fator Ambiental Assoalho Marinho 

Durante a fase de desativação do empreendimento haverá a remoção de algumas 

estruturas instaladas, tais como manifold, que irão acarretar em impacto na 

morfologia do assoalho marinho através da ressuspensão de sedimentos, alteração 

na turbidez e na biota marinha. 

Desta forma, os impactos referentes a alteração da morfologia do assoalho marinho 

devido à remoção das estruturas submarinas são classificados como de abrangência 

espacial local, com aspecto negativo para a natureza e forma direta de incidência. A 

temporalidade dos efeitos é imediata com duração temporária e parcialmente 

reversível, sua ocorrência é certa assim foi classificado como de probabilidade alta. 
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É classificado como cumulativo, pois apresenta interação com o impacto da 

Alteração da comunidade bentônica durante a remoção das estruturas submarinas. 

Levando-se em conta que seu potencial de alteração do meio é pequeno, pois 

representa uma área efetivamente afetada muito restrita este impacto foi classificado 

como de baixa magnitude. Tendo em vista a baixa magnitude e a baixa sensibilidade 

do fator ambiental assoalho marinho nesta região, este impacto foi classificado como 

de baixa importância. 

Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, imediato, temporário, parcialmente reversível, alta 
probabilidade, cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medidas 

Acompanhamento das alterações da qualidade do sedimento (Controle) 

Acompanhamento das obras 

Identificação e controle de processos erosivos e assoreamento 

Programa 

Monitoramento de sedimentos 

Monitoramento da biota aquática marinha 

Gerenciamento de obras 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

29. Alteração da qualidade da água devido à ressuspensão de sedimentos durante a 

remoção das estruturas submarinas. 

Aspecto Retirada dos equipamentos submarinos e do gasoduto 

Fator Ambiental Água 

Na etapa de desativação do empreendimento está prevista a retirada dos 

equipamentos submarinos interligados a tubulação e instalados sobre o assoalho da 

baia. 

A retirada dos equipamentos poderá provocar a ressuspensão de sedimento do 

assoalho marinho. Uma pluma de sedimentos em suspensão pode conter partículas 

de diversas dimensões, desde areais (com diâmetros maiores que 63 μm) até 

argilas. A suspensão dessas partículas pode gerar uma alteração da qualidade das 

águas através do aumento da turbidez  

Como os efeitos gerados pela remoção das estruturas submarinas se restringem a 

área da FSRU, o impacto é considerado local. É negativo, pois altera a qualidade da 

água e direto pois decorre de uma relação de causa e efeito. Tendo em vista que o 

local onde serão executadas as intervenções está localizado em região de alta 

hidrodinâmica, entende-se que os seus efeitos não perdurarão, sendo assim 

classificado com de imediata temporalidade, duração temporária, pois os efeitos 

cessam ao final da fase de desativação e reversível. 

Por retirar apenas os equipamentos e acessórios instalados no assoalho da baia, 

possui alta probabilidade de ocorrência. Considerando-se a possibilidade de 

interação com o impacto n0 32 é do tipo cumulativo, com baixa magnitude, 

sensibilidade e importância. 
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Síntese da Classificação 
Local, negativo, direto, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medidas 
Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 

Acompanhamento das obras 

Programa 

Monitoramento de sedimentos 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

Gerenciamento de obras 

30. Alteração da comunidade bentônica durante a remoção das estruturas 

submarinas 

Aspecto Retirada dos equipamentos submarinos e do gasoduto 

Fator Ambiental Comunidade bentônica 

Com a possível desativação do empreendimento algumas estruturas submarinas 

serão retiradas, a retirada destas estruturas ira causar o revolvimento de 

sedimentos. Com as partículas de sedimento em suspensão serão redepositadas no 

fundo, sufocando os animais bentônicos ou forçando os a migrar para as outras 

regiões. 

Considerando as características supracitadas, o impacto foi classificado como de 

natureza negativa, já que este impacto tem efeitos negativos no ambiente. Sua 

incidência é direta. Sua abrangência espacial é local, já que os efeitos são sentidos 

somente nas zonas de desenvolvimento da atividade. Sua duração é temporária e 

sua classificação de reversibilidade é parcialmente reversível, já que ao cessar a 

fase de desativação do empreendimento, o impacto não estará mais no ambiente. 

É um impacto não-cumulativo, já que não há interação com outros impactos. Sua 

probabilidade é classificada como alta, pois sua ocorrência é certa. Levando em 

consideração, o reduzido grau de alteração na estrutura da comunidade (epifauna 

evidente) o impacto foi avaliado como de baixa magnitude, sensibilidade média, já 

que média resiliência e, importância média, já que há uma mudança drástica no ciclo 

de vida das comunidades dos animais afetados. 

Síntese da Classificação 
Negativa, direta, imediata, local, temporário, parcialmente reversível, probabilidade 
alta, não-cumulativo, magnitude baixa, sensibilidade média e importância média 

Medidas 
Acompanhamento das obras 

Acompanhamento da biota marinha 

Programa 

Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento de sedimentos 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

Gerenciamento de obras 

31. Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da 

fase de desativação. 

Aspectos Ambientais 

Geração de ruídos das atividades de desativação 

Circulação das embarcações de apoio utilizadas na desinstalação do trecho 
marítimo do gasoduto 

Fator Ambiental Cetáceos e Quelônios 
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Com a desativação do empreendimento, o fluxo de embarcações será maior a fim de 

remover algumas das estruturas que foram utilizadas para a instalação do 

empreendimento, essa maior movimentação causará incremento nos níveis de 

ruídos na região. Segundo Nowacek et al., (2007), o som se propaga mais 

intensamente em meio marinho que em meio terrestre (ar), variando de acordo com 

relevo, obstáculos e outros ruídos que estão naquele ambiente. Sendo assim, 

segundo Popper; Hastings (2009), ruídos subaquáticos causam perturbação na 

comunidade de cetáceos, sendo resultado o estresse auditivo, que pode alterar a 

fisiologia e padrão comportamental destes animais, que, por sua vez, podem 

ocasionar desorientação, encalhe e morte dos indivíduos perturbados. Os quelônios 

também sofrem perturbações similares, já que são animais cujo sistema auditivo é 

bem desenvolvido (BALBANI, 2008). 

Dessa forma, o impacto nas comunidades de cetáceos e quelônios durante a 

remoção das estruturas submarinas é classificado como negativo, que ocorre de 

forma direta. Foi considerado que esse impacto tem abrangência espacial regional, 

devido ao alto potencial de propagação de ruídos em meio marinho. A temporalidade 

dos efeitos pode ser classificada como imediata e, são impactos que cessam 

quando acaba a ação que os causou, tratando-se de um impacto temporário. Após a 

finalização da desativação será cessada a fonte de ruído e com isso o ambiente 

retornará as condições semelhantes antes da incidência do impacto assim o impacto 

é considerado reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade alta, pois ocorre durante toda a fase de 

desativação. É classificado como cumulativo, pois há interação com o impacto de 

Interferência nos cetáceos e quelônios devido a perde de material/substância 

perigosa/oleosa no mar. Devido ao grau de interferência sobre cetáceos e quelônios, 

o impacto é considerado de alta magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como alta. Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação 

de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais 

de relevante interesse, sua importância foi classificada como alta. 

Síntese da Classificação  
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, probabilidade alta, 
cumulativo, magnitude alta, sensibilidade alta, importância alta 

Medidas 

Acompanhamento das obras 

Paralisação temporária das obras em caso de avistamento de qualquer espécie de 
cetáceo e quelônio 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas associados 
Monitoramento da biota aquática marinha 

Gerenciamento de obras 
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32. Alteração na qualidade da água devido à perda de material / substância perigosa 

/ oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais 

Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio utilizadas na desinstalação do trecho marítimo do 
gasoduto 

Descomissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Água 

Durante a etapa de desativação do empreendimento, deve-se considerar a 

possibilidade da qualidade da água ser afetada pelo aporte de compostos químicos 

originados das máquinas e equipamentos utilizados. 

Na utilização de máquinas, equipamentos, veículos e a circulação de embarcações 

de apoio e de operação existem pontos críticos em relação à contaminação da água 

que se concentram nas atividades de abastecimento e manutenção dos mesmos. 

Essas manobras devem ser cuidadosamente aplicadas, garantindo assim a 

preservação da biota marinha. 

O processo de percolação de substâncias perigosas derramadas a bordo das 

embarcações pela água da chuva é um fator de risco para a qualidade das águas 

superficiais. 

Medidas de prevenção como a reciclagem e organização, são fatores que 

influenciam diretamente para a não contaminação da baia/mar com substâncias 

perigosas, etc. 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso conforme dados de modelagem de dispersão apresentada nesse 

estudo. 

Desta forma, o impacto de alteração da qualidade da água devido à perda de 

material/substância perigosa/oleosa no mar é classificado como negativo, que ocorre 

de forma direta por estar diretamente ligado ao empreendimento. Como o processo 

de implantação está associado a movimentação de embarcações dentro e fora dos 

limites da AID, sua abrangência é regional. A temporalidade dos efeitos pode ser 

imediata e, portanto, trata-se de um impacto de duração temporária. Uma vez que 

somente a qualidade ambiental tenderá a se restabelecer após o aspecto cessar, o 

impacto é considerado como reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

Como sua ocorrência é incerta o impacto é considerado de probabilidade média e 

cumulativo. 

Considerando que as alterações causadas serão de média intensidade a magnitude 

foi avaliada como média. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada como 

média, devido à baixa potencialidade de ocorrência de perda de material/substância 

perigosa/oleosa no mar e capacidade de diluição do corpo receptor. Neste contexto, 

considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 
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como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse, sua importância 

foi classificada como baixa. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, probabilidade média, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e importância média 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 

Programas Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

33. Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material / substância 

perigosa / oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais 
Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na operação 

Fator Ambiental Comunidade pelágica 

Durante a fase de desativação, é previsto o risco de perda de material, substância 

perigosa, ou óleos no mar, oriundos da atividade da FSRU e as embarcações que 

servirão de apoio, podendo ocorrer alterações na qualidade da água, dependendo 

do material perdido. 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso conforme dados de modelagem de dispersão apresentada nesse 

estudo. 

Desta forma, o impacto de alteração da comunidade pelágica, devido à perda de 

material oleoso/perigoso no mar é classificado como negativo, ocorrendo de forma 

direta na comunidade pelágica local. Dependendo do material perdido, estará sujeito 

à intensidade das correntes locais, o que pode propiciar a dispersão deste material 

fora dos limites da AID, também pode ocorrer durante o transporte do GNL pelo 

navio metaneiro, classificando sua abrangência como regional. No caso de alteração 

da comunidade pelágica, a temporalidade dos efeitos pode ser classificada como 

longa dependendo do material perdido, são impactos que podem estender além da 

fase de desativação do empreendimento, tratando-se de um impacto temporário. 

Uma vez que existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar parcialmente 

às condições semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto, 

assim ele é considerado parcialmente reversível, conforme critério estabelecido 

nesta AIA. 

O impacto é considerado de probabilidade média pois sua ocorrência é incerta. É 

classificado como não cumulativo. 

Assim, devido ao grau de interferência nas comunidades pelágicas locais, o impacto 

é considerado de baixa magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como média devido à moderada relevância de ocorrência de alteração 

das comunidades pelágicas locais. Neste contexto, considerando-se a relevância de 
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implantação de ações de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores 

ambientais de relevante interesse, sua importância foi classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, temporalidade longa, permanente, parcialmente reversível, 
probabilidade média, não cumulativo, baixa magnitude, sensibilidade média e importância 
média 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

34. Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material / substância 

perigosa / oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais 

Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na operação 

Descomissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Cetáceos e Quelônios 

Embora não tenham sido registrados muitos acidentes de vazamento de Gás Natural 

Liquefeito em terminais, há a necessidade de considerar esses riscos com o intuito 

de mensurar os possíveis impactos (RAMOS et al., 2012). Segundo La Rovere 

(2007), pequenos vazamentos podem acontecer durante a operação offshore, 

ocasionando danos ao ecossistema em longo prazo. Neste contexto, as 

comunidades de cetáceos e quelônios podem ser afetadas pelo vazamento de GNL. 

Existem características potencializadoras que devem ser levadas em consideração 

quando é feita a mensuração dos efeitos de um poluente em meio aquático, estão 

são: (1) tempo de residência; (2) taxa de acumulação; (3) aumento do fluxo com o 

tempo; e, (4) dispersão para outras áreas (GOLDBERG, 1995). 

Na classificação desse impacto, foi considerado o cenário crítico de perda de 200 m³ 

de material oleoso (volume médio do tanque de um rebocador) conforme dados de 

modelagem de dispersão apresentada nesse estudo. 

Desta forma, a interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de materiais, 

substâncias perigosas e oleosas no mar é classificado como negativo. O impacto 

está previsto para ocorrer além dos limites da AID, sendo sua abrangência regional. 

No caso de caso de contato físico com a mancha de óleo ou outra substância 

perigosa o impacto é classificado como direto e sua temporalidade dos efeitos é 

imediata, já caso de biomagnificação o impacto é indireto e de duração curta. 

Como os efeitos cessam quando acaba a ação que os causou, trata-se de um 

impacto temporário. Uma vez que extinta a fonte de poluição, esses grupos de 

animais tendem a retornar aos locais antes afetados e, em alguns casos podem, 

inclusive, metabolizar os compostos acumulados no organismo o impacto é 

considerado reversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 
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O impacto é considerado de média probabilidade, devido à incerteza quanto à sua 

ocorrência. É classificado como cumulativo, devido a possibilidade de interação com 

os impactos Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos 

ruídos da fase de desativação. Devido ao grau de interferência, o impacto é 

considerado de alta magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi classificada 

como alta. Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações 

de mitigação e controle, bem como seus efeitos sobre fatores ambientais de 

relevante interesse, sua importância foi classificada como alta. 

Síntese da Classificação  
Negativo, direto/indireto, regional, imediato/curta duração, temporário, reversível, média 
probabilidade, cumulativo, magnitude alta, sensibilidade alta, importância alta 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

35. Interferência nas aves marinhas devido à perda de material / substância perigosa 

/ oleosa no mar. 

Aspectos Ambientais Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar 

Circulação das embarcações de apoio na operação 

Descomissionamento da FSRU 

Fator Ambiental Biota marinha 

O aumento da movimentação de embarcações na área ocasionada pela operação 

do empreendimento aumenta o risco de pequenos vazamentos de óleos, graxas e 

substâncias perigosas, oriunda destas embarcações, podendo ocasionar a 

contaminação da camada superficial e prejudicar a avifauna marinha. 

Os principais impactos causados sobre a avifauna marinha nas áreas de 

interferência decorrem dos riscos de perda de material/substância perigosa/oleoso 

no mar. As aves marinhas, apesar de apresentarem grande mobilidade, são 

especialmente vulneráveis ao óleo proveniente de um derramamento (LEIGHTON, 

2000), principalmente em função da película de óleo que se forma na superfície da 

água (BRAILE; CAVALCANTI, 1993) e à presença do óleo nos sítios de nidificação, 

descanso e alimentação destes organismos (IUCN, 1983). 

Esse impacto poderá ocorrer na área de abrangência da AI/AID, sendo considerada 

regional, de natureza negativa, de forma de incidência direta e temporalidade 

imediata. É um impacto temporário, pois os feitos cessam quando acaba a ação que 

os causou e ainda reversível, pois as condições originais são restabelecidas num 

horizonte temporal conhecido. A probabilidade de ocorrer é média, pois a chance de 

sua ocorrência é incerta. Considerando o tráfico de embarcações ocorrente na baia 

da Babitonga, assim como outras atividades realizadas no seu entorno, o 

derramamento de produtos perigosos, óleos e graxas também ocorrem, sendo 
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considerado um impacto cumulativo sinérgico. Este impacto é considerado de 

magnitude, sensibilidade e importância alta. 

Síntese da Classificação 
Regional, negativo, direto, imediato, reversível, média probabilidade, cumulativo sinérgico, 
alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

Acompanhamento da biota marinha 

Programas 
Monitoramento da biota aquática marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

Nos Quadros 12.1.1-1 e 12.1.1-2 são apresentadas as matrizes de Avaliação de 

impactos do Meio Natural para os trechos terrestre e marítimo do empreendimento. 
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LEGENDA:

Natureza Forma de incidência Temporalidade Duração Probabilidade Reversibilidade Cumulatividade e Sinergia Magnitude Importância Sensibilidade

Lo - Local P - Positiva D - Direto Im - Imediata T - Temporária A - Alta Re - Reversível C - Cumulativo A - Alta A - Alta A - Alta

Re - Regional N - Negativa I - Indireto C - Curta P - Permanente M - Média Ir - Irreversível CS - Cumulativo sinérgico M - Média M - Média M - Média

Ex - Extraregional I - Indeterminada M - Média C - Cíclica B - Baixa Pr - Parcialmente reversível NC - Não-cumulativo B - Baixa B - Baixa B - Baixa

L - Longa R - Recorrente

Aspectos

B. Abertura de vala e lançamento do gasoduto

C. Execução de furo direcional

E. Estabelecimento de canteiros de obras

F. Geração de emissões atmosféricas e material particulado

G. Geração de ruídos

I. Movimentação de veículos pesados

A. Limpeza e retirada da camada vegetação (gramíneas) na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras

D. Travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais

H. Perda de resíduos oleosos por parte de equipamentos pesados

J. Captação e descarte de água para realização do teste de estanqueidade

K. Fechamento das valas de implantação do gasoduto

L. Manutenção da faixa de servidão administrativa

Estabelecimento de procedimentos para evitar danos a 

vegetação lindeira 

BBBCSA

ReQUALIDADE DO ARF, I

Manutenção preventiva de máquinas, veículos e 

equipamentos

Afugentamento, salvamento e acompanhamento de fauna 
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M
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ÁGUAS SUPERFICIAIS

Alteração da qualidade dos corpos hídricos superficiais devido ao descarte de fluido do teste de 

estanqueidade 
ÁGUAS SUPERFICIAIS

Interferências sobre Áreas de Preservação Permanente (APPs)
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9

Interferências sobre a vegetação

1

Controle de ruídos6

Identificação e gerenciamento de processos erosivos e 

assoreamento

Implantação de dispositivos de controle de finos

Estabelecimento de procedimentos para evitar danos a 

vegetação lindeira 

Implantação de dispositivos de controle de finos

Compensação Ambiental 

Implantação de dispositivos de controle de finos

Ações de Educação Ambiental

Início ou intensificação dos procesos erosivos e de assoreamento

Interferências sobre a fauna silvestre

Interferências sobre a vegetação VEGETAÇÃO

Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais

Quadro 12.1.1-1 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Natural do Terminal Gás Sul (trecho terrestre).
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Quadro 12.1.1-2 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Natural do Terminal Gás Sul (trecho marítimo).
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Quadro 12.1.1-2 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Natural do Terminal Gás Sul (trecho marítimo).
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Mt Pr A
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Mt Pr A

Co -- --

13  Lo N D L T Pr A C M M M Mt Pr B

10

11

12

9

Interferência nos cetáceos e quelônios devido a perda 

de material/substância perigosa/ oleosa no mar

Interferência na comunidade pelágica devido a perda 

de material/substância perigosa/ oleosa no mar

Interferência nas aves marinhas devido a perda de 

material/substância perigosa/ oleosa no mar

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

BIOTA MARINHA





A, G, I

A, G, I

A, G, I



M

Alteração na qualidade da água devido a perda de 

material/substância perigosa/ oleosa no mar

Alteração da biota marinha devido à presença da FSRU 

(sombramento/fotopoluição/estruturas fixas)

A, G, I

CM

CETÁCEOS E 

QUELÔNIOS

COMUNIDADE 

PELÁGICA

ÁGUA

AVES MARINHAS

Acompanhamento da qualidade das águas 

marinhas 

Acompanhamento da biota marinha

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

MMB

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

A A

AAAC

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Adequação da iluminação do empreendimento 

afim de acumular os impactos sobre a fauna

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

Acompanhamento da biota marinha

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado.

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais.

Acompanhamento da biota marinha

MMMCMReT

N D L PrP

MReTIm/CD/InNRe

Re

ImDNRe

Re N D Im T Re M CS A



Quadro 12.1.1-2 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Natural do Terminal Gás Sul (trecho marítimo).

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 

E
S

P
A

C
IA

L

N
A

T
U

R
E

Z
A

I  D  E  N  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O CARACTERIZAÇÃO

D
E

S
A

T
IV

A
Ç

Ã
O

FASE

IM
P

O
R

T
Â

N
C

IA

Nº I M P A C T O  A M B I E N T A L

A
S

P
E

C
T

O
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

F A T O R  A M B I E 

N T A L

F
O

R
M

A
 D

E
 

IN
C

ID
Ê

N
C

IA

C
U

M
U

L
A

T
IV

ID
A

D
E

 /
 

S
IN

E
R

G
IA

M
A

G
N

IT
U

D
E

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
E

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

T
E

M
P

O
R

A
L

ID
A

D
E

D
U

R
A

Ç
Ã

O

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E

AVALIAÇÃO DA 

MEDIDA

T
IP

O
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

C
A

R
Á

T
E

R

E
F

IC
Á

C
IA

P
R

O
B

A
B

IL
B

ID
A

D
E

M E D I D A S  A M B I E N T A I S
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Mt Pr A

Co -- --

Mt Pr A

Co -- --

Mt Pr A

Co -- --

Mt Pr A

Co -- --

Mt Pr A

Mt/Co Pr/Cr M

15

16

17

Q
CETÁCEOS E 

QUELÔNIOS

P

P

COMUNIDADE 

PELÁGICA



ÁGUA

Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte 

de efluente térmico

Acompanhamento da qualidade das águas 

marinhas 

Alteração da qualidade da água devido ao descarte de 

efluente térmico


Controle dos lançamentos de efluentes  

líquidos 

M

N

COMUNIDADE 

PELÁGICA

BIOTA MARINHA

Acompanhamento da biota marinha

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

AR D/In

NRe

Acompanhamento da qualidade do ar

A
Alteração da linha de costa em função da modificação 

da hidrodinâmica local
LINHA DE COSTA

19

20

Alteração da qualidade do ar devido às emissões 

atmosféricas da FSRU



T/P Re/Ir A C B

P Pr A

A M

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Adaptação para lançamento do efluente em 

vários pontos do FSRU

A A

Adaptação para lançamento do efluente em 

vários pontos do FSRU

MCA M

AAMC

L

D

Adaptação para lançamento do efluente em 

vários pontos do FSRU

Identificação e controle de processos erosivos 

e assoreamento.

AReT

M

Acompanhamento da biota marinha

Acompanhamento da biota marinha

Alteração da comunidade pelágica devido à captação 

da água do mar


18
Interferência sobre comunidades de cetáceos e 

quelônios devido aos ruídos da fase de operação





Im

M, P

R

L

Alterações na biota marinha a partir da colonização de 

comunidades biológicas incrustantes

ReTO DNLo

Re

Acompanhamento da biota marinha

Utilização de gradeamento na área de captação 

de água do mar

Lo

N In L

Ex N

D Im T Re A

Lo N D

NC

A A A

N C M M

Im T Re A C
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Co -- --

Mt Pr A

Mt Pr A

Mt Pr A

Co -- --

Mt Pr A

Mt Pr A

Mt Pr A

Co -- --

Co -- --

Co -- --

Mt Pr A

Alteração na qualidade da água devido a perda de 

material/substância perigosa/ oleosa no mar


O ÁGUA

K, L ÁGUA T Re M C

Lo N D

D M M M

A

ImRe N21

25
Alteração da qualidade da água devido ao descarte de 

efluentes sanitário e resíduos alimentares pela FSRU
 B B B

Controle dos lançamentos do efluente liquido 

Acompanhamento da qualidade das águas 

marinhas 

Recolhimento e destinação dos resíduos 

alimentares



Im T Re A C

CS24
Interferência nas aves marinhas devido a perda de 

material/substância perigosa/ oleosa no mar
A A

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

Acompanhamento da qualidade das águas 

marinhas 

22
Interferência na comunidade pelágica devido a perda 

de material/substância perigosa/ oleosa no mar
 K, L

COMUNIDADE 

PELÁGICA
Re N D L P Pr M C B M M

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

Acompanhamento da biota marinha

23
Interferência nos cetáceos e quelônios devido a perda 

de material/subtância perigosa/ oleosa no mar
 K, L

CETÁCEOS E 

QUELÔNIOS
Re N D/In Im/C T Re M C A A A

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

Acompanhamento da biota marinha

K, L AVES MARINHAS Re N D Im T Re M

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado.

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais.

Acompanhamento da biota marinha
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Mt Pr A
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27  Lo N D Im T Re A NC A M A Co -- --

Co -- --

Co -- --

Mt/Co Pr/Cr M

Co -- --

Co -- --

Co -- --

Co -- --

Co -- --

Mt Pr M

Co -- --

Mt Pr A

Mt Pr A

Mt Pr A

Co -- --

 O
COMUNIDADE 

PELÁGICA
Re N

Recolhimento e destinação dos resíduos 

alimentares

Acompanhamento da biota marinha

D Im T Re A C M B M

Alteração da biota marinha devido ao

descomissionamento da FSRU 

C B B28
Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à 

remoção das estruturas submarinas
ASSOALHO MARINHO

BIOTA MARINHA

26

Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte 

de efluentes sanitário e resíduos alimentares  pela 

FSRU

Acompanhamento da biota marinha

Acompanhamento das obras

Acompanhamento da qualidade das águas 

marinhas

Acompanhamento das obras

B

Paralização temporária das obras em caso de 

avistamento de qualquer espécie de cetáceo e 

quelônio

Acompanhamento da biota marinha

Acompanhamento das alterações da qualidade 

do sedimento

Acompanhamento das obras

Acompanhamento das obras

AReTIm

Identificação e controle de processos erosivos 

e assoreamento

Lo

Acompanhamento da biota marinha

Controle dos lançamentos de efluentes  

líquidos 

CETÁCEOS E 

QUELÔNIOS

COMUNIDADE 

BENTÔNICA
A NC B M M

BBBC

T

ÁGUA DN

Lo

D Im

Interferência sobre comunidades de cetáceos e 

quelônios devido aos ruídos da fase de desativação
31



29

30

U

S, W NRe

Alteração da qualidade da água devido à ressuspensão 

de sedimentos durante a  remoção das estruturas 

submarinas

 V

V

Alteração da comunidade bentônica durante a  

remoção das estruturas submarinas
V Lo N

AAACAReTImD

Pr

N D Im T Pr

32
Alteração na qualidade da água devido a perda de 

material/substância perigosa/ oleosa no mar
 S, T, U ÁGUA Re N D Im T Re M C M M M

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

Acompanhamento da qualidade das águas 

marinhas 

A
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Mt Pr A

Mt Pr A

Mt Pr A

Co -- --

Mt Pr A

Mt Pr A

Mt Pr A

Co -- --

Mt Pr A

Mt Pr A

Mt Pr A

Co -- --

Magnitude

A - Alta A - Alta

M - Média M - Média

B - Baixa B - Baixa

P. Descarte de Efluentes oriundos do processo de regaseificação - pluma térmica

Q. Geração de ruídos das atividades de operação

S. Circulação das embarcações de apoio utilizadas na desinstalação do trecho marítimo do gasoduto

U. Descomissionamento da FSRU

V. Retirada dos equipamentos submarinos e do gasoduto

W. Geração de ruídos das atividades de desativação

I. Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar

J. Descarte de fluido do teste de estanqueidade

K. Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar

L. Circulação das embarcações de apoio na operação

M. Presença Física da FSRU na locação (luminosidade, bioincrustração)

N. Presença do gasoduto e estruturas submarinas para a operação do Gasoduto

Abrangência espacial

H. Geração de ruídos das atividades de instalação

33
Interferência na comunidade pelágica devido a perda 

de material/substância perigosa/ oleosa no mar
 S, T, U

COMUNIDADE 

PELÁGICA
Re N D L P Pr M NC B M M

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

Acompanhamento da biota marinha

34
Interferência nos cetáceos e quelônios devido a perda 

de material/substância perigosa/ oleosa no mar
 S, T, U

CETÁCEOS E 

QUELÔNIOS
Re N D/In Im/C T Re M C A A A

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais

Acompanhamento da biota marinha

35
Interferência nas aves marinhas devido a perda de 

material/substância perigosa/ oleosa no mar
 S, T, U AVES MARINHAS Re N

Manutenção preventiva de máquinas, veículos 

e equipamentos. 

Armazenamento de produtos perigosos em 

local adequado.

Capacitação dos funcionários para ações 

emergenciais.

Acompanhamento da biota marinha

AD Im T Re M CS A A

Im - Imediata

C - Curta

M - Média

L - Longa R - Recorrente

Sensibilidade

A - Alta

M - Média

B - Baixa

Reversibilidade

Re - Reversível

Ir - Irreversível

Pr - Parcialmente 

reversível

Importância

LEGENDA:

Lo - Local

Re - Regional

Ex - Extraregional

Cumulatividade e 

Sinergia

C - Cumulativo

CS - Cumulativo sinérgico

NC - Não-cumulativo

Probabilidade

A - Alta

M - Média

B - Baixa

Duração

T - Temporária

P - Permanente

C - Cíclica

Forma de incidência

D - Direto

I - Indireto

Natureza 

P - Positiva

N - Negativa

I - Indeterminada

Temporalidade

Aspectos

R. Emissões Atmosféricas da FSRU, embarcações de apoio e LGNC

A. Circulação das embarcações de apoio utilizadas na instalação do 

trecho marítimo do gasoduto

B. Ancoragem da embarcação de instalação do gasoduto no furo 

direcional e/ou Bottom Tow

C. Posicionamento dos equipamentos submarinos/manifold/dolfins

D. Assentamento do Gasoduto

E. Realização do furo direcional e/ou Bottom Tow

F. Instalação de dolfins, defensas e atracação do FSRU

G. Comissionamento da FSRU

T. Risco de perda de material/substância perigosa/oleoso no mar

O. Captação de água do mar para o processo de regaseificação
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12.1.2 Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico 

Tendo em vista todos os aspectos e fatores ambientais considerados no subitem 

12.1 (Abordagem Metodológica), apresenta-se a seguir a avaliação dos impactos 

relevantes identificados para o meio socioeconômico. Uma Matriz de Avaliação de 

Impactos Ambientais apresentada ao final deste subitem consolida as informações 

da descrição dos impactos e subsidia a síntese conclusiva dos mesmos. 

● Trecho Terrestre 

Fase de Planejamento 

Impacto 1 - Geração de expectativas da população 

Aspecto 
Divulgação do projeto  

Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e dos canteiros de obras 

Fator Ambiental População 

Este é um impacto que é identificado a partir do anúncio do empreendimento.  A 

presença de técnicos na área de influência durante a elaboração dos estudos de 

impactos ambientais e do levantamento fundiário, ainda na fase de planejamento, 

amplifica a geração de expectativas.  

Naturalmente essas expectativas são mais significativas para os habitantes da AID 

do empreendimento, mas não se limitam a esses. Representantes das 

administrações públicas municipais da AII expressam expectativa de diversas 

naturezas, por exemplo: aumento da arrecadação tributária, recebimento de 

medidas compensatórias na temática ambiental, aumento de repasses para 

preparação da rede de infraestrutura local e etc. 

Os gestores públicos estabelecidos na AII configuram um outro grupo de pessoas 

com expectativas em relação ao empreendimento. Geralmente, na perspectiva 

desses atores a instalação de empreendimentos de infraestrutura pode auxiliar no 

aquecimento da economia local, e, consequentemente, gerar aumento da receita 

tributária nos municípios envolvidos. 

Para a população que será diretamente afetada pela estrutura do gasoduto 

sobressaem as expectativas relacionadas com a convivência, restrições de uso do 

solo, risco de acidentes, dentre outras limitações. A implantação das medidas e 

programas devem guardar maior atenção a temática segurança; recentemente uma 

ação de furto de óleo no OSPAR gerou um clima de apreensão na população. 

O processo de levantamento fundiário, que irá liberar áreas para o início da fase de 

instalação do gasoduto, é outro motivador na geração de expectativas. O principal 

conteúdo relacionado a esse aspecto ambiental está fundado nos valores das 

indenizações. Para evitar distorções e questionamentos litigiosos, os processos 

indenizatórios serão pautados por valores de mercado e levantamentos em órgãos 

competentes. 
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A abrangência é regional e indireta; expectativas geralmente são criadas entorno 

de especulação, por isso é um impacto de natureza negativa. Sua temporalidade é 

imediata, por levantar as expectativas antes mesmo do início das atividades, ainda 

na fase de planejamento. Trata-se de um impacto temporário, que tende a ser 

reduzido ao longo da fase de instalação do empreendimento. Caracteriza-se como 

um impacto irreversível, pois expectativas que não são fundamentadas 

permaneceram não atendidas. Sua probabilidade é alta. 

Trata-se de um impacto não cumulativo, pois não acumula no tempo e no espaço 

com outros impactos. 

Considerando as expectativas geradas na população com a divulgação do 

empreendimento trata-se de um impacto de média magnitude. Da análise da 

relevância do fator ambiental impactado e de sua temporalidade, a sensibilidade do 

fator foi avaliada como média. A importância deste impacto é considerada média.  

Síntese da Classificação 
Negativo, indireto, imediato, regional, temporário, irreversível, alta probabilidade, não 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e importância 

Medida Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social – PCS 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Impacto 2: Interferência sobre o cotidiano da população  

Aspecto Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e dos canteiros de obras 

Fator Ambiental População 

Normalmente a negociação em torno das indenizações para a liberação da faixa de 

servidão e áreas que serão utilizadas como canteiros de obras, já promove certa 

interferência ao cotidiano. Isso porque os proprietários de terras que serão afetados 

pela servidão já têm seu planejamento limitado para uso futuro dessas áreas. Isso 

afeta o planejamento da utilização de recursos, mão de obra e etc., por exemplo.  

Essa alteração do cotidiano está limitada na Área de Intervenção (AI) do 

empreendimento, onde os habitantes sofrerão a restrição de usos para expansão da 

servidão existente do OSPAR. A negociação para a abertura de acessos para a fase 

de instalação e o estabelecimento de canteiros de obras, também poderá impactar o 

tráfego em vicinais e vias particulares da AID e AI. 

Este impacto tem a capacidade de afetar o cotidiano de habitantes em todas a AII, 

por isso é local. A natureza é negativa e incidência direta, pois a limpeza da área 

de servidão e circulação de maquinário atinge diretamente o fator população. Com 

relação a fase de instalação e os aspectos envolvidos mantêm uma temporalidade 

imediata e duração temporária. É irreversível, visto que as interferências sobre o 

cotidiano da população serão sentidas durante tempo indeterminado, e pelo fato da 

dinâmica social não voltar às condições anteriores. Sua probabilidade é alta e; é 

cumulativo, pois o fator ambiental população também é afetado pelo impacto de 

geração de expectativas.  
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O fato do empreendimento compartilhar a faixa de servidão com o oleoduto OSPAR, 

e esse mesmo corredor servir como pista de construção, ameniza o impacto, no 

entanto, ainda o deixa com uma magnitude considerada alta.  Caracteriza-se como 

um impacto de sensibilidade média, ponderando que o fator população alta 

capacidade de adaptação. Assim, a importância é considerada alta.  

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, local, temporário, irreversível, alta probabilidade, cumulativo, 
alta magnitude, média sensibilidade e alta importância 

Medida 
Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Comunicação Social – PCS 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Fase de Instalação 

Impacto 3 - Geração de expectativas da população. 

Aspecto 

Liberação da faixa de servidão administrativa e dos canteiros de obras 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos 
canteiros de obras 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Movimentação de veículos pesados 

Geração de emissões atmosféricas e material particulado 

Geração de ruídos 

Mobilização de mão de obra 

Fator Ambiental População 

Na fase de instalação, o impacto ganha intensidade e com isso repercute em 

populações para além das atingidas na fase de planejamento. A movimentação de 

maquinários, veículos e pessoas empregadas nas frentes de obra do Gasoduto 

Garuva – Itapoá, poderá ser percebida em toda a AII continental. Isso, naturalmente, 

aumenta as expectativas dos habitantes da região em relação a diversos temas que 

tangenciam o empreendimento. 

A maioria das expectativas estão relacionadas com oportunidades de geração de 

renda. Abertura de postos de trabalho, aumento de vendas para comerciantes 

locais, oportunidades de negócios e oferta de serviços e etc. São expectativas que 

poderão surgir entorno dos aspectos ambientais presentes na fase de instalação, 

mas principalmente na liberação da faixa de servidão, limpeza e supressão na faixa 

de servidão e canteiros, mobilização de mão-de-obra e aquisição de materiais. 

A exceção é feita no aspecto “geração de ruídos”, pois nesse caso a motivação está 

atrelada a temática ambiental. A temática ambiental atravessa os demais fatores 

ambientais listados na fase de instalação, e expressada por expectativas motivadas 

por preocupações como transtornos na vizinhança; riscos para a saúde e bem-estar 

e degradação do meio ambiente. 
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Nessa fase, a geração de expectativas em torno do empreendimento é 

potencializada se caracterizando uma abrangência regional. Muitas expectativas 

não serão correspondidas, por isso sua natureza negativa. Ao longo da fase de 

instalação é um impacto direto, e sua temporalidade é imediata, pois a fase de 

instalação deve durar alguns meses. É caracterizado como um impacto temporário, 

pois seus efeitos cessam ao final da fase de instalação. Como as interferências 

sobre o cotidiano da população serão sentidas durante tempo indeterminado e a 

dinâmica social não volta às suas condições anteriores após a implantação do 

empreendimento é classificado como irreversível e de probabilidade alta.  

É cumulativo, pois o fator ambiental em questão está sujeito a outros impactos n0 4. 

Interferência e alteração no uso e ocupação do solo e n0 9. Interferência sobre o 

cotidiano da população.  

Sua magnitude é considerada média, já que é um impacto irreversível e de 

abrangência regional. A sensibilidade do fator foi avaliada como média, uma vez 

que possui alta relevância e alta resistência às modificações com alta capacidade de 

adaptação. A importância deste impacto é considerada média.  

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, regional, temporário, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social – PCS 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Impacto 4: Interferência e alteração no uso e ocupação do solo 

Aspecto 

Liberação da faixa de servidão administrativa e dos canteiros de obras 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos 
canteiros de obras 

Fator Ambiental População; Uso e ocupação do solo  

Esse é um impacto que está restrito a AID do empreendimento, especificamente, na 

área destinada a faixa de servidão do empreendimento, acessos e canteiros a serem 

utilizados na fase de instalação. A área destinada a faixa de servidão terá uso 

restrito até a fase de desativação do empreendimento. Interferências causadas por 

acessos e canteiros estão restritas a fase de instalação. 

O trecho terrestre do gasoduto terá cerca de 31 km de extensão, atravessando área 

dos territórios de Garuva e Itapoá. A rota do empreendimento acompanhará a 

servidão do oleoduto OSPAR, desde a faixa de praia em Itapoá, até a interligação 

com o Gasoduto Brasil – Bolívia (GASBOL) em Garuva.  A faixa de servidão do 

OSPAR está contida em um corredor com 20 metros de largura. 

O compartilhamento da faixa de servidão do oleoduto existente reduz 

significativamente o potencial desse impacto.  Em algumas localidades a “pista de 

obra” pode demandar que outras áreas sejam incluídas à faixa de servidão, mas 

somente durantes a fase de obras. 
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 Com exceção do trecho que atravessa a faixa de praia e o bairro Pontal do Norte, a 

servidão do empreendimento sobrepõe áreas com ocupação em situação rural. Ao 

todo o trajeto do gasoduto irá atravessar 10 localidades:  Distrito Industrial Leste, 

Palmital de Cima, Baraharas, Sol Nascente, Bom Futuro, Braço do Norte, Saí Mirim, 

Água Branca, Jaguaruna e Pontal do Norte; listagem iniciada a partir da interligação 

com o GASBOL. 

Não foram identificadas interferências na faixa de servidão do OSPAR, ou usos que 

desrespeitem as restrições impostas pela presença do oleoduto. Em sua maior 

parte, a servidão atravessa áreas de vegetação remanescente e, em alguns 

povoados é margeada por culturas de arroz, silvicultura, bananais e palmeiras 

(produção de palmito), são raras as áreas de pastagens. A ocupação na região está 

consolidada, e as áreas de matas representam reservas legais de propriedades ou 

áreas preservação permanente. 

A pesquisa de campo identificou três benfeitorias que possivelmente serão afetadas 

na fase de obras (Figuras 12.1.2-1 e 12.1.2-2). São duas residências em uma 

propriedade no povoado Sol Nascente em Garuva, e um barracão em uma 

propriedade no povoado de Saí Mirim.  

Figura 12.1.2-1 -  Em azul traçado do gasoduto próximo do km 10,5, duas residências próximas 

a área de servidão, povoado Sol Nascente, propriedade do senhor João Pedro. 
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Figura 12.1.2-2 - Em azul traçado do gasoduto próximo do km 20, pequeno galpão em 

propriedade no povoado de Saí Mirim. 

 

Esse é um impacto de abrangência local. O fato de limitar usos do solo a 

proprietários com terras atravessadas pelo empreendimento, caracteriza esse 

impacto com natureza negativa. É direto e de temporalidade longa, pois com a 

alteração do uso do solo, a população terá que adequar suas atividades cotidianas a 

uma nova realidade e por isso também é classificado como permanente e 

irreversível.  

Como sua ocorrência é certa, sua probabilidade é classificada como alta. Trata-se 

de um impacto cumulativo, pois os fatores ambientais envolvidos são atingidos por 

outros impactos.  Considerando que a servidão do gasoduto Garuva – Itapoá será o 

corredor já existente mantido pelo OSPAR, sua magnitude é média e a sensibilidade 

é considerada baixa, sendo a importância então classificada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, local, permanente, irreversível, alta probabilidade, cumulativo, 
média magnitude, baixa sensibilidade e média importância 

Medida 
Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Negociação para desapropriação/indenização de proprietários (Compensatória) 

Programa 
Programa de Comunicação Social 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Impacto 5: Geração de empregos 

Aspecto Mobilização de mão de obra 

Fator Ambiental Nível de emprego 

A fase de instalação é o período que irá ofertar o maior número de postos de 

trabalho. Calcula-se que cerca de 50% da mão de obra utilizada na instalação do 

trecho terrestre do gasoduto poderá ser contratada entre os habitantes da AII. 
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Segundo metodologia empregada pelo BNDES11, a geração de um emprego direto 

no setor da construção civil (o setor mais alinhado a este empreendimento) pode 

implicar na geração de 0,5 empregos indiretos e 1,5 empregos efeito-renda.  

Os empregos indiretos são aqueles necessários para a expansão do setor, ou seja, 

aqueles gerados em outros segmentos da mesma cadeia produtiva. Os empregos 

efeito-renda são aqueles gerados para suprir a nova demanda de consumo, gerada 

a partir do incremento de renda gerada pelo aumento de pessoas empregadas.  

Considerando que o empreendimento empregará trabalhadores de outras regiões, é 

um impacto extrarregional. É avaliado como positivo, pois possibilita o aumento na 

geração de renda para os trabalhadores. Sua incidência é direta e temporalidade 

imediata e duração temporária, pois os novos postos de trabalho serão extintos 

quando findado a fase de instalação. É considerado reversível, uma vez que ao 

completar a implantação, o nível de emprego direto retornará às condições 

preexistentes à instalação do empreendimento. 

Sua probabilidade é alta, pois sua ocorrência é certa.  É um impacto cumulativo, 

pois induz o impacto “aumento da receita tributária com incremento da economia 

local e estadual. A magnitude é baixa, pois as frentes de obras não irão consumir 

grande quantitativo de trabalhadores. A sensibilidade foi considerada média e, 

portanto, com média importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, imediato, extrarregional, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Priorização a contratação de mão de obra local (Potencializadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social – PCS 

Plano Ambiental para Construção – PAC 

Impacto 6: Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços essenciais. 

Aspecto Mobilização de mão de obra 

Fator Ambiental Infraestrutura de serviços essenciais  

A pressão sobre equipamentos de infraestrutura pode ocorrer de duas formas; ou 

por utilização desses equipamentos pelos trabalhadores envolvidos na fase de 

instalação; ou pela possibilidade das frentes de obras em gerar transtornos ao 

funcionamento desses equipamentos.  

Na primeira situação pode-se recorrer ao exemplo de trabalhadores envolvidos em 

acidentes nas obras do gasoduto, que nessa situação podem vir a recorrer a 

equipamentos públicos de saúde da região. Nesse caso, o impacto poderia ter 

abrangência regional, pois dependendo da gravidade do atendimento, o trabalhador 

poderia ser encaminhado para Joinville.  

                                                                 
1 BNDES. Área de Assuntos Fiscais e de Emprego. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimen
to/informesf/inf_31.pdf>. Acesso em: setembro, 2016.  
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Todavia, se necessário, o primeiro socorro, de trabalhadores envolvidos na 

instalação do gasoduto será efetuado ainda no campo de trabalho. Todos os 

trabalhadores ainda serão cobertos por plano de saúde, o que mitiga a pressão 

sobre a infraestrutura de saúde pública. 

Em relação aos equipamentos públicos de educação, a pressão pode ocorrer pelo 

aumento da demanda, que pode ser resultado de um incremento populacional 

provocado pelos filhos dos trabalhadores envolvidos na construção do gasoduto em 

idade escolar. 

Os dois municípios possuem rede de tratamento de esgoto, as estruturas de apoio à 

fase de instalação do trecho terrestre terão tratamento de esgoto autônomo. Sendo 

assim, não haverá impacto sobre esse tipo de estrutura pública. 

Para a avaliação desse impacto deve-se considerar que a fase de instalação 

pretende compor 50% da mão de obra utilizada por moradores da região. O restante 

do pessoal ocupado nessa fase de obras será composto por mão de obra 

especializada, profissionais do quadro fixo de empresas contratadas para as obras, 

que provavelmente em sua maioria não deverão fixar moradia nos municípios da AII. 

Cabe ainda salientar, que a fase de instalação contará com frentes de obras 

itinerantes e simultâneas, evitando grande número de trabalhadores e picos de 

contratação. 

Esse é um impacto extrarregional, negativo e direto. E imediato e com duração 

temporária, pois a pressão sobre as estruturas públicas deve retornar à situação 

inicial assim que desmobilizada a mão de obra. É, portanto, reversível, mas com 

probabilidade alta e não-cumulativo. Possui baixa magnitude, considerando que a 

fase de obras não deverá empregar grande contingente de trabalhadores e a 

infraestrutura essencial para a saúde e bem-estar existentes, a sensibilidade foi 

classificada como baixa, sendo então a importância baixa. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, extrarregional, temporário, reversível, alta probabilidade, não 
cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medida 
Ações de Educação Ambiental (Compensatória) 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Educação Ambiental - PEA 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Impacto 7: Incremento das atividades de comércio e serviços. 

Aspecto 
Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços; Mobilização de mão de 
obra 

Fator Ambiental 
Economia local, estadual e nacional 

Atividade de comércio e serviço 

A fase de instalação do gasoduto é quando os fatores ligados ao aspecto econômico 

se destacam com maior significância.  A economia local, na AII do empreendimento, 

receberá incremento nas atividades de comércio e serviços. O aquecimento da 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 101 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

economia local pode ocorrer por relação direta, quando empresas locais foram 

contratadas por executoras do empreendimento; ou de forma indireta, quando as 

empresas locais percebem o aquecimento devido à maior fluxo de capital na AII. 

Esse é um impacto que não está restrito à AII, pois muitos insumos, equipamentos e 

serviços necessários para a instalação do gasoduto serão oriundos de empresas 

com sede em outras regiões do país. Isso irá ocorrer por se tratar de demandas 

bastante específicas tecnicamente, e que, portanto, não possuem oferta 

universalizada. 

A mesma especificidade técnica irá trazer boa parte da mão de obra necessária de 

localidades externas a AII. O que irá criar remessas de renda gerada na fase de 

obra da AII para outras regiões de Santa Catarina e do Brasil. No entanto cerca de 

50% da mão de obra utilizada na instalação do Gasoduto Garuva – Itapoá, poderá 

ser contratada dentre os habitantes da AII, gerando maior circulação de capital na 

economia local. 

Cabe ressaltar que os municípios de Garuva e Itapoá recebem em seus territórios 

um crescente número de investimentos privados em atividades retroportuárias. A 

recente expansão do Porto de Itapoá promove aquecimento na economia local, 

resultado direto da instalação de novas empresas e incremento de atividades ligadas 

ao segmento. 

Desta forma, este impacto é avaliado como direto, extrarregional, positivo, de 

temporalidade imediata, já que se prolonga até o final da fase de instalação. Mas é 

temporário, pois terá efeito somente durante esta fase, e irreversível, pois as 

alterações provocadas na estrutura de comércio e serviços se mantêm mesmo ao 

logo da operação. Sua probabilidade é alta e ele é cumulativo, de magnitude 

média e sensibilidade média, pois a expansão das atividades do Porto de Itapoá, 

deve tornar a interferência desse impacto na economia local menos acentuada. 

Desta forma, a importância é considerada média. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, imediato, extrarregional, temporário, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida 
Identificar e cadastrar possíveis fornecedores da Área de Influência (Potencializadora) 

Priorização de contratação de mão de obra local (Potencializadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social - PCS 

Programa de Gerenciamento da Obra                                                                 

Impacto 8: Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos 

Aspecto Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

Fator Ambiental Áreas de destinação de resíduos sólidos 

Na fase de instalação do Gasoduto Garuva – Itapoá serão gerados diferentes tipos 

de resíduos, desde inertes até aqueles que necessitam de disposição final especial. 

Será efetuada a coleta seletiva na fonte geradora dos resíduos, coletores 

identificados por cores receberão as diferentes classificações de resíduos. Resíduos 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 102 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

especiais, como solo contaminado por óleos e combustíveis, e solventes e óleos, 

serão dispostos em tambores específicos. 

Os resíduos da construção civil serão classificados, conforme a Resolução 

CONAMA Nº 307/02. A destinação a ser conferida a cada tipo de resíduo deverá 

também estar de acordo com a classificação de resíduos constante no Anexo I da 

Resolução CONAMA Nº 05/93, bem como a CONAMA Nº 006/88. 

O transporte e a disposição final dos resíduos serão realizados por empresas 

devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais pertinentes, seguindo regras, 

exigências e especificações de acordo com as normas e legislações vigentes. Serão 

utilizadas rodovias estaduais, federal e estradas vicinais até os locais de descarte 

adequados e ambientalmente licenciados.  

Os resíduos serão destinados à reciclagem, quando possível, e, nos outros casos, 

serão enviados a aterros sanitários devidamente licenciados. Resíduos 

contaminados por óleo e/ou produtos químicos, resíduos oleosos, águas oleosas, 

resíduos não passíveis de reciclagem, resíduos infectocontagiosos, lâmpadas 

fluorescentes e pilhas serão encaminhados para destinos apropriados e específicos. 

O esgoto sanitário será descartado de maneira adequada especificadas pela 

legislação, e por empresa especializada, assim como demais líquidos contaminados 

serão descartados por empresa especializada. Em hipótese alguma será permitida 

nas frentes de obras descarte de resíduos diferente das formas citadas. Os 

municípios da AII não possuem aterros sanitários e, empresas privadas de coleta de 

resíduos prestam serviços às prefeituras, o descarte final é realizado em aterro 

sanitário fora da AII do empreendimento. 

Como não existem aterros sanitários na AII o impacto é extrarregional. O impacto 

ambiental caracteriza-se como negativo e direto. É imediato e temporário, pois se 

restringe a fase de instalação. Mas é irreversível, uma vez que a infraestrutura de 

disposição final de resíduos de aterros impactada não voltará às condições 

semelhantes antes da ocorrência do impacto. Sua probabilidade é alta e não-

cumulativo. Tendo em vista que a fase de instalação do trecho terrestre do 

gasoduto não deve exceder 5 meses, e que a atividade tem pequeno potencial de 

geração de resíduos, o impacto foi considerado de baixa magnitude. Os cuidados 

com acondicionamento e coleta seletiva ao longo da fase de obras possibilita avaliar 

que sua sensibilidade é baixa. Levando em conta estas características, trata-se de 

um impacto de baixa importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, extrarregional, temporário, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medida 
Gerenciamento de resíduos sólidos (Controle) 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 
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Impacto 9: Interferência sobre o cotidiano da população. 

Aspecto 

Mobilização de mão de obra 

Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e dos canteiros de obras 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos 
canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Movimentação de veículos pesados 

Geração de emissões atmosféricas e material particulado  

Geração de ruídos 

Fator Ambiental População 

Os aspectos relacionados ao impacto necessariamente se desdobram em 

interferências ao cotidiano da população. Essas interferências são mais densas para 

habitantes de propriedades diretamente intervencionadas pelo empreendimento, 

mas não exclui outros habitantes da AII continental (territórios dos municípios de 

Garuva e Itapoá). 

A liberação da faixa de servidão, supressão de vegetação, a passagem do duto e a 

presença de trabalhadores, são aspectos que podem causar a necessidade de 

interrupção pontual do serviço de abastecimento de água em algumas localidades 

da AID o aumento de ruídos e de emissões de poeira. Situações que representam 

necessariamente incômodo ao cotidiano da população que vive na AID.  

O aumento de tráfego nas rodovias SC-417, SC-7416 e Contorno Sul, poderá causar 

incômodos à circulação, além de potencializar o risco de acidentes para a população 

da AII continental. Nas vias vicinais, a população mais afetada será a da AID 

terrestre.  

Ao longo do trajeto do Gasoduto Garuva – Itapoá as restrições de uso na faixa de 

servidão já são praticadas, situação imposta pelo fato do compartilhamento da 

servidão do OSPAR. Com isso, a alteração do cotidiano na fase de instalação, para 

os aspectos relacionados a estabelecimento da servidão, abertura de vala e 

lançamento do duto, será menos densa, uma vez que a servidão do OSPAR servirá 

como pista de construção. 

 Este impacto que tem capacidade de afetar o cotidiano de habitantes em toda a AII, 

por isso é local. A natureza é negativa e incidência direta, pois a limpeza da área 

de servidão e a circulação de maquinário atingem diretamente o fator população. 

Com relação a fase de instalação os aspectos envolvidos mantêm uma 

temporalidade imediata e duração temporária. É irreversível, visto que as 

interferências sobre o cotidiano da população serão sentidas durante tempo 

indeterminado, e pelo fato da dinâmica social não voltar às condições anteriores. 

Sua probabilidade é alta e é cumulativo, devido a possibilidade de interação com 

outros impactos.  

O fato do compartilhamento da servidão do OSPAR, e esse mesmo corredor servir 

como pista de construção, ameniza o impacto, no entanto, ainda o deixa com uma 
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magnitude considerada alta.  Caracteriza-se como um impacto de sensibilidade 

média, ponderando que o fator população possui alta relevância e alta resistência às 

modificações com alta capacidade de adaptação. Assim, a importância é 

considerada alta.  

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, local, temporário, irreversível, alta probabilidade, cumulativo, 
alta magnitude, média sensibilidade e alta importância 

Medida 

Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Desenvolvimento de ações de educação ambiental (Compensatória) 

Priorização de contratação de mão de obra local (Potencialziadora) 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Umedecimento do Terreno (Mitigadora) 

Gerenciamento de emissões atmosféricas e controle de dispersão de material particulado 
(Controle) 

Atendimento aos Níveis Máximos de Ruído Permitidos pela NBR 10151 (Controle) 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Comunicação Social – PCS 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Impacto 10: Aumento da receita tributária com incremento da economia local e 

estadual. 

Aspecto Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços 

Fator Ambiental Economia local, estadual e nacional 

As contratações de serviços e compra de insumos e equipamentos durante as obras 

na fase de implantação do Gasoduto Garuva - Itapoá implicará no aumento da 

arrecadação tributária dos dois municípios. A geração de renda proporcionada pela 

contratação de mão de obra, também irá contribuir para aumentar a arrecadação 

tributária dos municípios por intermédio do aumento do consumo local.  

As demandas do empreendimento supridas em outras regiões, como a compra de 

insumos e serviços, e a geração de empregos indiretos, também impactarão de 

forma positiva a arrecadação de tributos estaduais. 

Para a economia municipal, o aumento da arrecadação com o Imposto Sobre 

Serviços (ISS) é que poderá sinalizar intensidade desse impacto. Na esfera 

estadual, este impacto poderá ser percebido pela arrecadação do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). 

 A arrecadação tributária gera um tipo de receita não vinculada para os municípios e 

entes estaduais, como ocorre com receitas oriundas de repasses da União. São 

fontes de recursos que podem ser aplicados onde a administração competente 

achar mais conveniente. 

É importante esclarecer que nessa fase do projeto não há como detalhar quais 

serviços ou insumos serão realmente contratados/adquiridos, já que a identificação 

dos melhores fornecedores e as negociações comerciais ainda se encontram em 
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fase preliminar. Também não é possível definir a abrangência da contribuição para a 

arrecadação já que estes tributos são elementos dinamizadores da economia que, 

por meio da distribuição de recursos para investimentos públicos, podem contribuir 

para o desenvolvimento de diversos municípios e estados.  

Este impacto foi considerado extrarregional, positivo e direto. Foi considerado de 

imediata temporalidade e duração temporária.  Todavia é irreversível, já que 

haverá investimentos provenientes do aumento da receita tributária que ficarão 

cristalizados ao longo do tempo na forma de equipamentos de infraestrutura. Possui 

probabilidade alta, e´ cumulativo e de baixa magnitude, devido a sua incidência 

não ficar concentrada em uma determinada região. Tem média sensibilidade, pois 

a economia dos municípios da AII continental, sobre tudo em Itapoá, sofre grande 

influência da expansão das atividades portuárias, principal vetor de estímulo ao 

desenvolvimento econômico. É, ainda, considerado um impacto de média 

importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, imediato, extrarregional, temporário, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Identificar e cadastrar possíveis fornecedores da Área de Influência (Potencializadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social - PCS 

Programa de Gerenciamento da Obra                                                                 

Impacto 11: Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura rodoviária. 

Aspecto Movimentação de veículos pesados 

Fator Ambiental Tráfego e infraestrutura rodoviária 

A circulação de veículos pesados utilizados nas ações da fase de instalação do 

gasoduto irá influenciar o tráfego em vias de toda a AID terrestre. Os principais 

troncos rodoviários como a SC-417, SC-416, Contorno Sul e Estrada José Alves 

serão as principais vias de circulação entre os acessos ao traçado. As vicinais rurais 

dos povoados da AID devem receber o maior impacto quanto à manutenção dos 

pavimentos, devido à falta de asfaltamento. 

Vale registrar que todas as rodovias e vicinais dispostas na AID do empreendimento 

possuem pavimento bem preservado. O impacto sobre essas vias será amenizado, 

pois a servidão do OSPAR será utilizada como via de circulação de veículos 

pesados durante a fase de instalação. Os acessos existentes utilizados para a 

manutenção da servidão do OSPAR serão utilizados, evitando assim a abertura de 

novos acessos. 

O impacto ambiental resultante pode ser considerado extrarregional, se 

considerada a pressão sobre o acesso para AII pela BR-101. É negativo e direto, 

com temporalidade imediata e duração temporária, já que se limita a fase de 

instalação.  É reversível, pois o tráfego pode retornar ao volume padrão verificado 

antes da fase de obras. Sua probabilidade é alta e não-cumulativo.  É avaliado 

como de média magnitude, considerando que as vias de acesso ao OSPAR serão 
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utilizadas, assim como a própria servidão existente, mantem média sensibilidade. 

Ponderando estes atributos sua importância foi avaliada como média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, extrarregional, temporário, reversível, alta probabilidade, não 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Gerenciamento de resíduos sólidos (Controle) 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Comunicação Social – PCS 

Impacto 12: Interferência sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico. 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos 
canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Fator Ambiental Patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

O impacto sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico provocado na fase de 

instalação do gasoduto consiste, quase sempre, num fenômeno restrito à área de 

intervenção do empreendimento (AI). Para esse este estudo definiu-se como AI a 

faixa de servidão (20 m) e demais estruturas do empreendimento, como os canteiros 

de obras. Vale ressaltar que a servidão será compartilhada com a faixa mantida pelo 

oleoduto OSPAR, a interferência maior será no processo de abertura de vala e áreas 

para canteiros de obra. 

Os canteiros de obras serão instalados em área da faixa da servidão do OSPAR, 

quando itinerantes, e áreas antropizadas, quando canteiro central. Com essas 

definições, a probabilidade de risco ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

causado por canteiros é bastante reduzida.  

Cabe salientar que o município de Itapoá está situado em uma região que abriga os 

maiores sambaquis já encontrados no mundo. Existem sítios arqueológicos 

registrados em vários pontos da AID, principalmente nas localidades de Saí Mirim e 

Jaguaruna, ambas localizadas em Itapoá. Na AII não constam bens tombados no 

cadastro do IPHAN. 

Especificamente no que tange aos bens arqueológicos, destaca-se que somente 

deverá ocorrer algum impacto se na faixa de servidão for identificado material que 

configure a presença de sítios. Como mencionado anteriormente, uma avaliação 

mais precisa da presença destes bens será realizada durante a execução das 

atividades arqueológicas, a partir das diretrizes determinadas pela Superintendência 

do IPHAN em Santa Catarina, que tem uma sistemática específica voltada para a 

localização e identificação de sítios arqueológicos in situ.  

Trata-se de um impacto restrito a AI, portanto, é local. Caso seja identificado algum 

bem de interesse histórico será caracterizado como negativo e direto. 

Temporalidade longa e duração permanente e irreversível, já que o fator ambiental 

não voltará à situação inicial. Sua probabilidade é média, não-cumulativo e alta 
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magnitude, dependendo da quantidade de bens eventualmente identificados. 

Possui alta sensibilidade, já que a AID inclui áreas onde já foram identificados 

sambaquis, e de alta importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, longa temporalidade, local, permanente, irreversível, média 
probabilidade, não cumulativo, alta magnitude, média sensibilidade e alta importância 

Medida 
Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Proteção aos Bens Culturais Acautelados (Mitigadora e compensatória) 

Programa 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Impacto 13: Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária 

(rodovias e ferrovias) existente. 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos 
canteiros de obras 

Abertura de vala e lançamento do gasoduto 

Fator Ambiental Infraestrutura hidráulica, energética e viária 

Neste impacto, são tratadas as interferências com a infraestrutura hidráulica, 

energética e viária existentes devido ao cruzamento com o traçado do Gasoduto 

Garuva – Itapoá. Os cruzamentos com as vias foram as únicas interferências 

identificadas no traçado do empreendimento, no entanto, a abertura da vala 

certamente irá cruzar com estruturas hidráulicas que abastecem residências nos 

povoados rurais da AID.  

O traçado tem dez trechos de cruzamento com vias, sendo que três são em troncos 

rodoviários estaduais: SC-417, SC-416 e Contorno Sul. São rodovias importantes 

para a circulação na AII continental, já bastante pressionadas pelas atividades 

retroportuárias concentradas em Itapoá. Esses troncos recebem grande aumento de 

tráfego na alta temporada de férias, pois o município de Itapoá abriga casas de 

veraneio, além de ser uma referência no turismo de balneário. 

A travessia do traçado no bairro Pontal do Norte, zona urbana de Itapoá, próxima a 

faixa de areia, inclui o cruzamento de três vias. Dentre elas, a Avenida Beira Mar, 

principal via de circulação entre os bairros da zona urbana do município. Ainda 

nesse trecho, existe a possibilidade grande de interferência na rede hidráulica de 

abastecimento público. Em nenhuma localidade da AID do empreendimento existe 

rede de coleta de esgoto. 

Esse impacto foi considerado local, positivo e de incidência direta. Sua 

temporalidade é imediata, duração temporária e é reversível, uma vez que 

terminadas as obras de instalação, as condições originais são restabelecidas. Sua 

probabilidade é alta, é um impacto não-cumulativo, considerando sua duração e 

reversibilidade, tem média magnitude. Sua sensibilidade foi considerada média, 

portanto é de média importância. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 108 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, imediato, local, temporário, reversível, alta probabilidade, não cumulativo, 
média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Comunicação com as Empresas e Órgãos Responsáveis pelos Serviços de Infraestrutura 
Energética e Viária existente na Área de Influência (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Comunicação Social – PCS 

Fase de Operação 

Impacto 14: Geração de empregos 

Aspecto Mobilização de mão de obra 

Fator Ambiental Nível de emprego 

O início da fase de operação do Gasoduto Garuva – Itapoá significará o fim da fase 

de instalação, e por seguinte, a redução drástica do número de trabalhadores 

empregados no empreendimento.  

A queda do nível de emprego na AII será percebida gradativamente, e será iniciada 

ainda na fase de instalação, conforme a proximidade do fim das obras.  

Esse é um impacto extrarregional, uma vez que a mão de obra desmobilizada é 

proveniente de regiões além da AII. Nessa fase do empreendimento, o impacto tem 

natureza negativa, uma vez que irá reduzir o nível de emprego na região da AII. Sua 

incidência é direta, temporalidade imediata e duração temporária. 

É um impacto parcialmente reversível, pois o nível de emprego pode ser 

reestabelecido ao padrão verificado na fase de obras, mesmo que por motivação de 

um empreendimento desconhecido até então. Sua probabilidade é alta, pois é certa 

a diminuição do nível de emprego na fase de operação. 

Não apresenta interação com outro impacto da fase de operação, portanto é não-

cumulativo. Sua magnitude foi avaliada como média, uma vez que as frentes de 

obras não devem ocupar uma quantidade elevada de mão de obra. Também por 

esse motivo foi considerado de media importância e média sensibilidade. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, extrarregional, temporário, parcialmente reversível, alta 
probabilidade, não cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Priorização a contratação de mão de obra local (Potencializadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social – PCS 

Plano Ambiental para Construção – PAC 

Impacto 15: Interferência e alteração no uso e ocupação do solo. 

Aspecto 
Manutenção da faixa de servidão administrativa 

Operação do Gasoduto 

Fator Ambiental População; Uso e ocupação do solo  

A faixa de servidão do empreendimento deverá ser mantida livre de vegetação que 

impeça a visualização dos marcos delimitadores e placas de sinalização. 
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Regularmente equipes de empresa prestadora de serviço a ser contratada efetuarão 

a poda da vegetação, repintura dos marcos e manutenção das sinalizações.  

Essa operação irá implicar no uso de vias públicas e privadas para acesso às 

posições no traçado do gasoduto, interferindo no cotidiano de parte da população da 

AID. Na fase de operação é aplicada, efetivamente, as restrições de uso do solo na 

faixa de servidão.  Cabe salientar que o Gasoduto Garuva – Itapoá irá compartilhar 

faixa de servidão com o oleoduto OSPAR, corredor de 20 metros existente desde 

1976, com restrição de uso e acessos consolidados. 

Esse é um impacto local, pois afeta apenas população com terras afetadas pela AI 

do empreendimento. Este impacto de natureza negativa foi considerado direto por 

decorrer da implantação do empreendimento. É de longa temporalidade, pois com 

a alteração do uso do solo, a população terá que adequar suas atividades cotidianas 

a uma nova realidade e por isso também é classificado como permanente e 

irreversível. Sua probabilidade é alta e cumulativo, pois o fator ambiental 

população também é influenciado pelo impacto percepção de risco pela população 

residente em áreas próximas ao gasoduto. Considerando que o Gasoduto irá utilizar 

como servidão a faixa existente do OSPAR, e que serão evitadas expansão do 

corredor já existente, sua magnitude é baixa nessa fase do empreendimento. O 

compartilhamento da servidão também faz com que seja avaliada uma importância 

e sensibilidade baixas.  

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, longa temporalidade, local, permanente, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, baixa sensibilidade e baixa importância 

Medida Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social – PCS 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Impacto 16: Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao 

Gasoduto. 

Aspecto Operação do Gasoduto 

Fator Ambiental População 

Uma vez que a função do gasoduto é de entrega de gás e que este recurso é 

conhecido como algo que pode explodir ou causar problemas em relação à saúde ou 

à segurança, a operação do gasoduto gerará expectativas na população referente à 

percepção destes riscos. 

No entanto, as incertezas quanto a segurança do Gasoduto Garuva – Itapoá, em sua 

fase de operação, será amenizada pela presença do OSPAR. O histórico criado a 

partir da convivência da população da AID com o oleoduto OSPAR, que é um 

empreendimento de natureza similar, pode transmitir certa segurança.  

Até mesmo o incidente recente, relacionado ao furto de óleo em um ponto do 

OSPAR em Itapoá, foi uma oportunidade para a população avaliar as normas de 
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segurança entorno de empreendimentos dutoviários. O incidente foi equacionado 

rapidamente, com danos menores ao ambiente circunvizinho.  

O impacto é considerado local e natureza negativa. É direto, já que a geração de 

expectativas é proveniente diretamente da operação do gasoduto. É de média 

temporalidade e temporário, uma vez que é relacionado à vida útil do 

empreendimento. É considerado reversível e de probabilidade alta. O impacto é 

considerado cumulativo por incidir sobre o fator população, que recebe o efeito de 

outros impactos. A magnitude deste impacto é considerada baixa, pois a 

espacialidade é mais restrita, além de ser reduzida ao longo do tempo. A 

sensibilidade do fator foi avaliada como média uma vez que possui moderada 

relevância e baixa resistência às modificações com alta capacidade de adaptação. A 

importância deste impacto é considerada média.  

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, média temporalidade, local, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social – PCS 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Impacto 17: Incremento de ICMS devido ao transporte de gás natural 

Aspecto Operação do Gasoduto 

Fator Ambiental Economia local, estadual e nacional  

A cobrança do ICMS incide sobre o transporte dutoviários, senso assim, haverá 

aumento da receita tributária estadual ao transporte do gás natural realizado durante 

a operação do Gasoduto Garuva - Itapoá.  

Desta forma, este impacto é considerado extrarregional, positivo e direto. 

Avaliado como de média temporalidade, uma vez que o acréscimo à receita 

tributária ocorre ao longo de toda a fase de operação. É permanente e irreversível, 

uma vez que os tributos arrecadados são materializados em investimentos públicos 

diversos. A probabilidade é alta; cumulativo, pois incide no fator população, assim 

como outros impactos na fase de operação. O impacto foi considerado de baixa 

magnitude, tendo em vista a representatividade deste empreendimento no ICMS 

total cobrado pelo estado de Santa Catarina. Considerando a relevância deste 

impacto em relação aos impostos gerados trata-se de um impacto de alta 

sensibilidade, já que a região tem alto grau de dependência de repasses de 

recursos do estado e da união. É considerado ainda um impacto de média 

importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, média temporalidade, extrarregional, permanente, irreversível, alta 
probabilidade, cumulativo, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida aplicável 
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Impacto 18: Incremento do sistema relativo ao mercado gás natural. 

Aspecto Operação do Gasoduto 

Fator Ambiental Disponibilidade de gás natural 

O Gasoduto TGS, e seu trecho terrestre (Gasoduto Garuva – Itapoá), faz parte de 

uma rede de estruturas para incrementar a oferta de gás natural no país. Em tese, 

com o aumento da oferta, o preço desse recurso natural é reduzido, e assim 

estimula investimentos que dependem dele como insumo. Além da redução do 

custo, há, com a construção do TGS, um fortalecimento da oferta, aumentando a 

estabilidade do mercado de gás natural. 

Esse é um impacto considerado extrarregional, positivo e direto. Terá uma média 

temporalidade e duração temporário, pois os efeitos serão mantidos ao longo de 

toda a fase de operação. A partir da operação do empreendimento o fator ambiental 

é afetado de maneira irreversível, e mantem uma probabilidade alta. É cumulativo, 

por ser indutor do aumento da receita tributária com incremento da economia local, 

estadual e nacional na operação. Tem uma magnitude considerada média, que 

contribuirá para o incremento do mercado no território brasileiro. Caracteriza-se 

como um fator ambiental de alta sensibilidade, considerando a demanda de gás 

natural para subsidiar as atividades de crescimento econômico do país. É, portanto, 

um impacto de alta importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, média temporalidade, extrarregional, temporário, irreversível, alta 
probabilidade, cumulativo, média magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medida Sem medida aplicável 

● Trecho Marítimo 

Fase de Planejamento 

Impacto 1. Geração de expectativas na população devido à divulgação de 

informações sobre o TGS 

Aspecto Ambiental Divulgação da atividade 

Fator Ambiental População 

As expectativas geradas pelo empreendimento estão basicamente relacionadas a 

questionamentos acerca de: 

(i) perspectivas de geração de novos postos de trabalho diretos e indiretos para 

as populações das Áreas de Influência;  

(ii) apreensão por parte das autoridades dos poderes executivos e legislativos 

municipais e das comunidades locais quanto ao aumento de população 

externa; 

(iii) incertezas por parte dos pescadores artesanais, em função da criação de 

novas áreas de restrição ao uso e à navegação, por motivos de segurança;  
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(iv) dúvidas em relação a interferências ambientais nas áreas naturais e nos 

espaços construídos, por parte de instituições e empresas ligadas ao 

turismo, organizações não-governamentais e a população em geral. 

Estas características indicam que a natureza deste impacto é negativa, e sua 

incidência, indireta, tendo em vista o fato de estar associado ao anúncio do 

empreendimento e não à atividade em si mesma. Este impacto foi considerado 

imediato, por levantar as expectativas antes mesmo do início das atividades, ainda 

na fase de planejamento.  

A geração de expectativas alcança uma abrangência extrarregional, já que extrapola 

as imediações da Área de Influência Indireta (AII), atingindo os municípios próximos. 

Trata-se de um impacto temporário, tendendo a ser reduzido ao longo da fase de 

instalação do empreendimento e irreversível, pelo fato que, uma vez gerada a 

expectativa na população, a mesma não volte às suas condições originais. Sua 

ocorrência é de curto prazo, estando restrito à fase de planejamento e como certo de 

ocorrer, sendo classificado como de alta probabilidade.  

Considerando as expectativas geradas na população com a divulgação do 

empreendimento trata-se de um impacto de média magnitude, ressalta-se, 

entretanto, que ainda em magnitude decrescente, este impacto poderá ser 

identificado também ao longo das fases de instalação e operação da FSRU. 

Considerando a relevância do fator ambiental impactado e a temporalidade desde 

impacto sua sensibilidade foi avaliada como média. Levando em consideração os 

atributos desde impacto sua importância foi avaliada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, indireto, imediato, extrarregional, temporário, irreversível, alta 
probabilidade, não cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e importância 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programas Programa de Comunicação Social (PCS) 

Fase de Instalação 

Impacto 2. Pressão sobre o tráfego marítimo na baía da Babitonga devido ao 

trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo, 

das estruturas submarinas e do comissionamento da FSRU 

Aspecto Ambiental 
Trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto, das estruturas 
submarinas e da FSRU 

Fator Ambiental Nível de tráfego marítimo 

Durante a fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinas e do 

comissionamento da FSRU, são esperadas interferências com o tráfego marítimo em 

decorrência do deslocamento das embarcações que estarão transportando as 

estruturas necessárias para comissionamento do trecho marítimo do gasoduto. 

Dessa forma, eventuais interferências com outras embarcações poderão ocorrer no 

trajeto entre a base de apoio e o ponto de instalação dos dutos. 
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Diante do atual cenário de intenso tráfego marítimo em função das atividades do 

Porto de São Francisco do Sul, do TUP Itapoá e das atividades de lazer, com a 

utilização de lanchas, jet-ski e com embarcações de pescadores, entende-se que as 

viagens feitas pelas embarcações de apoio irão se somar ao contexto existente na 

Baía da Babitonga. 

Ressalta-se, no entanto que o transporte marítimo deve obedecer às normas de 

navegação estabelecidas pela Marinha do Brasil, considerando-se, portanto, as 

regulamentações e as preferências de tráfego. 

O impacto referente à pressão sobre o trafego marítimo é classificado como 

negativo, direto e imediato por ocasionar a intensificação do fluxo de embarcações 

na área situada entre a base de apoio marítimo e a o trecho marítimo do 

empreendimento. É classificado como regional já que a circulação dos barcos de 

apoio será feita dentro da Baía da Babitonga, a qual perpassa pelos municípios da 

AII do meio socioeconômico (São Francisco do Sul e Itapoá, principalmente). 

Foi avaliado, ainda, como temporário e reversível, pois o impacto está associado 

de as atividades de instalação.  

Trata-se de um impacto cumulativo sinérgico, observando-se possibilidade de 

interação com às demais atividades estabelecidas na Baía da Babitonga descritas 

acima. 

Sua probabilidade é alta devido à certeza de sua ocorrência. 

Considerando-se o número de embarcações envolvidas na etapa de instalação do 

empreendimento este impacto foi classificado como de alta magnitude. 

Dada a intensidade do tráfego marítimo atual na Baía da Babitonga, bem como pela 

necessidade de atendimento aos procedimentos e normas a serem seguidos, este 

impacto foi avaliado como de média sensibilidade. Considerando os atributos deste 

impacto sua importância foi avaliada como alta. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, regional, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, alta magnitude, média sensibilidade e alta importância 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programas Ambientais Programa de Comunicação Social (PCS) 

Impacto 3. Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de 

embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas 

submarinas e do comissionamento da FSRU 

Aspecto 
Trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto, das 
estruturas submarinas e da FSRU 

Fator Ambiental Atividade pesqueira artesanal 

No período de instalação do gasoduto, das estruturas submarinas e o 

comissionamento da FSRU, em sua área de fundeio, o trânsito de embarcações 

será intensificado entre as áreas de operação, as praias (do Pontal, Capri e Forte) e 
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os portos de Itapoá e São Francisco do Sul, que darão suporte as atividades 

marítimas, além dos porto(s) de origem dos materiais e embarcações de instalação 

dos equipamentos marinhos até a Baía da Babitonga. Conforme observado nos 

mapas referentes às áreas de pesca dos municípios pertencentes à Área de 

Influência Direta (AID), a rota por onde circularão as embarcações envolvidas nas 

atividades de instalação atravessará áreas de pesca de diversas frotas pesqueiras 

pertencentes aos municípios da AID.  

Assim, durante a Fase de Instalação da atividade, ocorrerá interferência com a 

pesca artesanal devido ao deslocamento das embarcações envolvidas na instalação 

do gasoduto em seu trecho marítimo, a instalação dos dolphins, o comissionamento 

da FSRU, suas estruturas submarinas e no abastecimento de insumos e materiais. 

Vale ressaltar que, conforme apresentado nos mapas relativos às áreas de pesca, 

todos os quatro municípios pertencentes à AID da atividade praticam pesca em 

áreas que coincidem com rotas de embarcações, a saber: Itapoá, São Francisco do 

Sul, Garuva e Joinville. As embarcações dedicadas à pesca artesanal com maior 

probabilidade de cruzar as rotas de embarcações são: Canos de fibra e madeira 

(9m, fundo em V, com quilha), bateras de madeira (5-7m) e os barcos de guincho de 

São Francisco do Sul (todos dedicados a captura do camarão sete barbas e rosa na 

região costeira). 

Considerando-se a rota das embarcações e a interferência com a atividade 

pesqueira artesanal, o impacto foi classificado como negativo e direto. Foi 

classificado ainda como imediato, pois ocorrerá durante a instalação do gasoduto 

no trecho marítimo e comissionamento da FSRU, e de abrangência regional, já que 

afeta os quatro municípios da AID. Este impacto é considerado temporário e 

reversível, pois tão logo terminem as atividades de instalação as embarcações de 

apoio permanecerão na área para atendimento a FSRU. Trata-se de um impacto 

com alta probabilidade de ocorrência, devido às características do empreendimento 

e cumulativo por incidir sobre o mesmo fator junto com o impacto da criação da 

área de restrição de uso para segurança operacional da FSRU, que ocorre na etapa 

final da Fase de Instalação. Além disso, possui sinergia por potencializar os 

impactos sobre este mesmo fator devido aos demais empreendimentos que utilizam 

as mesmas rotas, sobretudo, por estar próximo a duas bases portuárias da Baía da 

Babitonga com alta circulação de mercadorias por meio de embarcações de grande 

porte. Sua frequência é contínua, já que ocorrerá durante toda a Fase de 

Instalação. 

Considerando-se o número de embarcações previstas e sua simultaneidade de 

operação ao longo da Fase de Instalação, este impacto foi classificado como de alta 

magnitude. Como a atividade pesqueira artesanal é uma atividade econômica de 

alta relevância e com muitas fragilidades na forma como se estrutura e se organiza, 

a sensibilidade deste fator foi avaliada como alta. De acordo com estes atributos, o 

impacto foi avaliado como de alta importância. 
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A área de abrangência deste impacto envolve a área de instalação e 

comissionamento da FSRU e das estruturas marinhas (dolphins, gasoduto e 

válvulas); o canal prioritário de navegação para embarcações de médio e grande 

porte no momento da aproximação com a Baía da Babitonga, as áreas de fundeio e 

bacias de evolução e o canal de navegação prioritário a embarcações de grande e 

médio porte dos portos de Itapoá (TUP) e São Francisco do Sul na Baía da 

Babitonga. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, regional, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, alta magnitude, média sensibilidade e alta importância 

Medidas 

Esclarecimento às comunidades pesqueiras. (Mitigadora de média eficácia) 

Avisos Especiais aos Navegantes (Mitigadora de média eficácia)  

Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora de média eficácia) 

Programas 

Programa de Comunicação Social (PCS)  

Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP) 

Programa de Monitoramento In Loco da Atividade Pesqueira 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Programa de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) 

Impacto 4. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de 

áreas de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na 

fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinhas e do 

comissionamento da FSRU 

Aspecto 
Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações 
envolvidas na instalação 

Fator Ambiental Atividade pesqueira artesanal 

A presença da Balsa para instalação das linhas flexíveis do gasoduto, embarcações 

para instalação dos dolphins e a chegada da FSRU para comissionamento, implicará 

na criação de uma área de restrição ao exercício da atividade pesqueira devido à 

proibição de navegação de embarcações (não relacionadas às atividades de 

instalação do empreendimento) em um raio de segurança a navegação a ser 

definido pela marinha do Brasil.  

Contudo, de forma conservativa, será adotada para este estudo como zona de 

segurança um raio de 500m no trecho marítimo. Ressalta-se que se trata de uma 

medida de segurança, para evitar acidentes entre embarcações, preservando a vida 

humana e o meio ambiente. 

As instalações marítimas relativas à atividade de regaseificação estarão circunscritas 

na Zona de Segurança definida onde a navegação que não seja de estrito apoio às 

instalações do terminal é proibida. 

Conforme apresentado nos mapas relativos às áreas de pesca dos quatro 

municípios pertencentes à Área de Influência Direta da atividade, a saber: Itapoá, 

São Francisco do Sul, Garuva e Joinville, serão impactadas pela restrição a pesca 

no raio dos 500m. Vale ressaltar que algumas das embarcações de Itapoá, São 

Francisco do Sul e Joinville praticam a atividade pesqueira fora da Baía da 
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Babitonga, em região costeira marinha, sendo às canoas de fibra e madeira (9m, 

fundo em V, com quilha) e as embarcações de guincho (dedicadas ao camarão rosa 

e 7 barbas). Estas serão as mais impactadas, devido à criação das áreas de 

restrição de 500m no entorno da balsa que instalará o gasoduto e da FSRU e das 

embarcações específicas para instalação dos dolphins, cumulativamente a área de 

restrição do porto de Itapoá e as normas de navegação dos canais prioritários as 

embarcações de grande e médio porte na aproximação com portos de 

origem/destino, aumentando consideravelmente os riscos à navegação para as 

embarcações pesqueiras artesanais na entrada e saída da Baía da Babitonga.  

Recomenda-se, de acordo com a operação e locação das instalações do gasoduto e 

posicionamento da balsa e demais embarcações, avaliar a necessidade de 

interrupção do tráfego ao longo de dias, horas ou períodos específicos, orientando 

as embarcações pesqueiras a não deixarem seus portos de origem. 

Vale apontar que, as estruturas submarinas e as áreas de sobra da FSRU, 

favorecem o aumento na concentração de recursos pesqueiros. O fato altera a 

densidade e até a composição dos recursos pesqueiros no local, podendo atrair 

embarcações pesqueiras para a região das instalações. 

Considerando a interferência do empreendimento sobre as atividades de pesca o 

impacto foi considerado negativo, direto e imediato. Como sua ocorrência é certa 

foi classificado como de alta probabilidade. É um impacto de abrangência 

regional, pois as frotas regionais serão impedidas de utilizar áreas próximas a 

locação da FSRU, afetando toda a AID. Este impacto também é de duração 

temporária, pois finalizada a fase de instalação as embarcações param de circular, 

sendo considerado um impacto reversível. 

Trata-se de um impacto cumulativo, devido a possibilidade de interação com o 

impacto n0 5. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido às obras no 

trecho de transição entre o gasoduto terrestre e marítimo. Além disso, possui 

sinergia por potencializar os impactos sobre este mesmo fator existentes devido à 

sobreposição de empreendimentos no mesmo território 

Considerando-se a área de restrição criada, permanentemente, no entorno da FSRU 

e que sua locação estará em importante rota de navegação para embarcações de 

São Francisco do Sul e em pesqueiro de alta relevância (Sumidouro) para os quatro 

municípios da Área de Influência Direta: Itapoá, São Francisco do Sul, Garuva e 

Joinville. E caso seja implementada, será responsável por uma alteração 

significativa na distribuição espacial daquelas embarcações que utilizam a costa do 

Capri e Forte para pesca e navegação. Além dos impactos com as alterações e 

interferências na área de pesca das embarcações que pescam na Baía da 

Babitonga, também afetará a AII (Araquari), devido à pressão sobre estoques e 

disputa por novas áreas de pesca no fundo da Baía. O impacto foi classificado como 

de alta magnitude. Ainda considerando que estas áreas são de alta relevância para 

a pesca da tainha (patrimônio cultural de Santa Catarina) com grande repercussão 
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na AID, além de ser uma área de referência regional para a pesca artesanal 

(Sumidouro) e considerando a relevância econômica da atividade pesqueira para as 

economias locais, mantém-se como um fator de alta sensibilidade. Levando em 

conta as características deste impacto sua importância foi avaliada como alta. 

Não foram identificadas Unidades de Conservação sob influência deste impacto, 

pois suas restrições ocorrerão nas áreas diretamente afetadas do trecho marítimo. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, regional, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas 

Avisos permanentes especiais (Mitigadora de média eficácia) 

Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora de média eficácia) 

Esclarecimento às comunidades pesqueiras (Mitigadora de média eficácia) 

Monitoramento in loco das embarcações pesqueiras (controle de média eficácia) 

Compensação a Atividade Pesqueira (Compensatória de média eficácia) 

Programas 

Programa de Comunicação Social (PCS)  

Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP) 

Programa de Monitoramento In Loco da Atividade Pesqueira 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Programa de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) 

Impacto 5. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido às obras no 

trecho de transição entre o gasoduto terrestre e marítimo 

Aspecto Obras no trecho de transição entre os trechos terrestre e marítimo do gasoduto 

Fator Ambiental Atividade pesqueira artesanal 

Durante a fase de instalação podem ser esperadas interferências com o tráfego 

marítimo e de pedestres na praia do Pontal, município de Itapoá, ao longo da faixa 

de servidão do gasoduto que será instalado. 

A primeira opção tecnológica para a realização da transição entre o trecho terrestre 

e o trecho marítimo (cruzamento de praia) é a abertura de vala na praia mediante 

utilização de escavadeira, com disposição do material removido ao longo das 

laterais da vala, segundo apresentado na caracterização do empreendimento. A vala 

se estenderá 150m antes da linha de maré e percorrerá 785m, aflorando em trecho 

marítimo em local onde a lamina d’água é de 14,5m. 

Para abertura de vala será necessário interditar trânsito de banhistas e demais 

usuários na faixa da praia intervencionada e o fluxo de embarcações que costeiam a 

praia do Farol em Itapoá, em profundidades abaixo dos 14m. 

Próximo à diretriz do gasoduto OSPAR, onde sua faixa de servidão é interrompida 

para o cruzamento de praia, mesmo trecho pretendido pelo TGS, há ranchos de 

pesca e seu acesso será interrompido, mesmo que temporariamente, impedindo que 

pescadores da praia do Farol acessem seus locais de armazenamento de materiais 

e guarda de embarcações. Além deste impacto, bem localizado e identificado, há 

outro mais relevante, pois, a abertura de vala colocará em risco a navegação 

costeira de embarcações de pequeno porte, como canoas e bateras. 
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O impacto foi considerado negativo, direto, e de alta probabilidade. É um impacto 

de abrangência local, pois a frota impactada será a de Itapoá que utiliza a 

navegação de cabotagem para ir a áreas oceânicas, além do mais, só os ranchos da 

praia do Farol sofrerão restrições de acesso e uso no momento da abertura da vala 

nos 150m que antecedem a linha de maré. Este impacto é imediato, pois depois de 

instalado o gasoduto neste trecho, sua área será liberada para uso, sem restrições 

além das já importas pela servidão do gasoduto OSPAR, sendo considerado um 

impacto temporário e reversível. 

Trata-se de um impacto cumulativo por incidir sobre o mesmo fator ambiental junto 

com o impacto n0 4. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à 

criação de áreas de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações 

envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da 

FSRU. Além disso, possui sinergia por potencializar os impactos sobre este mesmo 

fator devido à sobreposição de empreendimentos no mesmo território.  

O impacto foi classificado como de alta magnitude. Ainda considerando que estas 

áreas são de alta relevância para o tráfego de embarcações pesqueiras de Itapoá, 

além de ser uma área de referência para suporte logístico a atividade pesqueira 

costeiro-marinha de Itapoá, assim, mantém-se como um fator de alta sensibilidade. 

Levando em conta as características deste impacto sua importância foi avaliada 

como alta. 

Não foram identificadas Unidades de Conservação sob influência deste impacto, já 

que as ações são restritas a área diretamente afetada e zonas de exclusão de 

segurança. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo 
sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas 

Avisos permanentes especiais (Mitigadora de média eficácia) 

Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora de média eficácia) 

Esclarecimento às comunidades pesqueiras (Mitigadora de média eficácia) 

Compensação a Atividade Pesqueira (Compensatória de média eficácia) 

Programa 

Projeto de Comunicação Social (PCS) 

Projeto de Educação Ambiental (PEA) 

Projeto de Compensação a Atividade Pesqueira (PCAP) 

Impacto 6. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de 

embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas 

submarinas e do comissionamento da FSRU. 

Aspecto 
Trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto, das estruturas 
submarinas e da FSRU 

Fator Ambiental Atividades de turismo e lazer 

Para a instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinas e da FSRU, o 

empreendedor contará com utilização de um pátio de armazenamento de tubos, 

mesmo considerando a utilização do pátio central no Porto de Itapoá, o material 

chegará ao depósito dos tubos via transporte marítimo.  
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A Baía da Babitonga já possui uma grande movimentação de embarcações. A 

mesma possui dois portos, o Porto de São Francisco, localizado em seu interior e o 

Porto de Itapoá, localizado próximo da saída da Baía. O Porto de Itapoá ficará 

localizado em frente de onde será instalada a FSRU. Já o Porto de São Francisco do 

Sul possui um sistema de balsa que faz travessia de automóveis e de pessoas entre 

o bairro de Laranjeiras e a Vila da Glória, na Baía da Babitonga. Durante o modo de 

espera, a balsa fundeia entre Itapoá e São Francisco do Sul. 

Nos finais de semana e feriados a Baía da Babitonga ainda conta com a presença 

de barcos dedicados à atividade de turismo na região. Além dessas atividades, a 

Baía conta com a movimentação de lanchas e jet-skis dos moradores locais e 

veranistas. 

Com a obra de instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da FSRU 

poderá afetar as atividades de lazer e turismo realizadas pela população residente e 

por veranistas, já que ocorrerá restrição de uso do mar e da faixa de praia durante a 

obra, além da modificação paisagística que ocorrerá nestas atividades ali praticadas.  

Desse modo, este impacto foi avaliado como negativo, de incidência direta e 

imediata, estando associada à instalação gasoduto marítimo e da FSRU, de 

duração temporária, por ocorrer somente na instalação do gasoduto marítimo, das 

estruturas submarinas e do comissionamento da FSRU. É um impacto certo, sendo 

considerado de alta probabilidade  

O impacto ainda é classificado como reversível, uma vez que, finalizada a 

instalação do gasoduto marítimo, as atividades de turismo e lazer serão 

reestabelecidas. Desse modo, as mesmas precisarão utilizar outra via de circulação 

marítima. Ressalta-se que a FSRU será construída na saída da Baía da Babitonga e 

que na área de implantação da FSRU a distância de uma costa a outra é de 3 km. 

Considerando a elevada intensidade da interferência, este impacto foi avaliado como 

de alta magnitude. 

É classificado como regional já que a circulação dos barcos de apoio será feita 

dentro da Baía da Babitonga, a qual perpassa pelos municípios da AII do meio 

socioeconômico (São Francisco do Sul e Itapoá, principalmente). Trata-se de um 

impacto cumulativo, observando-se os aspectos sinérgicos deste empreendimento 

em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da 

Babitonga descritas acima. 

Devido à resistência das atividades de turismo e lazer a este aspecto da fase de 

instalação, ao atual estágio de uso da Baía da Babitonga para o turismo e lazer e à 

sua relevância para a localidade, este impacto é avaliado como de alta 

sensibilidade. Considerando estes atributos trata-se de um impacto de alta 

importância. 
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Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo 
sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa Programa de Comunicação Social (PCS) 

Impacto 7. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido às obras no 

trecho de transição entre o gasoduto terrestre e marítimo 

Aspecto Obras no trecho de transição entre os trechos terrestre e marítimo do gasoduto 

Fator Ambiental Atividades de turismo e lazer 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa Programa de Comunicação Social (PCS) 

Para a execução das obras de instalação do gasoduto marítimo, de comprimento de 

2 km, será necessária a construção de um canteiro de obras para a execução do 

trecho de transição entre os trechos terrestre e marítimo do gasoduto, o qual 

também deverá ser utilizado para estocagem da tubulação de forma a facilitar o 

alinhamento do gasoduto submarino e a aplicação do revestimento antes do 

lançamento. Este canteiro de obras deverá ser localizado dentro da faixa de 

servidão do duto existente evitando, desta forma, a intervenção em áreas não 

antropizadas. Estima-se uma área aproximada de 15 x150m (2.250 m2). O gasoduto 

marítimo se deslocará em sentido aproximado oeste-noroeste até a margem oposta 

da Baía da Babitonga, chegando à localidade de Pontal, no município de Itapoá. 

Nesta área de chegada de praia, já existe a faixa do oleoduto OSPAR, o que 

significa uma minimização do impacto ambiental do empreendimento. 

As obras no trecho de transição entre os trechos terrestre e marítimo do gasoduto 

afetarão somente os moradores e veranistas que utilizam a praia do Pontal, na qual 

terão acesso restrito no momento das obras de instalação do gasoduto. 

Portanto, este impacto foi avaliado como negativo, de incidência direta e imediata, 

estando associado às obras no trecho de transição, de duração temporária e local, 

por ocorrer somente na instalação dos gasodutos nos trechos terrestre e marítimo. É 

um impacto certo, sendo considerado de alta probabilidade. 

Trata-se de um impacto cumulativo, observando-se que o fator ambiental “turismo e 

lazer” é afetado por outros impactos. 

O impacto ainda é classificado como reversível, uma vez que, finalizada a 

instalação dos gasodutos terrestre e marítimo, as atividades de turismo e lazer serão 

reestabelecidas. Considerando a intensidade da interferência, este impacto foi 

avaliado como de média magnitude. 

Devido à existência das atividades de turismo e lazer a este aspecto da fase de 

instalação e ao atual estágio de uso da Baía da Babitonga para o turismo e lazer, 

este impacto é avaliado como de média sensibilidade. Considerando estes atributos 

trata-se de um impacto de média importância. 
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Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo 
sinérgico, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa Programa de Comunicação Social (PCS) 

Impacto 8. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos 

Aspecto Geração de resíduos sólidos 

Fator Ambiental Áreas de destinação de resíduos sólidos 

Para a implantação do empreendimento serão realizadas várias atividades que 

geram diferentes tipos de resíduos, desde inertes até aqueles que deverão receber 

disposição final especial.  

Durante a fase de instalação, a geração de resíduos sólidos no trecho marítimo 

ocorrerá por causa das embarcações de apoio, da instalação do gasoduto do trecho 

marítimo (2 km) e do comissionamento da FSRU. 

Os resíduos passíveis de serem reciclados (papel, papelão, cartucho de 

impressoras, latas de alumínio e de flandres, madeira, vidros e plásticos) serão 

recolhidos, segregados e transportados para a base de apoio em terra, de onde 

seguirão para reciclagem. Assim, estes resíduos não são contabilizados para este 

impacto, já que não representam pressão sobre a infraestrutura de disposição final 

de resíduos. Também não foram incluídos na análise de impacto os restos 

alimentares, uma vez que os mesmos são triturados e lançados ao mar, conforme 

análise apresentada para o impacto Alteração da qualidade da água). 

Os resíduos não recicláveis, resíduos perigosos, incluindo os contaminados com 

óleo e/ou produtos químicos e hospitalares, serão encaminhados para terra, onde 

serão gerenciados por empresas devidamente licenciadas para o transporte e 

destinação final adequada. 

Em nenhuma hipótese será permitido o descarte de quaisquer resíduos em locais 

não definidos para tal, bem como seu lançamento em corpos d’água ou aterros. A 

queima dos resíduos também é proibida. 

Este impacto ambiental caracteriza-se como negativo e direto. Por extrapolar a 

Área de Influência Indireta (AII) é considerado extrarregional. É um impacto de 

imediato, temporário e irreversível, pois, a infraestrutura impactada não voltará às 

condições semelhantes antes da ocorrência do impacto.  

É um impacto cumulativo sinérgico, pois os demais empreendimentos da região 

utilizam da mesma infraestrutura, potencializando assim os impactos sobre esta. 

Como sua ocorrência é certa, a probabilidade deste impacto foi classificada como 

alta. 

Considerando os tipos de resíduos gerados e os cuidados adotados pelo 

empreendedor, este impacto foi avaliado como de baixa magnitude. Devido à 

relevância deste fator ambiental e considerando que este não irá restabelecer seu 
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equilíbrio, trata-se de um impacto de alta sensibilidade. Levando em conta estas 

características trata-se de um impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, extrarregional, imediato, temporário, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância 

Medida 
Capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Gerenciamento de resíduos sólidos (Controle) 

Programa 
Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Programa de Controle da Poluição (PCP) 

Impacto 9. Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços 

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Atividades de Indústria, Comércio e Serviços 

Assim como em outras atividades produtoras de gás natural, a instalação do TGS e 

do gasoduto marítimo, desencadeará certa afluência de pessoas, envolvidas de 

alguma forma com o projeto, para a região da base de apoio marítimo. 

Em decorrência deste afluxo de profissionais, é esperada a manifestação de impacto 

indireto sobre as atividades de comércio e serviços ofertadas nesta região, 

especialmente no que se refere aos setores de hotelaria, alimentação, lazer, 

transportes, serviços públicos e outros. 

Cabe mencionar, também, a geração de demanda por serviços de consultoria 

especializada para a elaboração de estudos e projetos que se fizerem necessários à 

gestão ambiental e de segurança da atividade. 

Este impacto foi considerado positivo e indireto por ocorrer a partir do início das 

obras de implantação; de abrangência regional, dentro da Área de Influência 

Indireta (AII) deste empreendimento e de curta duração uma vez que o incremento 

da economia local permanecerá por alguns anos, mesmo terminadas as obras de 

instalação, temporário e reversível. 

Este impacto é indutor do impacto relativo ao Aumento da receita tributária com 

incremento da economia local, estadual e nacional o que permite  

caracterizá-lo como cumulativo. Sua probabilidade é média. 

Tendo em vista que a demanda por atividades de comércio e serviços na região 

pode ser grande em relação aos serviços existentes no presente, contudo, 

considerando a temporalidade deste impacto sua magnitude foi avaliada como 

média. Considerando a relevância deste impacto para a economia da região, trata-

se de um impacto de média sensibilidade. Considerando estes atributos trata-se de 

impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, indireto, regional, curta duração, temporário, reversível, média probabilidade, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida associada 
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Impacto 10. Aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual 

e nacional 

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Economia local, estadual e nacional 

Com o início das atividades de instalação do TGS e do gasoduto marítimo, será 

necessário adquirir diversos materiais, insumos e equipamentos, o que implicará 

num aumento na arrecadação tributária, tanto local quanto regional, assim como 

num aumento da massa salarial no âmbito do município onde será realizada a obra 

de implantação. 

Com isso, está previsto, principalmente, o incremento da arrecadação de impostos 

vinculados à circulação de mercadorias (ICMS), à aquisição de produtos 

industrializados (IPI) e à prestação de serviços (ISS), resultando, assim, num 

aumento de receitas municipais, estaduais e federais. 

Este impacto foi considerado positivo, indireto e de abrangência extrarregional, 

tendo em vista que afetará, além dos municípios da Área de Influência Indireta (AII), o 

estado de Santa Catarina como um todo, imediata, uma vez que a dinamização da 

economia e os tributos arrecadados asseguram que parte do montante dos 

investimentos permanecerá como retorno de receitas revertidas para a sociedade e 

ocorrerá no momento de instalação do empreendimento, o qual será de no máximo 2 

anos, temporário e reversível. 

Este impacto contínuo caracteriza-se, ainda, como indutor do impacto Incremento 

das atividades de comércio e serviços e é por ele induzido, sendo, portanto, 

cumulativo e de probabilidade média. 

Tendo em vista a quantidade estimada de materiais, equipamentos e insumos a 

serem adquiridos, este impacto foi avaliado como de baixa magnitude. Considerando 

a relevância deste impacto em relação aos impostos gerados trata-se de um impacto 

de alta sensibilidade. Sendo considerando, portanto, um impacto de média 

importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, indireto, extrarregional, imediato, temporário, reversível, média probabilidade, 
cumulativo, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida associada 

Impacto 11. Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía da 

Babitonga 

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Indústria portuária 

Medida Sem medida 

A instalação do TGS e do gasoduto marítimo implicará em pressão sobre a 

infraestrutura de portuária, devido ao aumento de movimentação no porto marítimo a 

ser utilizado como base de apoio às atividades. 
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O empreendedor adota o princípio conceitual em não envolver nenhuma porção de 

terra, nem mesmo de armazenamento de materiais e equipamentos para a 

amarração/atracação da FSRU. O empreendedor utilizará embarcações específicas 

e preparadas para comportar e operar todo o maquinário, inclusive os de grande 

porte, tais como “martelo e guindastes”, através de balsas / barcaças / plataformas 

licenciadas e registradas para tal. Todo e qualquer apoio logístico será realizado por 

empresa de logística marítima local. 

Contudo, as embarcações precisarão utilizar a infraestrutura portuária já existente na 

Baía da Babitonga para a movimentação de cargas que deverá atender a todo tipo 

de insumo a ser utilizado nas operações de apoio à atividade. 

Este impacto foi considerado negativo, regional, direto, temporário e reversível, 

uma vez que, cessadas as atividades de instalação do TGS e do gasoduto marítimo, 

ocorrerá a redução da pressão sobre o Porto utilizado.  Trata-se ainda de um 

impacto de imediato. 

É um impacto cumulativo sinérgico, observando-se os aspectos sinérgicos deste 

empreendimento em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da 

Babitonga, bem como devido às suas inter-relações com os impactos de destinação 

final de resíduos, demanda de insumos e serviços e pressão sobre o tráfego 

marítimo. Sua probabilidade é alta. 

Considerando-se a demanda de embarcações de apoio e que os Portos na Baía da 

Babitonga operam em atividades de serviços para atividades nas localidades, este 

impacto foi avaliado como de média magnitude. 

Foi avaliado como de média sensibilidade tendo em vista os investimentos e o 

desenvolvimento da infraestrutura voltada para este setor nesta região. Sendo 

considerado, portanto, um impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo 
sinérgico, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida 

Impacto 12. Geração de empregos na fase de instalação do gasoduto marítimo, das 

estruturas submarinas e do comissionamento da FSRU 

Aspecto Mobilização de mão-de-obra 

Fator Ambiental Nível de emprego 

Para as atividades previstas para a instalação do gasoduto marítimo e do 

comissionamento da FSRU prevê-se a contratação de 60 profissionais (no pico) que 

serão contratados especificamente para esta atividade. Este número é uma 

estimativa, visto que conforme avançam as obras haverá oscilações neste montante. 

Esse empreendimento demandará uma força de trabalho direta de engenheiros, 

técnicos, inspetores, soldadores, motoristas, serventes, e outros profissionais. 
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Estima-se que a região tenha potencial para suprir cerca de 50% da força de 

trabalho, principalmente em funções não especializadas. 

O empreendedor priorizará, sempre que possível, o aproveitamento da mão-de-obra 

local incluindo uma equipe específica para a gestão ambiental do empreendimento 

durante a construção da obra. 

Deste modo, o impacto foi avaliado como positivo, direto em relação aos empregos 

diretos e pela manutenção de postos de trabalho imediato e extrarregional. No 

caso dos empregos gerados a partir da prestação de serviço para atividade é 

considerado indireto e regional. É, ainda, temporário e reversível, considerando 

os empregos indiretos gerados, pois terminadas as atividades relativas à fase de 

instalação o contingente de trabalhadores poderá ser dispensado. Como sua 

ocorrência é certa sua probabilidade é alta. 

É um impacto cumulativo, uma vez que a população empregada contribui para o 

incremento da economia através da aquisição de bens e serviços.  A potencialização 

dos efeitos na economia em conjunto com os efeitos dos demais empreendimentos 

na região também torna este impacto em cumulativo sinérgico.  O impacto é de 

baixa magnitude, uma vez que os postos de emprego contribuirão na realocação 

de profissionais no mercado de trabalho, mesmo sendo poucas vagas, que haviam 

sidos dispensados neste momento de crise econômica no Brasil. Considerando que 

o nível de emprego se constitui num fator ambiental relevante para a sociedade e 

tomando-se como ponto de partida sua contextualização na região, a sensibilidade 

foi avaliada como média. A importância foi avaliada como média. 

Síntese da Classificação 
Positivo, indireto, extrarregional, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida 

FASE DE OPERAÇÃO 

Impacto 13. Pressão sobre o tráfego marítimo na baía da Babitonga devido ao 

trânsito de embarcações de apoio e de navios metaneiros para a operação da FSRU 

Aspecto 
Trânsito de embarcações de apoio e navios metaneiros envolvidas na fase de operação da 
FSRU 

Fator Ambiental Nível de tráfego marítimo 

Durante a fase de operação da FSRU, são esperadas interferências com o tráfego 

marítimo em decorrência do deslocamento das embarcações que estarão 

transportando os subsídios necessários para o abastecimento e transporte de 

trabalhadores à FSRU. Dessa forma, eventuais interferências com outras 

embarcações poderão ocorrer no trajeto entre a base de apoio e o local de 

posicionamento da FSRU. No total serão 09 (nove) embarcações atuando na fase 

de operação do TGS, a saber: 
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Atividade Embarcações envolvidas Frequência mensal 

Ship-to-ship 
Navio metaneiro, lancha da 
praticagem e 04 rebocadores 

2,0 

Insumos p/ rancho da tripulação Lancha de Apoio à FSRU 1 

Consumíveis de ordem operacional Lancha de Apoio à FSRU 0,5 

Retirada de resíduos não tratáveis a bordo Lancha de Apoio à FSRU 1 

Diante do atual cenário de intenso tráfego marítimo em função das atividades do 

Porto de São Francisco do Sul, do TUP Itapoá e das atividades de lazer, com a 

utilização de lanchas, jet-ski e com embarcações de pescadores, entende-se que as 

viagens feitas pelas embarcações de apoio irão se somar ao contexto existente na 

Baía da Babitonga. 

Ressalta-se, no entanto que o transporte marítimo deve obedecer às normas de 

navegação estabelecidas pela Marinha do Brasil, considerando-se, portanto, as 

regulamentações e as preferências de tráfego. 

O impacto referente à pressão sobre o trafego marítimo é classificado como 

negativo, direto e de média temporalidade por ocasionar a intensificação do fluxo 

de embarcações na área situada entre a base de apoio marítimo e à FSRU. É 

classificado como regional já que a circulação dos barcos de apoio será feita dentro 

da Baía da Babitonga, a qual perpassa pelos municípios da AII do meio 

socioeconômico (São Francisco do Sul e Itapoá, principalmente). 

Foi avaliado, ainda, como temporário e reversível, já que em toda atividade de 

operação (por volta de 25 anos de atividade) haverá circulação de tais embarcações, 

mesmo em menor intensidade de viagens que a fase de instalação, sendo somente 

cessado com a desmobilização da FSRU.  

Trata-se de um impacto cumulativo, observando-se os aspectos sinérgicos deste 

empreendimento em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da 

Babitonga descritas acima. 

Sua ocorrência foi classificada como de médio prazo, por ocorrer em maior 

intensidade durante a fase de instalação do empreendimento, sendo reduzida sua 

intensidade na fase de operação e de alta probabilidade devido à certeza de sua 

ocorrência. 

Considerando-se o número de embarcações envolvidas (09 embarcações) e o 

número de viagens (0,5 a 3,5 viagens mensais) este impacto foi classificado como 

de média magnitude. 

Dada a intensidade do tráfego marítimo atual na Baía da Babitonga, bem como pela 

necessidade de atendimento aos procedimentos e normas a serem seguidos, este 

impacto foi avaliado como de média sensibilidade. Considerando os atributos deste 

impacto sua importância foi avaliada como média. 
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Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, média temporalidade, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa Programa de Comunicação Social (PCS) 

Impacto 14. Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de 

embarcações de apoio e de navios metaneiros para a operação da FSRU. 

Aspecto 
Trânsito de embarcações de apoio e de navios metaneiros envolvidos na fase de operação 
da FSRU 

Fator Ambiental Atividade pesqueira artesanal 

Conforme mencionado no Diagnóstico Socioeconômico, item 11.3. Atividade 

Pesqueira, a área onde será instalada a FSRU é a entrada da Baía da Babitonga. 

Observando-se os mapas referentes às áreas de pesca dos municípios pertencentes 

à Área de Influência Direta (AID), as rotas por onde circularão as embarcações 

envolvidas nas atividades de operação atravessam áreas de pesca de diversas 

frotas pesqueiras pertencentes aos municípios da AID.  

Na Fase de Operação da atividade ocorrerá interferência com a pesca artesanal, 

devido ao deslocamento das embarcações de apoio entre a FSRU e as bases de 

apoio que utilizarão os terminais do(s) Porto(s) de Itapoá e São Francisco do Sul, 

além das operações de manobra na bacia de evolução, que necessitará interromper, 

temporariamente, o tráfego de embarcações não dedicadas às atividades de 

regaseificação, ao menos duas vezes ao mês, devido a chegada e saída de 

embarcações metaneiras que operacionalizarão o ship-to-ship para transferência de 

gás liquefeito. 

Vale ressaltar que, conforme apresentado nos mapas relativos às áreas de pesca, 

os quatro municípios pertencentes à AID praticam pesca ao longo das rotas de 

embarcações de apoio e suas áreas de manobra, a saber: Itapoá, São Francisco do 

Sul, Garuva e Joinville. Suas frotas pesqueiras estarão expostas aos riscos impostos 

a navegação (com ênfase ao abalroamento), além do aumento dos riscos de danos 

a petrechos de pesca e alagamento com naufrágio de embarcações de pequeno 

porte, provocado por marolas oriundas do deslocamento de embarcações de médio 

e grande porte. 

Dessa maneira, considera-se que o impacto na Fase de Operação se dará de forma 

similar como a descrição da Fase de Instalação, porém, conta com o agravante da 

operação ship-to-ship, que implicará na necessidade de mais dois rebocadores com 

capacidade suficiente para manobrar uma embarcação cargueira de grande porte, 

totalizando 4 embarcações de apoio à operação ship-to-ship. 

Destaca-se que nesta fase serão utilizadas ainda duas embarcações de apoio para 

suporte a FSRU para fornecimentos de suprimentos, água potável e trocas de turma,  

Considerando-se a rota das embarcações e a interferência com a atividade 

pesqueira artesanal, o impacto foi classificado como negativo, direto e de 

abrangência regional, já que afeta mais de um município. Este impacto é de média 
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temporalidade, com alta probabilidade de ocorrência, sendo considerado 

temporário e reversível.  

Trata-se de um impacto cumulativo por incidir sobre o mesmo fator junto com o 

impacto da criação da área de restrição de uso para segurança operacional da 

FSRU. Além disso, possui sinergia por potencializar os impactos sobre este mesmo 

fator devido aos demais empreendimentos que utilizam as mesmas rotas: Barcas da 

NORSUL, Barco Príncipe e Pirata (Turismo).  

Mesmo considerando-se o menor número de embarcações previstas para a Fase de 

Operação, a ocorrência da simultaneidade de quatro embarcações de apoio, lanchas 

de suporte logístico e um navio metaneiro, além da FSRU, classifica este impacto 

como de alta magnitude. Como a atividade pesqueira artesanal é uma atividade 

econômica de alta relevância, a sensibilidade deste fator foi avaliada como alta. De 

acordo com estes atributos, o impacto foi avaliado como de alta importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, média temporalidade, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medida 

Avisos permanentes especiais. (Mitigadora) 

Esclarecimento às comunidades pesqueiras (Mitigadora) 

Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora) 

Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (Controle) 

Programa 

Programa de Comunicação Social (PCS) 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Programa de Monitoramento de Desembarque pesqueiro (PMDP) 

Impacto 15. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da 

área de restrição da FSRU 

Aspecto Criação de área de restrição da FSRU 

Fator Ambiental Atividade pesqueira artesanal 

Ao longo da Fase de Operação, que está prevista para 25 anos, a presença da 

FSRU implicará na criação de uma área de restrição de segurança as atividades que 

não estejam vinculadas as operações de regaseificação, devido à proibição de 

navegação de embarcações e a prática da atividade pesqueira em um raio de 500m 

no entorno da FSRU, considerando princípio da precaução. 

Desse modo, deve-se considerar que uma área importante para a navegação das 

embarcações que saem para a captura de espécies costeiro/marinhas e as 

embarcações que atuam na área do Sumidouro (importante pesqueiro localizado em 

frente à praia do Carpi e Forte e que estará dentro dos 500m da zona de segurança) 

serão as principais impactadas. 

As embarcações de São Francisco do Sul serão as mais prejudicadas devido às 

rotas para saída da Baía da Babitonga, assim como em relação à perda do 

pesqueiro Sumidouro. Contudo, pescadores de Itapoá, Garuva e Joinville também 

acessam esta área, sobretudo no período do inverno, quando se inicia a temporada 

da tainha. A rota de navegação que margeia a praia do Carpi e Forte, em São 
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Francisco do Sul, também é central para as embarcações que saem do fundo da 

baía e se direcionam a Enseada, Ubatuba e Praião em São Francisco do Sul e 

Balneário do Sul. 

Além do mais, a presença das estruturas de atracação, o próprio gasoduto e área de 

sombra da FSRU passam a ser atratores, devido à bioincrustação e ao efeito 

sombra, o que acaba atraindo peixes comerciais e embarcações de pesca que 

lançam petrechos de superfícies e de fundos em áreas não permitidas aumentando 

os riscos de acidentes.  

Conforme apresentado nos mapas relativos às áreas de pesca, os quatro municípios 

pertencentes à AID possuem embarcações que utilizam a área onde será instalada a 

FSRU, a saber: Itapoá, São Francisco do Sul, Garuva e Joinville. 

O impacto foi considerado negativo e direto. É um impacto de abrangência 

regional, considerando que o impacto afetará a atividade pesqueira da AID. Este 

impacto também é de média temporalidade, possuindo alta probabilidade de 

ocorrência, sendo considerado temporário e irreversível, devido à presença dos 

dolphins e do gasoduto. 

Trata-se de um impacto cumulativo por incidir sobre o mesmo fator junto com o 

impacto causado pelo trânsito de embarcações. Possui sinergia, pois potencializa 

os impactos sobre este mesmo fator devido à sobreposição de empreendimentos no 

mesmo território.  

Considerando a duração da fase de operação da atividade e o quantitativo da frota 

capaz de se deslocar para sua área de restrição, o impacto foi classificado como de 

alta magnitude. Ainda, devido à relevância econômica da atividade pesqueira 

artesanal, o seu fator foi considerado de alta sensibilidade. Levando em conta as 

características deste impacto, sua importância foi avaliada como alta. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, média temporalidade, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medida 

Avisos permanentes especiais. (Mitigadora) 

Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora) 

Esclarecimento às comunidades pesqueiras (Mitigadora) 

Compensação a Atividade Pesqueira (Compensatória) 

Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (Controle) 

Programa 

Programa de Comunicação Social (PCS) 

Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP) 

Programa de Compensação a Atividade Pesqueira (PCAP) 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Impacto 16. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de 

embarcações de apoio e de navios metaneiros para a operação da FSRU 

Aspecto 
Trânsito de embarcações de apoio e de navios metaneiros envolvidas na fase de operação 
da FSRU 

Fator Ambiental Atividades de turismo e lazer 
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Na operação da FSRU, o empreendedor adotará o princípio conceitual em não 

envolver nenhuma porção de terra, nem mesmo de armazenamento de materiais e 

equipamentos para a amarração/atracação da FSRU. Serão utilizadas embarcações 

específicas e preparadas para comportar e operar todo o maquinário, inclusive os de 

grande porte, tais como “martelo e guindastes”, através de balsas / barcaças / 

plataformas licenciadas e registradas para tal. 

A Baía da Babitonga já possui uma grande movimentação de embarcações. A 

mesma possui dois portos, o Porto de São Francisco, localizado em seu interior e o 

Porto de Itapoá, localizado próximo da saída da Baía. O Porto de Itapoá ficará 

localizado em frente de onde será instalada a FSRU. Já o Porto de São Francisco do 

Sul possui um sistema de balsa que faz travessia de automóveis e de pessoas entre 

o bairro de Laranjeiras e a Vila da Glória, na Baía da Babitonga. Durante o modo de 

espera, a balsa fundeia entre Itapoá e São Francisco do Sul. 

Nos finais de semana e feriados a Baía da Babitonga ainda conta com a presença 

de barcos dedicados à atividade de turismo na região. Além dessas atividades, 

conta com a movimentação de lanchas e jet-skis dos moradores locais e veranistas. 

A operação da FSRU poderá afetar as atividades de lazer e turismo realizadas pela 

população residente e por veranistas, já que ocorrerá restrição de uso do mar, de 

500 metros ao redor da FSRU, além da modificação paisagística que ocorrerá 

nestas atividades ali praticadas.  

É importante mencionar que a população irá conviver com uma paisagem 

modificada permanentemente, já que o tempo de operação da FSRU será de 25 

anos. 

Desse modo, este impacto foi avaliado como negativo, de incidência direta e de 

média temporalidade, estando associada à operação da FSRU, de duração 

temporária, por se manifestar durante os 25 anos de operação. É um impacto certo, 

sendo considerado de alta probabilidade. 

O impacto ainda é classificado como reversível, quando analisada a permanência 

da FSRU com a implementação de uma zona de exclusão de 500 metros ao redor 

da FSRU durante a sua operação. Ressalta-se que a FSRU será construída na 

saída da Baía da Babitonga e que na área de implantação da FSRU a distância de 

uma costa a outra é de 3 km. Considerando a elevada intensidade da interferência, 

este impacto foi avaliado como de alta magnitude. 

É classificado como regional já que a circulação dos barcos de apoio será feita 

dentro da Baía da Babitonga, a qual perpassa pelos municípios da AII do meio 

socioeconômico (São Francisco do Sul e Itapoá, principalmente). Trata-se de um 

impacto cumulativo, observando-se os aspectos sinérgicos deste empreendimento 

em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da Babitonga. 
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Devido à relevância das atividades de turismo e lazer para a localidade e o atual 

estágio de uso da Baía da Babitonga para o turismo e lazer, este impacto é avaliado 

como de alta sensibilidade. Considerando estes atributos trata-se de um impacto de 

alta importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, média temporalidade, temporário, reversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa Programa de Comunicação Social (PCS) 

Impacto 17. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos. 

Aspecto Geração de resíduos sólidos 

Fator Ambiental Áreas de destinação de resíduos sólidos 

Durante a operação do empreendimento, serão adotados os mesmos procedimentos 

utilizados na fase de instalação em relação à gestão dos resíduos sólidos. Será 

implantada a coleta seletiva de resíduos através da separação dos mesmos na 

própria fonte geradora, através do uso de coletores (lixeiras) identificados, 

padronizados e aptos a receber cada tipo de resíduo em separado. 

As empresas contratadas para proceder ao transporte, tratamento ou destinação 

final dos resíduos serão empresas devidamente licenciadas no órgão ambiental. 

Em nenhuma hipótese será permitido o descarte de quaisquer resíduos em locais 

não definidos para tal, bem como seu lançamento em corpos d’água ou aterros. A 

queima dos resíduos também é proibida. 

Este impacto ambiental caracteriza-se como negativo e direto. Por extrapolar a 

Área de Influência Indireta (AII) é considerado extrarregional. Considerando a 

duração da fase de operação é um impacto de média temporalidade e temporário 

e ainda irreversível, pois, a infraestrutura impactada não voltará às condições 

semelhantes antes da ocorrência do impacto.  

É um impacto cumulativo, devido ao caráter sinérgico quando analisado sob a ótica 

das demais atividades industriais estabelecidas na região. A probabilidade deste 

impacto foi classificada como alta. 

Considerando os tipos de resíduos gerados e os cuidados adotados pelo 

empreendedor, este impacto foi avaliado como de baixa magnitude. Entretanto, 

devido ao fato deste fator ambiental não restabelecer seu equilíbrio, trata-se de um 

impacto de alta sensibilidade. Levando em conta estas características trata-se de 

um impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, extrarregional, média temporalidade, temporário, irreversível, alta 
probabilidade, cumulativo sinérgico, baixa magnitude, alta sensibilidade e média 
importância 

Fator Ambiental Áreas de destinação de resíduos sólidos 

Medida 
Capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Gerenciamento de resíduos sólidos (Controle) 
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Impacto 18. Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços  

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Atividades de Indústria, Comércio e Serviços 

Assim como descrito na fase de instalação, a operação do TGS desencadeará certa 

afluência de pessoas, envolvidas de alguma forma com o projeto, para a região da 

base de apoio marítimo. 

Em decorrência da chegada desses profissionais, é esperada a manifestação de 

impacto indireto sobre as atividades de comércio e serviços ofertadas nesta região, 

especialmente no que se refere aos setores de hotelaria, alimentação, lazer, 

transportes, serviços públicos e outros. 

Este impacto foi considerado positivo e indireto por ocorrer a partir do início das 

obras de implantação; de abrangência regional, dentro da Área de Influência 

Indireta (AII) deste empreendimento e de média temporalidade uma vez que o 

incremento da economia local permanecerá por alguns anos, mesmo terminadas a 

fase de operação do empreendimento, temporário e reversível. 

Este impacto é indutor do impacto relativo ao Aumento da receita tributária com 

incremento da economia local, estadual e nacional o que permite  

caracterizá-lo como cumulativo. Sua probabilidade é média. 

Tendo em vista que a demanda por atividades de comércio e serviços na região 

pode ser grande em relação aos serviços existentes no presente, contudo, 

considerando a temporalidade deste impacto sua magnitude foi avaliada como 

média. Considerando a relevância deste impacto para a economia da região, trata-

se de um impacto de média sensibilidade. Considerando estes atributos trata-se de 

impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, regional, média temporalidade, temporário, reversível, média probabilidade, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida 

Impacto 19. Aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual 

e nacional 

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Economia local, estadual e nacional 

Com a operação do TGS, será necessário adquirir diversos materiais, insumos e 

equipamentos, o que implicará num aumento na arrecadação tributária, tanto local 

quanto regional, assim como num aumento da massa salarial no âmbito do 

município onde será realizada a obra de implantação. 

Com isso, está previsto, principalmente, o incremento da arrecadação de impostos 

vinculados à circulação de mercadorias (ICMS), à aquisição de produtos 

industrializados (IPI) e à prestação de serviços (ISS), resultando, assim, num 

aumento de receitas municipais, estaduais e federais. 
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Este impacto foi considerado positivo, indireto e de abrangência extrarregional, 

tendo em vista que afetará, além dos municípios da Área de Influência Indireta (AII), o 

estado de Santa Catarina como um todo, média temporalidade, uma vez que seus 

efeitos serão sentidos durante toda fase de operação do empreendimento, sendo 

ainda temporário e reversível. 

Este impacto caracteriza-se, ainda, como cumulativo pois é induzido pelo do impacto 

Incremento das atividades de comércio e serviços e de probabilidade média. 

Tendo em vista a quantidade estimada de materiais, equipamentos e insumos a 

serem adquiridos, este impacto foi avaliado como de baixa magnitude. Considerando 

a relevância deste impacto em relação aos impostos gerados trata-se de um impacto 

de alta sensibilidade. Sendo considerando, portanto, um impacto de média 

importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, indireto, extrarregional, média temporalidade, temporário, reversível, média 
probabilidade, cumulativo, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida 

Impacto 20. Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía da 

Babitonga 

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Indústria portuária 

A operação do TGS implicará em pressão sobre a infraestrutura de portuária, devido 

ao aumento de movimentação no porto marítimo a ser utilizado como base de apoio 

às atividades. 

De acordo com as informações de empreendimento, serão necessários para fase de 

operação as seguintes embarcações, a saber: 

EMBARCAÇÃO QUANTIDADE TIPO DE OPERAÇÃO 

Lancha de Praticagem 01 ship-to-ship 

Lancha de Apoio à Praticagem 01 ship-to-ship 

Rebocadores 04 ship-to-ship 

Lancha de Apoio à FSRU 03 Serviço de apoio ao Terminal 

Os rebocadores permanecerão em seus portos de origem, provavelmente nos 

Portos de Itapoá e de São Francisco do Sul e se deslocarão sob demanda para 

fazer realização das operações de transbordo de gás dos navios metaneiros para 

FSRU. 

Desse modo, as embarcações precisarão utilizar a infraestrutura portuária já 

existente na Baía da Babitonga para a movimentação de cargas que deverá atender 

a todo tipo de insumo a ser utilizado nas operações de apoio à atividade. 

Este impacto foi considerado negativo, regional, direto, temporário e reversível, 

uma vez que, cessadas as atividades de operação do TGS, ocorrerá a redução da 
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pressão sobre os Portos utilizados.  Considerando-se a duração da fase de 

operação (25 anos), trata-se ainda de um impacto de temporalidade média. 

É um impacto cumulativo sinérgico, observando-se os aspectos sinérgicos deste 

empreendimento em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da 

Babitonga, bem como devido às suas inter-relações com o impacto de pressão 

sobre o tráfego marítimo. Sua probabilidade é alta. 

Considerando-se a demanda de embarcações de apoio e que os Portos na Baía da 

Babitonga operam em atividades de serviços para outras atividades nos municípios 

ao redor da Baía, este impacto foi avaliado como de média magnitude. 

Foi avaliado como de média sensibilidade tendo em vista os investimentos e o 

desenvolvimento da infraestrutura voltada para este setor nesta região. Sendo 

considerado, portanto, um impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, média temporalidade, temporário, reversível, média 
probabilidade, cumulativo sinérgico, média magnitude, média sensibilidade e média 
importância 

Medida Sem medida 

Impacto 21. Aumento da oferta de gás natural na rede interligada nacional 

Aspecto 
Operação de Regaseificação e Escoamento de GN até o GASBOL 

Operação de transferência de gás  

Fator Ambiental Oferta de gás de natural no Brasil  

O principal componente do Terminal Gás Sul (TGS) é a Unidade de Armazenamento 

e Regaseificação Flutuante (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) que estará 

fixada a 300 metros da costa, distante aproximadamente 1,0 km a sudoeste da 

localidade denominada Ponta do Sumidouro, numa área marítima adjacente ao 

canal de acesso aos portos de Itapoá e de São Francisco do Sul. 

Para atender ao mercado nacional, a unidade FSRU deverá receber periodicamente 

gás natural liquefeito (GNL) de navios metaneiros. O GNL recebido e armazenado 

na unidade FSRU será regaseificado antes de ser encaminhado à linha de gasoduto, 

cuja parte marítima se inicia junto à FSRU, atravessando o canal de acesso à Baía 

da Babitonga, chegando em terra numa área no município de Itapoá, já dentro da 

faixa do oleoduto OSPAR. Deste ponto, o gasoduto na sua parte terrestre, segue 

sempre pela faixa do OSPAR, até o município de Garuva, onde se conectará ao 

Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL). 

A operação do TGS trará benefícios sociais diretos e indiretos para a população 

brasileira com a utilização do gás natural (GN) e do gás natural liquefeito (GNL) 

como elemento energético alternativo no atendimento à demanda global por energia, 

o que demonstra a relevância do presente empreendimento para ampliar a 

segurança energética nacional. 

Desta forma o impacto pode ser qualificado como positivo, pois acarretará em 

melhorias para o sistema logístico de escoamento de gás do Brasil, direto, pois é 
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decorrente da operação do empreendimento e será sentido logo que este entre em 

operação, sendo também de caráter extrarregional uma vez que trará benefícios 

para a economia do país como um todo, temporário e de média temporalidade, 

considerando-se o tempo de vida útil atualmente previsto para o TGS (25 anos). É 

um impacto reversível, pois seus efeitos cessam no caso de desativação do TGS. A 

ocorrência deste impacto foi classificada como alta. 

Este impacto é indutor do Aumento da receita tributária com incremento da 

economia local, estadual e nacional o que permite caracterizá-lo como cumulativo. 

Foi classificado como de alta magnitude, já que poderá acarretar significativa 

mudança na logística atual de escoamento de gás e possibilitará a implantação de 

empreendimentos que utilizem o gás natural na região e de alta sensibilidade 

devido à necessidade de tornar o sistema de escoamento de gás cada vez mais 

eficiente. Considerando os atributos deste impacto sua importância foi avaliada 

como alta. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, extrarregional, média temporalidade, temporário, reversível, alta 
probabilidade, cumulativo, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medida Sem medida 

Impacto 22. Geração de empregos na fase de operação da FSRU 

Aspecto Mobilização de mão-de-obra 

Fator Ambiental Nível de emprego 

Para as atividades previstas para a operação da FSRU prevê-se a contratação de 76 

profissionais (no pico) que serão contratados especificamente para esta atividade, a 

saber: 

Atividade Trabalhadores 

Operação do TGS 36 

Prático 1 

Apoio à Praticagem 3 

Rebocadores 24 

Lanchas de apoio à FSRU 12 

Total 76 

Este número é uma estimativa, visto que conforme avançam as obras haverá 

oscilações neste montante. 

Deste modo, o impacto foi avaliado como positivo, direto em relação aos empregos 

diretos e pela manutenção de postos de trabalho média temporalidade e 

extrarregional.  

É classificado como temporário e reversível, considerando os empregos indiretos 

gerados, pois terminadas as atividades relativas à fase de operação o contingente 

de trabalhadores poderá ser dispensado. De probabilidade alta. 
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É um impacto cumulativo, uma vez que a população empregada contribui para o 

incremento da economia através da aquisição de bens e serviços.  A potencialização 

dos efeitos na economia em conjunto com os efeitos dos demais empreendimentos 

na região também torna este impacto em cumulativo sinérgico.  O impacto é de 

baixa magnitude, uma vez que os postos de emprego contribuirão na realocação 

de profissionais no mercado de trabalho, mesmo sendo poucas vagas, que haviam 

sidos dispensados neste momento de crise econômica no Brasil. Considerando que 

o nível de emprego se constitui num fator ambiental relevante para a sociedade e 

tomando-se como ponto de partida sua contextualização na região, a sensibilidade 

foi avaliada como média. A importância foi avaliada como média. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, extrarregional, média temporalidade, temporário, reversível, alta 
probabilidade, cumulativo sinérgico, baixa magnitude, média sensibilidade e média 
importância 

Medida Sem medida 

Impacto 23. Alteração na paisagem 

Aspecto Operação de Regaseificação e Escoamento de GN até o GASBOL 

Fator Ambiental Paisagem 

Na fase de operação da FSRU a modificação na paisagem será ocasionada pela 

construção das infraestruturas associadas à obra. A transformação da paisagem se 

dará com a fixação da FSRU a 300 m da costa, levando a uma alteração da visão da 

paisagem nas proximidades da praia de Capri. 

Este impacto, uma vez que altera as condições originais da região de implantação 

do empreendimento, foi classificado como um impacto negativo. Trata-se de um 

impacto de incidência direta e de abrangência local, pois a alteração está restrita à 

região da Baía da Babitonga. Foi classificado como de média temporalidade, uma 

vez que seus efeitos serão sentidos na fase de operação, ao longo dos seus 25 

anos, sendo, portanto, classificado como temporário e reversível, tendo em vista 

que, há possibilidade de retomada das condições originais. Trata-se de um impacto 

não-cumulativo, pois não há interação com outros impactos. Como sua ocorrência 

é certa, sua probabilidade é alta. 

Levando-se em consideração o porte do empreendimento e a distância que se 

encontra da costa (300 m), este impacto foi considerado de alta magnitude, já que a 

alteração da paisagem poderá ser sentida em toda a vida útil do empreendimento. O 

fator ambiental foi avaliado como de alta sensibilidade, uma vez que a presença 

física da FSRU interfere sobre o cotidiano da população residente e que faz uso da 

praia de Capri em suas atividades de esporte e lazer. Assim, o impacto foi 

classificado como de alta importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, média duração, temporário, reversível, alta probabilidade, não 
cumulativo, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medida Sem medida 
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FASE DE DESATIVAÇÃO 

Impacto 24. Pressão sobre o tráfego marítimo na baía da Babitonga devido ao 

trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto marítimo, 

estruturas submarinas e do descomissionamento da FSRU 

Aspecto 
Trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto, estruturas 
submarinhas e da FSRU 

Fator Ambiental Nível de tráfego marítimo 

Durante a fase de desativação do gasoduto marítimo, estruturas submarinhas e do 

descomissionamento da FSRU, são esperadas interferências com o tráfego marítimo 

em decorrência do deslocamento das embarcações que estarão transportando os 

subsídios necessários para o descomissionamento. Dessa forma, eventuais 

interferências com outras embarcações poderão ocorrer no trajeto entre a base de 

apoio e o local de posicionamento da FSRU. 

Diante do atual cenário de intenso tráfego marítimo em função das atividades do 

Porto de São Francisco do Sul, do TUP Itapoá e das atividades de lazer, com a 

utilização de lanchas, jet-ski e com embarcações de pescadores, entende-se que as 

viagens feitas pelas embarcações de apoio irão se somar ao contexto existente na 

Baía da Babitonga. 

Ressalta-se, no entanto que o transporte marítimo deve obedecer às normas de 

navegação estabelecidas pela Marinha do Brasil, considerando-se, portanto, as 

regulamentações e as preferências de tráfego, conforme relatado nos impactos n0 2 

e n013, respectivamente apresentados na fase de instalação e operação do 

empreendimento. 

O impacto referente à pressão sobre o tráfego marítimo é classificado como 

negativo, direto e imediato por ocasionar a intensificação do fluxo de embarcações 

na área situada entre a base de apoio marítimo e à FSRU. É classificado como 

regional já que a circulação dos barcos de apoio será feita dentro da Baía da 

Babitonga, a qual perpassa pelos municípios da AID e AII do meio socioeconômico 

(São Francisco do Sul e Itapoá, principalmente). 

Foi avaliado, ainda, como temporário e reversível, já que terá suas atividades 

cessadas com a desmobilização da FSRU.  

Trata-se de um impacto cumulativo, observando-se os aspectos sinérgicos deste 

empreendimento em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da 

Babitonga descritas acima. 

Sua probabilidade é alta devido à certeza de sua ocorrência. 

Considerando-se o número de embarcações necessárias ao desenvolvimento das 

atividades de desativação do empreendimento, este impacto foi classificado como 

de média magnitude. 
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Dada a intensidade do tráfego marítimo atual na Baía da Babitonga, bem como pela 

necessidade de atendimento aos procedimentos e normas a serem seguidos, este 

impacto foi avaliado como de média sensibilidade. Considerando os atributos deste 

impacto sua importância foi avaliada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo, 
média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa Programa de Comunicação Social (PCS) 

Impacto 25. Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de 

embarcações envolvidas na fase desativação do gasoduto marítimo, estruturas 

submarinas e do descomissionamento da FSRU. 

Aspecto 
Trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto, estruturas 
submarinas e da FSRU 

Fator Ambiental Atividade pesqueira artesanal 

Durante a fase de desativação da atividade o aumento do tráfego de embarcações 

entre a entrada da Baía, o TUP de Itapoá e o Porto de São Francisco do Sul, deve 

causar interferências com a rota de embarcações das frotas pesqueiras dos 

municípios da AID. 

Durante a Fase de Desativação da atividade ocorrerá interferência com a pesca 

artesanal similar à que ocorrerá na Fase de Instalação, devido ao deslocamento das 

embarcações envolvidas no descomissionamento da FSRU e estruturas submarinas 

e para o abastecimento de insumos e materiais. 

Conforme apresentado nos mapas relativos às áreas de pesca, os quatro municípios 

pertencentes à AID da atividade praticam pesca ao longo das rotas de embarcações, 

a saber: Itapoá, São Francisco do Sul, Garuva e Joinville. Considerando-se a rota 

das embarcações até o(s) porto(s) de São Francisco do Sul e Itapoá, sua 

interferência com a atividade pesqueira artesanal, o impacto foi classificado como 

negativo, direto, imediato e de abrangência regional, já que afeta mais de um 

município. Este impacto é considerado temporário reversível e com alta 

probabilidade. Trata-se de um impacto cumulativo por incidir sobre o mesmo fator 

junto com o impacto causado pelo trânsito de embarcações. Possui sinergia, pois 

potencializa os impactos sobre este mesmo fator existentes devido à sobreposição 

de empreendimentos no mesmo território. 

Considerando-se que o número de embarcações na Fase de Desativação da FSRU 

será superior à da Fase de Operação, este impacto foi classificado como de alta 

magnitude. Como a atividade pesqueira artesanal é uma atividade econômica de 

alta relevância, a sensibilidade deste fator foi avaliada como alta. De acordo com 

estes atributos, o impacto foi classificado como de alta importância. 
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Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo 
sinérgico, alta magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medida 

Esclarecimento às comunidades pesqueiras (Mitigadora de média eficácia) 

Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora de média eficácia) 

Monitoramento in loco por embarcação de apoio (Controle de média eficácia) 

Programa 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Impacto 26. Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de 

áreas de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na 

fase de desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU. 

Aspecto 
Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas 
na desativação 

Fator Ambiental Atividade pesqueira artesanal 

A presença da FSRU implica na criação de uma área de restrição ao exercício de 

atividades não relacionadas ao descomissionamento do terminal flutuante de 

regaseificação, devido à proibição de navegação de embarcações em um raio de 

500m no entorno da mesma, conforme apresentado para as fases de instalação e 

operação. 

O impacto na fase de desativação se dará pela criação de uma área temporária que 

manterá a restrição da operação até o descomissionamento da FSRU. 

Considerando a área de restrição de 500m no entorno da FSRU ao longo da fase de 

desativação do empreendimento, o impacto foi considerado negativo, direto e 

imediato. É um impacto de abrangência regional, considerando que este impacto 

afetará a AID e AII do empreendimento por alterar a dinâmica de recursos 

pesqueiros. Este impacto também é de alta probabilidade, sendo considerado 

temporário e reversível. 

Trata-se de um impacto cumulativo por incidir sobre o mesmo fator junto com o 

impacto de trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto, 

estruturas submarinhas e da FSRU. Possui sinergia, pois potencializa os impactos 

sobre este mesmo fator devido aos demais empreendimentos que utilizam as 

mesmas rotas.  

Os quatro municípios pertencentes à Área de Influência Direta serão afetados pela 

Área de Restrição no entorno da FSRU no momento de sua desinstalação, a saber: 

Itapoá, São Francisco do Sul, Garuva e Joinville, assim como Araquari na AII devido 

à alteração na dinâmica dos recursos pesqueiros. 

Considerando que a unidade será retirada da Baía da Babitonga no início da fase de 

desativação do sistema, o impacto foi classificado como de média magnitude. 

Ainda, devido à relevância econômica da atividade pesqueira artesanal, trata-se de 

um fator de alta sensibilidade. Levando em conta as características deste impacto 

sua importância foi avaliada como alta. 
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Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo 
sinérgico, média magnitude, alta sensibilidade e alta importância 

Medida 

Avisos permanentes especiais (Mitigadora) 

Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora) 

Esclarecimento às comunidades pesqueiras (Mitgadora) 

Monitoramento in Loco por embarcação de apoio (Controle) 

Programa 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Impacto 27. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de 

embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto marítimo e do 

descomissionamento da FSRU. 

Aspecto Trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto e da FSRU 

Fator Ambiental Atividades de turismo e lazer 

Na desativação do gasoduto marítimo e da FSRU, o empreendedor adotará o 

princípio conceitual em não envolver nenhuma porção de terra, nem mesmo de 

armazenamento de materiais e equipamentos para a amarração/atracação da 

FSRU.  

Com a desativação da FSRU, a mesma poderá afetar as atividades de lazer e 

turismo realizadas pela população residente e por veranistas, já que ocorrerá 

restrição de uso do mar, de 500 metros ao redor da FSRU, além da modificação 

paisagística que ocorrerá nestas atividades ali praticadas.  

Desse modo, este impacto foi avaliado como negativo, de incidência direta e 

imediato, estando associada à desativação da FSRU, de duração temporária, por 

se manifestar somente durante a desativação do empreendimento. É um impacto 

certo, sendo considerado de alta probabilidade. 

O impacto ainda é classificado como reversível, quando analisada a desativação da 

FSRU, o que cessará com a desmobilização do empreendimento. Considerando a 

pequena intensidade da interferência no momento da desativação, este impacto foi 

avaliado como de baixa magnitude. 

É classificado como regional já que a circulação dos barcos de apoio será feita 

dentro da Baía da Babitonga, a qual perpassa pelos municípios da AII do meio 

socioeconômico (São Francisco do Sul e Itapoá, principalmente). Trata-se de um 

impacto cumulativo, observando-se os aspectos sinérgicos deste empreendimento 

em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da Babitonga descritas 

acima. 

Devido às atividades de turismo e lazer a este aspecto da fase de desativação, ao 

atual estágio de uso da Baía da Babitonga para o turismo e lazer e à sua relevância 

para a localidade, este impacto é avaliado como de alta sensibilidade. Considerando 

estes atributos trata-se de um impacto de média importância. 
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Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, alta probabilidade, cumulativo 
sinérgico, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância 

Medidas Esclarecimento da população e autoridades da área de influência (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Comunicação Social (PCS) 

Programa de Educação Ambiental (PEA) 

Programa de Compensação a Atividade pesqueira (PCAP) 

Impacto 28. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos 

Aspecto Geração de resíduos sólidos 

Fator Ambiental Áreas de destinação de resíduos sólidos 

Durante a desativação do empreendimento, serão adotados os mesmos 

procedimentos utilizados na fase de instalação e operação em relação à gestão dos 

resíduos sólidos. Será implantada a coleta seletiva de resíduos através da 

separação dos mesmos na própria fonte geradora, através do uso de coletores 

(lixeiras) identificados, padronizados e aptos a receber cada tipo de resíduo em 

separado. 

As empresas contratadas para proceder ao transporte, tratamento ou destinação 

final dos resíduos serão empresas devidamente licenciadas no órgão ambiental. 

Em nenhuma hipótese será permitido o descarte de quaisquer resíduos em locais 

não definidos para tal, bem como seu lançamento em corpos d’água ou aterros. A 

queima dos resíduos também é proibida. 

Este impacto ambiental caracteriza-se como negativo e direto. Por extrapolar a 

Área de Influência Indireta (AII) é considerado extrarregional. Considerando-se a 

duração da fase de dasativação é classificado como impacto imediato e temporário 

e ainda irreversível, pois a infraestrutura impactada não voltará às condições 

semelhantes antes da ocorrência do impacto.  

É um impacto cumulativo, devido ao caráter sinérgico quando analisado sob a ótica 

das demais atividades da indústria estabelecidas na região. A probabilidade deste 

impacto foi classificada como alta. 

Considerando os tipos de resíduos gerados e os cuidados adotados pelo 

empreendedor, este impacto foi avaliado como de baixa magnitude. Entretanto, 

devido ao fato deste fator ambiental não restabelecer seu equilíbrio, trata-se de um 

impacto de alta sensibilidade. Levando em conta estas características trata-se de 

um impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, extrarregional, imediato, temporário, irreversível, alta probabilidade, 
cumulativo sinérgico, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância 

Medida 
Capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Gerenciamento de resíduos sólidos (Controle) 

Programa 
Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Programa de Controle da Poluição (PCP) 
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Impacto 29. Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços  

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Atividades de Indústria, Comércio e Serviços 

Assim como descrito na fase de instalação e operação, a desativação do TGS é 

esperada a manifestação de impacto sobre as atividades de comércio e serviços 

ofertadas nesta região, especialmente no que se refere aos setores de hotelaria, 

alimentação, lazer, transportes, serviços públicos e outros, mesmo que de pequena 

intensidade. 

Este impacto foi considerado positivo e indireto por ocorrer a partir do início da 

fase de desativação; de abrangência regional, dentro da Área de Influência Indireta 

(AII) deste empreendimento e de duração imediata uma vez que o incremento da 

economia local ocorrerá durante a fase de desativação, sendo assim temporário e 

reversível. 

Este impacto é indutor do impacto relativo ao Aumento da receita tributária com 

incremento da economia local, estadual e nacional o que permite  

caracterizá-lo como cumulativo. Como sua ocorrência é incerta sua probabilidade é 

baixa. 

Tendo em vista que a pequena demanda por atividades de comércio e serviços na 

região pode ser grande em relação aos serviços existentes no presente, contudo, 

considerando a temporalidade deste impacto sua magnitude foi avaliada como 

baixa. Considerando a relevância deste impacto para a economia da região, trata-se 

de um impacto de média sensibilidade. Considerando estes atributos trata-se de 

impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, indireto, regional, imediato, temporário, reversível, baixa probabilidade, cumulativo 
sinérgico, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida 

Impacto 30. Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía da 

Babitonga 

Aspecto Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Fator Ambiental Indústria portuária 

A desativação do TGS implicará em pressão sobre a infraestrutura de portuária, 

devido ao aumento de movimentação no porto marítimo a ser utilizado como base 

de apoio às atividades. 

Caso tenham embarcações de apoio na fase de desativação, as mesmas utilizarão a 

infraestrutura portuária já existente na Baía da Babitonga para a movimentação de 

cargas que deverá atender a todo tipo de insumo a ser utilizado nas operações de 

apoio à atividade. 

Este impacto foi considerado negativo, regional, direto, temporário e reversível, 

uma vez que, cessadas as atividades de desativação do TGS, ocorrerá a redução da 
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pressão sobre os Portos utilizados.  Trata-se ainda de um impacto de 

temporalidade imediata. 

É um impacto cumulativo sinérgico, observando-se os aspectos sinérgicos deste 

empreendimento em relação às demais atividades estabelecidas na Baía da 

Babitonga, bem como devido às suas inter-relações com o impacto de pressão 

sobre o tráfego marítimo. Sua probabilidade é média. 

Considerando-se a demanda de embarcações de apoio e que os Portos na Baía da 

Babitonga operam em atividades de serviços para outras atividades nos municípios 

ao redor da Baía, este impacto foi avaliado como de média magnitude. 

Foi avaliado como de média sensibilidade tendo em vista os investimentos e o 

desenvolvimento da infraestrutura voltada para este setor nesta região. Sendo 

considerado, portanto, um impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, média probabilidade, cumulativo 
sinérgico, média magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida 

Impacto 31. Geração de empregos na fase de desativação do gasoduto marítimo e 

do descomissionamento da FSRU 

Aspecto Mobilização de mão-de-obra 

Fator Ambiental Nível de emprego 

Na fase de desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU 

prevê-se a manutenção dos empregos diretos gerados na fase de operação do 

empreendimento e a contratação de profissionais, que estarão especificamente 

envolvidos nas atividades de desativação. É possível prever ainda que postos de 

serviços indiretos sejam gerados, estando vinculados aos ramos de alimentação, 

aluguel, hospedagem, transporte e aquisição de bens e serviços, o que possibilita a 

dinamização da economia.   

Deste modo, o impacto foi avaliado como positivo, direto em relação aos empregos 

diretos e pela manutenção de postos de trabalho e indireto para os empregos 

gerados a partir da prestação de serviço para atividade. Considerando a contração 

de mão de obra especializada fora da AII é extrarregional. É, ainda, temporário, 

imediato e reversível, considerando os empregos indiretos gerados, pois 

terminadas as atividades relativas a fase de desativação o contingente de 

trabalhadores poderá ser dispensado. De probabilidade média, já que sua 

ocorrência é incerta. 

É um impacto não cumulativo, pois não acumula no tempo e no espaço com outros 

impactos.  

O impacto é de baixa magnitude, uma vez que os postos de emprego contribuirão 

na realocação de profissionais no mercado de trabalho. Considerando que o nível de 

emprego se constitui num fator ambiental relevante para a sociedade e tomando-se 
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como ponto de partida sua contextualização para atender o empreendimento em 

questão (contratação de mão de obra especializada e quantitativo pequeno de 

contratações), a sensibilidade foi avaliada como média. A importância foi avaliada 

como média. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto/indireto, extrarregional, imediato, temporário, reversível, média 
probabilidade, não cumulativo, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância 

Medida Sem medida 

Nos Quadros 12.1.2-1 e 12.1.2-2 são apresentadas as matrizes de avaliação de 

impactos ambientais do Meio Socioeconômico dos trechos terrestre e marítimo. 

  



Quadro 12.1.2-1 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico para o Trecho Terrestre

1  R N I Im T Ir A C M M M

3  R N D Im T Ir A C M M M

5  Ex P D Im T Ir A NC B M M

10  Ex P D Im T Ir A C B M M

14  Ex N D Im T Pr A NC M M M

15  Lo N D L P Ir A C B B B

16  Lo N D M T Re A C B M M

17  Ex P D M P Ir A C B A M

18  Ex P D M T Ir A C M A A

Natureza Forma de incidência Temporalidade Duração Probabilidade Reversibilidade Cumulatividade e Sinergia Magnitude Importância Sensibilidade

Lo - Local P - Positiva D - Direto Im - Imediata T - Temporária A - Alta Re - Reversível C - Cumulativo A - Alta A - Alta A - Alta
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Ex - Extraregional I - Indeterminada M - Média C - Cíclica B - Baixa Pr - Parcialmente reversível NC - Não-cumulativo B - Baixa B - Baixa B - Baixa

L - Longa R - Recorrente
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P MMMCAIrTImD

NC B B B

T Ir A C A M A
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Abrangência espacial

Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao Gasoduto.

Incremento de ICMS devido ao transporte de gás natural
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Interferência sobre o cotidiano da população 

Geração de empregos

Aumento da receita tributária com incremento da economia local e estadual.

 D-F

B-C-D-G-H-I-J

Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços essenciais 

Geração de empregos D

Geração de expectativas da população

9

12

G. Movimentação de veículos pesados

H. Geração de emissões atmosféricas e material particulado

I. Geração de ruídos

J. Mobilização de mão-de-obra

K. Manutenção da Faixa de Servidão Administrativa

L. Operação do Gasoduto

A. Divulgação da atividade

B. Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e dos canteiros de obras

C. Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras;

D. Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos

E. Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços

F. Abertura de vala e lançamento do gasoduto

D Im

Interferência sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

Interferência e alteração no uso e ocupação do solo

Economia local, estadual e nacional

Nível de emprego
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6. Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de 

instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinas e do comissionamento da FSRU

Interferência sobre atividades de lazer e turismo devido às obras no trecho de transição entre o gasoduto terrestre 

e marítimo


Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços 
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Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía de Babitonga

Aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual e nacional

Geração de empregos na fase de instalação do gasoduto marítimo, das estruturas submarinas e do 

comissionamento da FSRU

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de restrição de uso nas áreas de 

manobras das embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e, das estruturas 

submarinhas e do comissionamento da FSRU
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Quadro 12.1.2-2 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico para o Trecho Marítimo
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Quadro 12.1.2-2 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico para o Trecho Marítimo

22  Ex P D M T Re A CS B M M

23  Lo N D M P Re A NC A A A

24  R N D Im T Re A C M M M

27  R N D Im T Re A C B A M

29  R P I Im T Re B C B M M

30  R N D Im T Re M CS M M M

31  Ex P D/I Im T Re M CS B B B

LEGENDA:

Natureza Forma de incidência Temporalidade Duração Probabilidade Reversibilidade Cumulatividade e Sinergia Magnitude Importância Sensibilidade

Lo - Local P - Positiva D - Direto Im - Imediata T - Temporária A - Alta Re - Reversível C - Cumulativo A - Alta G - Grande A - Alta

Re - Regional N - Negativa I - Indireto C - Curta P - Permanente M - Média Ir - Irreversível CS - Cumulativo sinérgico M - Média M - Média M - Média

Ex - Extraregional I - Indeterminada M - Média C - Cíclica B - Baixa Pr - Parcialmente reversível NC - Não-cumulativo B - Baixa B - Baixa B - Baixa

L - Longa R - Recorrente

R N

Ex MAC BAReTImD
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Atividade pesqueira artesanal

Nível de empregoM

J. Geração de resíduos sólidos

K. Demanda por equipamentos, insumos e serviços

L. Operação de Regaseificação e Escoamento de GN até o GASBOL

M. Mobilização de mão-de-obra

N. Operações de transferência de gás

O. Trânsito de embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto, estruturas 

submarinhas e da FSRU

P. Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na 

desativação

Q. Geração de resíduos sólidos

R. Demanda por equipamentos, insumos e serviços

S. Mobilização de mão-de-obra

A.Divulgação da atividade

B.  Trânsito de embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto, das estruturas submarinas e da FSRU

C. Criação de área de restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na instalação

D. Obras no trecho de transição entre os trechos terrestre e marítimo do gasoduto

E. Geração de resíduos sólidos

F. Demanda por equipamentos, insumos e serviços

R Indústria portuária

G. Mobilização de mão-de-obra

Pressão sobre a infraestrutura portuária na região da Baía de Babitonga

Pressão sobre o tráfego marítimo na baía de Babitonga devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de 

desativação do gasoduto marítimo, estruturas submarinas e do descomissionamento da FSRU

Nível de emprego

L

H. Trânsito de embarcações de apoio e navios mataneiros envolvidas na fase de operação da FSRU

I. Criação de área de restrição da FSRU

Abrangência espacial

Geração de empregos na fase de Operação da FSRU

Geração de empregos na fase de desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU

Alteração da paisagem

Nível de tráfego marítimo

AAACSAReTIm

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de restrição de uso nas áreas de 

manobras das embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento 

da FSRU.

26  P Atividade pesqueira artesanal

25
Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase 

desativação do gasoduto marítimo, estruturas submarinas e do descomissionamento da FSRU.
 DNR

Aspectos

Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços    R Atividades de Indústria, Comércio e Serviços

Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações envolvidas na fase de 

desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU.
O Atividades de turismo e lazer

28 Áreas de destinação de resíduos sólidosQPressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos

Paisagem
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12.2 Síntese Conclusiva dos Impactos Ambientais  

Apresenta-se, a seguir, uma síntese da avaliação dos impactos do projeto de 

implantação do Terminal Gás Sul. 

Para o empreendimento em questão, foram identificados e avaliados 94 impactos, 

dos quais 45 são referentes ao meio natural (físico e biótico) e 49 estão associados 

ao meio socioeconômico. Dentre os impactos identificados, 12 foram avaliados como 

positivos. Estes se referem especialmente à: 

a) Incremento das atividades de indústria, comércio e serviços 

b) Aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual e 

nacional 

c) Geração de empregos 

d) Aumento da oferta de gás natural na rede interligada nacional 

Os outros 82 impactos foram avaliados como negativos, incluindo 100% daqueles 

identificados para o meio natural. 

Cabe salientar que os impactos foram avaliados separadamente sobre cada fase do 

Projeto – Planejamento, Instalação, Operação e Desativação.  

Para a fase de planejamento, foram identificados e avaliados 03 (três) impactos, 

todos no meio socioeconômico. São eles: "Geração de expectativas na população 

devido à divulgação de informações sobre o TGS"; "Geração de expectativas da 

população devido a instalação do gasoduto terrestre" e "Interferência sobre o 

cotidiano da população". 

Para o meio natural, durante a fase de instalação, foram identificados 12 impactos 

no trecho marinho e nove impactos no trecho terrestre. Já na fase de de operação, 

foram encontrados 14 impactos no meio marinho e apenas um (01) no meio terrestre 

("Interferências sobre a vegetação"), classificado como de baixa importância no 

estudo. Isto ocorre devido à própria característica do empreendimento em questão, 

uma vez que praticamente não ocorrem impactos ao trecho terrestre durante a 

operação do Terminal e do gasoduto de exportação de gás, ficando a maior parte 

dos impactos associada ao trecho marinho, onde a parte principal do 

empreendimento irá operar e interagir com o meio ambiente. Neste sentido, ganha 

destaque os impactos “Alteração da qualidade da água devido ao descarte de 

efluente térmico”, “Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluente 

térmico” e “Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos 

ruídos da fase de operação”.  

Para o meio socioeconômico, os impactos não estão necessariamente associados 

ao local onde o empreendimento está instalado, como acontece com os impactos 

aos meios físico e biótico. Assim, durante a fase de instalação do empreendimento 

ocorrem 11 impactos socioeconômicos no trecho marinho e 11 impactos no trecho 

meio terrestre. Ja na fase de operação, ocorrrem mais impactos socioeconômicos no 
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ambiente marítimo (11) do que em terra (apenas cinco). Os principais impactos 

socioeconômicos em ambiente marítimo estão relacionados aos fatores “Atividade 

pesqueira artesanal”, “Paisagem”, “Atividades de turismo e lazer”. Já em ambiente 

terrestre, os impactos afetam principalmente os seguintes fatores: “População”, 

“Patrimônio histórico, cultural e arqueológico” e “Disponibilidade de gás natural”, 

sendo este último de natureza positiva.  

Dos 94 impactos identificados, 21 deles foram classificados como extrarregionais, a 

maior parte deles no meio socioeconômico. São exemplos destes impactos: 

“Incremento das atividades de comércio e serviços”, “Aumento da receita tributária 

com incremento da economia local e estadual” e “Pressão sobre a infraestrutura de 

disposição final de resíduos sólidos”.  

Dos impactos identificados para o meio natural, a maioria apresenta efeitos 

temporários que são aqueles que cessam ao final da ação geradora. Podem ser 

citados como exceções, “Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à 

instalação dos equipamentos submarinos e do gasoduto” e “Alteração da biota 

marinha devido à presença da FSRU”.  

No meio socioeconômico, a maioria dos efeitos ocorrem durante a ação geradora ou 

durante um horizonte temporal conhecido compatível com o período de duração da 

atividade. A exceção se dá no impacto sobre a infraestrutura de disposição final de 

resíduos sólidos (Fases de Instalação, Operação e Desativação).  

Para o meio natural, observa-se que a maioria das alterações foi classificada como 

de baixa magnitude, sendo que os fatores ambientais que compõem o meio biótico 

apresentaram sensibilidades que variaram entre baixa e alta, sem uma 

predominância de uma das categorias de classificação sobre as outras.  

De forma geral, a maioria dos impactos (19) foi avaliada com importância média, no 

meio natural, que registrou também impactos de baixa importância (12) e impactos 

de alta importância (14). Dentro os impactos de alta importância destacam-se: 

a) Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

b) Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos 

c) Possibilidade de colisão de embarcações com cetáceos e quelônio 

d) Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material/subtância 

perigosa/ oleosa no mar 

e) Interferência nas aves marinhas devido à perda de material/subtância 

perigosa/ oleosa no mar 

f) Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluente térmico 

g) Alteração da linha de costa em função da modificação da hidrodinâmica local 

h) Alteração da biota marinha devido ao descomissionamento da FSRU 
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Para o meio socioeconômico, foram identificados 12 impactos positivos e 37 

negativos, sendo que dos positivos, 43% foram classificados como de baixa 

magnitude, 43% foram avaliados como sendo de média magnitude e 14% foram 

classificados como de alta magnitude. Dentre os impactos negativos, apenas 23% 

foram classificados como de baixa magnitude, enquanto 9% dos impactos antrópicos 

foram classificados como de pequena importância. Estes resultados permitem 

avaliar que a maioria dos impactos do empreendimento no meio socioeconômico 

possuem entre média e alta magnitude, bem como apresentam entre média e alta 

importância.  

Cumulatividade e Sinergia 

Quanto à cumulatividade, de um modo geral, observa-se que os impactos sobre o 

meio natural tendem a apresentar cumulatividade advinda da sobreposição temporal 

e/ou espacial nos efeitos sobre os fatores ambientais em questão. 

No caso dos impactos incidentes sobre o compartimento “água”, foi considerado que 

o descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares poderá causar alterações 

na qualidade da água, como o aumento nos níveis de nutrientes (disponibilidade) 

localmente, e com isso favorecer (induzir) o aumento da produção primária, o que 

pode ainda levar a um aumento da biomassa de organismos da ictiofauna.  

Ainda analisando a coluna d’água, verifica-se a interrelação entre os impactos sobre 

a qualidade da água devido ao descarte de efluente térmico que é resultante do 

processo de regaseificação do GNL. Estes impactos se darão de forma recorrente 

durante a fase de operação e ainda poderão induzir a ocorrência de interferências 

sobre a comunidade planctônica.  

Em relação a comunidade bentônica, considerou-se a ressuspensão de sedimentos 

causada pelo processo de instalação/retirada das estruturas submarinas do fundo da 

Baía como sendo os impactos considerados cumulativos para a referida 

comunidade.  

Do ponto de vista do critério de cumulatividade, considerou-se também como 

cumulativos os impactos de interferência com cetáceos e quelônios devido à 

geração de ruídos e alteração no deslocamento destes grupos devido ao trânsito 

das embarcações. Em decorrência da interação espacial e/ou temporal destes 

impactos com outras atividades navais relacionadas aos Portos de São Francisco do 

Sul e de Itapoá estes impactos foram ainda classificados como sinérgicos. 

Para o meio socioeconômico, é identificada tanta a cumulatividade entre os impactos 

da implantação do TGS, quanto a sinergia da ação combinada da operação desta 

com outras atividades portuárias já instaladas e futuras na região da Baía da 

Babitonga.  

Os impactos sobre a pesca artesanal, por exemplo, são cumulativos entre si e 

também sinérgicos com os impactos ocorridos sobre este mesmo fator devido às 
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demais atividades localizadas na Baía. Ressalta-se que estes serão observados 

tanto na fase de instalação quanto nas fases de operação e desativação. 

Os impactos de pressão sobre o tráfego marítimo, sobre a infraestrutura de 

disposição final de resíduos sólidos e sobre a infraestrutura portuária também se 

apresentam como sinérgicos, uma vez que utilizam o mesmo espaço - Baía da 

Babitonga - e demandam os mesmos serviços já utilizados pelas empresas ligadas 

aos Portos de São Francisco do Sul e de Itapoá.  

Neste contexto de alta integração e sinergia entre os impactos das atividades 

localizadas no mesmo e restrito espaço geográfico, a gestão dos impactos 

socioeconômicos se torna mais eficaz no âmbito de programas integrados (ou ao 

menos relacionados), que envolvam a participação de todas as partes interessadas, 

tendo a Baía da Babitonga como unidade espacial de gestão socioambiental. 

Dentre os 45 impactos identificados no meio natural, 34 foram avaliados como 

temporários e 29 como reversíveis, o que indica grande possibilidade de retorno de 

condições similares às condições originais após a desativação do empreendimento. 

Por outro lado, há sete impactos classificados como permanentes e irreversíveis que 

afetam os fatores ambientais "ar", "comunidade bentônica", "assoalho marinho", 

"cetaceos e quelônios", “biota marinha” e "Áreas de Preservação Permanente". 

Destes, 57% possuem abrangência espacial "local". 

Cabe ressaltar que, para a avaliação dos impactos incidentes sobre o meio natural, 

adotou-se o conceito de que qualquer alteração nas condições originais de um 

ecossistema decorrente da ação humana é negativa. Contudo, é importante salientar 

que a adoção deste conceito não se contrapõe, necessariamente, à implantação do 

TGS. Como forma de reduzir eficazmente os efeitos negativos dos impactos, na 

próxima item 12.4 apresentadas as Medidas Ambientais propostas e na Seção 14 

serão e Projetos Ambientais identificados para este empreendimento. As ações 

propostas contribuirão para manutenção e/ou melhoria da qualidade ambiental da 

área de influência da atividade, garantindo a sua sustentabilidade. 

Ônus e Benefícios Sociais do Empreendimento 

Conforme apresentado no diagnóstico socioeconômico (item 11.3 do estudo), 

existem grupos sociais que podem sofrer interferência com a atividade do TGS. 

Esses grupos foram identificados em sete (07) dos 49 impactos para o meio 

socioeconômico definido pela interferência da atividade pesqueira artesanal devido 

ao tráfego das embarcações envolvidas nas atividades, como também pela criação 

da área de restrição de uso para segurança operacional do TGS.  

No que se refere ao tráfego, existem rotas das embarcações de apoio que 

atravessam áreas de pesca. Além disso, a criação de áreas de restrição de uso para 

segurança operacional interferirá na atividade pesqueira. Dessa forma, os 

pescadores estarão sujeitos aos ônus do empreendimento sobre o efeito ocasionado 
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em sua prática econômica e com isso devem receber especial atenção nas medidas 

mitigadoras socioeconômicas (PEA e PCS). 

As atividades turísticas no Balneário de Capri, em São Francisco do Sul, também 

poderão arcar com parte do ônus do empreendimento, uma vez que haverá uma 

modificação importante da paisagem com a implantação do Terminal de Gás Sul em 

uma distância de apenas 300m do litoral.  

Os benefícios que o empreendimento trará para a área de influência estão 

retratados nos impactos positivos anteriormente apresentados  

12.3 Medidas Mitigadoras 

12.3.1 Procedimentos Metodológicos 

A aplicação de medidas ambientais representa importante ferramenta de gestão 

ambiental do empreendimento, uma vez que visa à redução dos efeitos indesejáveis 

de ação impactante no meio ambiente (USAID/ENCAP, 2005), levando em 

consideração a importância do impacto após a implantação da medida (THERIVEL; 

MORRIS, 2001). Como forma de garantir a implementação das medidas propostas 

para os impactos identificados, elas foram associadas a programas ambientais. 

Neste cenário, a proposição dos programas se baseou numa visão integradora, 

tanto dos impactos avaliados quanto das medidas propostas. 

Para a proposição das medidas, foram considerados: (i) a avaliação dos impactos 

ambientais identificados; (ii) os aspectos legais pertinentes à mitigação, controle ou 

compensação de cada fator ambiental afetado negativamente ou à potencialização 

daqueles afetados positivamente; (iii) os planos e programas governamentais que 

incluem a preservação ou conservação do fator ambiental afetado na região do 

futuro empreendimento; (iv) as práticas atuais de mitigação e controle de impactos 

ambientais negativos de atividades similares às do TGS; (v) as práticas atuais de 

compensação dos impactos negativos importantes e considerados irreversíveis, 

porém não mitigáveis; (vi) as práticas atuais de potencialização de impactos 

positivos; e (vii) a viabilidade econômica e logística de sua implementação, no 

contexto do projeto como um todo. 

Incorporar as medidas ao processo de avaliação da qualidade ambiental é de 

extrema importância para uma visão integrada adequada à avaliação final das reais 

consequências dos impactos ambientais identificados (Figura 12.3.1-1). 
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Figura 12.3.1-1 - Fases de avaliação das consequências reais dos impactos ambientais do 

empreendimento. Fonte: McAllister (1986) apud Canter; Sadler, 1997 

(modificado). 

 

As medidas ambientais foram classificadas em quatro tipos, sendo também 

classificadas quanto ao caráter e eficácia da medida (baseado em USAID/ENCAP, 

2005 e adaptado às exigências nacionais). Vale ressaltar que as classificações de 

caráter e eficácia da medida não se aplicam às medidas de controle e 

compensatórias, uma vez que tais medidas não atuam na prevenção ou correção do 

impacto propriamente dito sobre aquele fator/componente ambiental afetado. 

Portanto, conforme apresentado anteriormente, segue a classificação das medidas: 

a) Tipo da Medida 

 Mitigadora - quando a ação resulta na prevenção ou redução dos efeitos do 

impacto ambiental negativo; 

 Controle - quando a ação objetiva: (i) acompanhar/monitorar as condições 

do fator ambiental afetado, de modo a validar a avaliação do impacto 

negativo identificado e/ou a eficácia da medida mitigadora proposta para 

este impacto; e (ii) servir de subsídio para proposição de mitigação ou 

mesmo para aumento do conhecimento tecnológico e científico; 

 Compensatória - quando a ação objetiva compensar um impacto ambiental 

negativo irreversível, não mitigável, ou que tenha obrigatoriedade de 

implantação prevista na legislação ambiental vigente. A medida 

compensatória é executada em outro local que não o afetado pelo impacto 

ambiental, dentro ou fora da área de influência do empreendimento;  

 Potencializadora - quando a ação resulta no aumento dos efeitos do 

impacto ambiental positivo. 
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b) Caráter da Medida Mitigadora 

 Preventiva - quando a ação resulta na prevenção total ou parcial da 

ocorrência do impacto ambiental negativo; 

 Corretiva - quando a ação resulta na correção total ou parcial do impacto 

ambiental negativo que já ocorreu. 

c) Eficácia da Medida Mitigadora 

 Baixa - quando a ação reduz de forma irrelevante a avaliação final do impacto 

ambiental negativo; 

 Média - quando a ação resulta em redução parcial do impacto ambiental 

negativo; 

 Alta - quando a ação resulta em uma relevante redução na avaliação final do 

impacto ambiental negativo. 

 Apesar de não usual, as medidas potencializadoras podem ser avaliadas 

quanto a sua eficácia na maximização do impacto positivo. Desta forma, 

adotou-se aqui a seguinte definição para as categorias de eficácia: 

d) Eficácia da Medida Potencializadora 

 Baixa - quando a ação não maximiza de forma relevante o impacto na 

avaliação final do impacto ambiental positivo; 

 Média - quando a ação resulta em aumento parcial dos efeitos do impacto 

ambiental positivo; 

 Alta - quando a ação resulta em um relevante aumento dos efeitos do 

impacto ambiental positivo. 

Como as Medidas de Controle não atuam na prevenção ou correção do impacto, 

não podem ser classificadas quanto ao caráter ou eficácia. No entanto, sua 

justificativa reside no conhecimento obtido a fim de gerar subsídios para que, no 

futuro, possam ser descobertas e/ou viabilizadas medidas mitigadoras, preventivas 

ou corretivas, de eficácia média a alta. 

Considerando o exposto acima, para cada impacto identificado são propostas 

medidas ambientais viáveis sob o ponto de vista de sua implementação e, sempre 

que possível, pertinentes à melhoria da qualidade ambiental da área de influência do 

empreendimento. 

12.3.2 Medidas Ambientais propostas para o Terminal Gás Sul 

Este componente tem como objetivo apresentar as medidas mitigadoras voltadas à 

manutenção da qualidade ambiental e social da região, visando o desenvolvimento 

sustentável da área de influência do TGS. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 158 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Nesse sentido, é comum a percepção de que ajustes de projeto realizados durante 

as fases de concepção e planejamento podem resultar em ganhos ambientais 

significativos e contribuir para a redução do número de impactos identificados. 

As medidas mitigadoras propostas para o TGS são apresentadas a seguir. 

12.3.2.1 Medidas Ambientais propostas para os Impactos do Meio Natural 

a) Medidas Propostas para os Impactos sobre os Meios Físico e Biótico do Meio 

Terrestre 

Para o ambiente terrestre foram propostas 10 medidas ambientais  

(Quadro 12.3.2.1-1) com o intuído de minimizar, controlar ou ainda compensar as 

atividades potencialmente impactantes durante as fases de instalação, operação e 

desinstalação. 

Na sequência são descritas as medidas ambientais propostas no quadro 

supracitada. 
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Quadro 12.3.2.1-1 - Medidas ambientais, nº dos impactos ambientais associados e avaliação das medidas propostas para o trecho terrestre. Tipo: 
Mt - Mitigadora; Co - Controle; Cp - Compensatória; Caráter: Pr - Preventiva; Cr - Corretiva; Eficácia: A - Alta; M - Média; B - 
Baixa. 

N0 MEDIDAS AMBIENTAIS I M P A C T O  A M B I E N T A L 

T
IP

O
 

C
A

R
Á

T
E

R
 

E
F

IC
Á

C
IA

 

1 Identificação e gerenciamento de processos erosivos e assoreamento 1 Mt/Co Pr/Cr M 

2 Implantação de dispositivos de controle de finos 1, 2 , 3 Co -- -- 

3 Compensação ambiental 4 Cp -- -- 

4 Estabelecimento de procedimentos para evitar danos a vegetação lindeira 5 Co -- -- 

5 Afugentamento, salvamento e acompanhamento de fauna silvestre 6 Mt/Co Cr A 

6 Controle de ruídos 6, 8 Co -- -- 

7 Ações de Educação Ambiental 6 Mt Pr B 

8 Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 7, 8, 9 Mt Pr A 

9 Acompanhamento das obras 8 Co -- -- 

10 Acompanhamento da qualidade do ar 9 Co -- -- 

  Tipo                                               Caráter                                        Eficácia         

  Mt - Mitigadora                           Pr - Preventiva                            A- Alta         

  Co-Controle                                  Cr- Corretiva                               M - Média         

  Cp- Compensatória                                                                         B- Baixa         
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Medida 1. Identificação e gerenciamento de processos erosivos e 

assoreamento 

Conforme já descrito no subitem Processos Erosivos e Assoreamentos de Corpos 

D’Água Naturais ou de Origem Antrópica presente no Item Pedologia na Seção 

11.1.1 Diagnóstico Ambiental do Meio Físico. Identificação e Avaliação de Impactos 

Ambientais, na fase de instalação do TGS são previstas atividades que expõem o 

solo e a rocha, mesmo que temporariamente, possibilitando o desencadeamento de 

processos erosivos ou a intensificação em locais em que o processo já está 

presente. A erosão causa assoreamento de cursos e corpos d’água e a degradação 

do solo, prejudicando a manutenção da fertilidade e alterando a sua profundidade. 

Para assegurar uma maior estabilidade e controle da ocorrência desses processos, 

algumas medidas devem ser tomadas, com o objetivo de:  

(i) Acompanhar os processos de terraplanagem na área da faixa de serviço e 

escavação para implantação dos dutos e posteriormente para fechamento da 

vala;  

(ii) Monitorar as travessias dos canais de drenagem, especialmente, quando for 

utilizada a escavação direta ou destrutiva em virtude da necessidade de 

implantação de diques provisórios para realização das escavações;  

(iii) Acompanhar o descarte de água proveniente do teste de estanqueidade, com 

intuito de evitar erosões no solo e carreamento de sedimentos;  

(iv) Monitorar os trechos sob ação dos processos erosivos, permitindo a 

caracterização dos mesmos e a redução do grau de suscetibilidade desses 

processos na fase de instalação do gasoduto;  

(v) Promover a contenção em áreas com estágios avançados de instabilização 

geotécnica;  

(vi) Recuperar a vegetação marginal dentro das faixas de APP intervencionadas;  

(vii) Avaliar o transporte e deposição de sedimentos nos canais atravessados, 

promovendo em caso de necessidade o desassoreamento dos canais com vazão 

reduzida (baixa energia). 

Desta forma, esta é uma medida mitigadora e de controle (contenções) com média 

eficácia, tendo em vista que a identificação e a caracterização dos processos 

erosivos e de assoreamento orientarão a tomada de ações específicas para áreas 

mais suscetíveis à ocorrência de focos erosivos e de assoreamento. Esta medida 

possui caráter preventivo e corretivo, pois prevenirá o desenvolvimento de 

processos erosivos e corrigirá parcialmente as áreas que precisam ser reparadas 

por conta dos focos erosivos e processos de assoreamento. 
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Essa medida está relacionada ao fator ambiental “Solo e Rocha”. A responsabilidade 

da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser executada nas fases 

de instalação do empreendimento. 

Classificação da medida Controle / Mitigadora / Preventivo / Corretiva / Média eficácia 

Impactos Associados Início ou Intensificação dos Processos Erosivos e de Assoreamento 

Programas associados 

Programa de monitoramento de processos erosivos e de assoreamento 

Programa de gerenciamento de obras 

Programa de monitoramento das águas superficiais 

Medida 2. Implantação de dispositivos de controle de finos 

Na fase de instalação do gasoduto estão previstas atividades que expõem o solo e a 

rocha, mesmo que temporariamente, possibilitando o desencadeamento de 

processos erosivos ou a intensificação em locais em que o processo já está 

presente. A erosão causa assoreamento de cursos e corpos d’água e a degradação 

do solo, prejudicando a manutenção da fertilidade e alterando a sua profundidade. 

Assim, dentre as medidas de controle ambiental para as obras deve ser prevista a 

contenção de materiais finos do solo que possam ser carreados para os corpos 

hídricos. Para isso, devem ser instalados dispositivos de controle de finos, como 

barreiras de siltagem. Essa barreira é comumente executava através da fixação de 

mantas de geotêxteis em estacas de madeira cravadas no solo. A implantação 

desses dispositivos deve ser feita nos segmentos determinados no projeto de 

engenharia para proteção das águas e demais itens de interesse ambiental. 

Desta forma, esta é uma medida mitigadora (contenções) com alta eficácia e caráter 

preventivo, pois esses dispositivos tendem a coibir o carreamento de materiais finos 

do solo para os corpos hídricos nos pontos mais susceptíveis a essa ocorrência.  

Essa medida está relacionada aos fatores ambientais “Solo e Rocha”, “Águas 

Superficiais” e “Área de Preservação Permanente (APP) ”. A responsabilidade da 

implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser executada na fase de 

instalação do empreendimento.  

Classificação da medida Controladora 

Impactos Associados 

Início ou Intensificação dos Processos Erosivos e de Assoreamento 

Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

Alteração da qualidade dos corpos hídricos superficiais devido ao descarte de fluido 
do teste de estanqueidade 

Programas associados 

Programa de monitoramento de processos erosivos e de assoreamento 

Programa de gerenciamento de obras 

Programa de monitoramento das águas superficiais 

Medida 3. Compensação ambiental 

De acordo com a avaliação dos impactos ambientais, na implantação do Gasoduto 

ocorrerão intervenções em alguns pontos de Área de Preservação Permanente - 

APP de curso d’água. Essas interferências são necessárias em virtude das 
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atividades de limpeza e preparo do terreno durante a fase de implantação do 

empreendimento. 

A medida de compensação ambiental objetiva a adequação do empreendimento às 

exigências legais decorrentes da intervenção na APP de acordo com a Lei nº 

12.651/2012, Lei nº 11.428/2006 e regulamentada através do Decreto nº 6.660/2008 

e da Resolução CONAMA nº 369/2006, normativas que dispõem sobre a intervenção 

ou supressão de vegetação em APP. 

Esta medida é classificada como compensatória, tendo em vista que as 

interferências com a vegetação foram identificadas e avaliadas como impacto 

negativo que não podem ser mitigadas. 

A medida é associada ao fator ambiental “Área de Preservação Permanente (APP)” 

e a responsabilidade pela execução é do empreendedor, devendo ser executada 

nas fases de instalação. 

Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados Interferências sobre as áreas de preservação permanente (APP’s) 

Programas associados 

Monitoramento de processos erosivos e assoreamento 

Gerenciamento de obra 

Monitoramento da vegetação durante a implantação 

Medida 4. Estabelecimento de procedimentos para evitar danos a vegetação 

lindeira 

Com o objetivo de evitar o impacto na vegetação lindeira à faixa de servidão 

decorrente das atividades de escavação, terraplenagem e movimentação dos 

veículos na a fase de instalação e nas atividades de manutenção da faixa na fase de 

operação, deverão ser executadas as seguintes ações:  

(i) Delimitar fisicamente a área de intervenção antes do início dos serviços; 

(ii) Realizar os serviços de acordo com especificações técnicas previamente 

definidas; 

(iii) Capacitar da mão-de-obra; 

(iv) Estabelecer check-list para a inspeção prévia de veículos, equipamentos e 

máquinas e;  

(v) Atender às exigências da legislação ambiental, especialmente, Lei nº 

12.651/2012, Lei nº 11.428/2006, Decreto nº 6.660/2008 e Resolução CONAMA 

nº 369/2006. 

As APPs de cursos d’água são áreas legalmente protegidas e deverão contar com 

cuidados especiais durante a execução dos serviços. 
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Esta medida é classificada como controle, tendo em vista que as interferências com 

a vegetação foram identificadas e avaliadas como impacto negativo que não podem 

ser mitigadas. 

A medida é associada ao fator ambiental “Área de Preservação Permanente (APP)” 

e a responsabilidade pela execução é do empreendedor, devendo ser executada 

nas fases de instalação e operação. 

Classificação da medida Controle 

Impactos associados Interferências sobre a vegetação 

Programas associados Monitoramento da vegetação durante a implantação 

Medida 5. Afugentamento, salvamento e acompanhamento de fauna silvestre 

Dentre as atividades previstas para a instalação do gasoduto, podem ser 

identificados alguns aspectos capazes de impactar a conservação da fauna silvestre 

local. São eles: Limpeza e retirada da camada vegetal (gramíneas) na faixa de 

trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras, execução de furo direcional, 

travessia em áreas alagadas e em corpos hídricos superficiais, geração de emissões 

atmosféricas e material particulado, geração de ruídos e movimentação de veículos 

pesados. 

Com essa medida é esperado que espécies com maior capacidade de mobilização, 

como as aves, se afastem das áreas, devido, ao afugentamento técnico realizado. 

Todavia, outros grupos taxonômicos menos ágeis, como serpentes, anfíbios, 

lagartos e pequenos mamíferos, acabam buscando por abrigos na área que será 

intervencionada. Neste caso, faz-se necessário o salvamento destes grupos. 

A medida foi considerada mitigadora, de controle, corretiva e de alta eficácia. A 

medida é associada ao fator ambiental “Fauna Silvestre”, devendo ser executada na 

fase de instalação. 

Classificação da medida Mitigadora / Controle / Corretiva / Alta eficácia 

Impactos associados Interferência sobre a fauna silvestre 

Programas associados 

Afugentamento e salvamento da fauna silvestre 

Monitoramento da fauna terrícola durante a implantação 

Monitoramento de ruído 

Medida 6. Controle de ruídos 

A fim de reduzir o impacto decorrente da geração de ruídos, deverão ser utilizados 

equipamentos e métodos que reduzam os ruídos gerados durante a fase de 

implantação do TGS. 

Recomenda-se durante toda a fase de obra:  

(i) Utilizar de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) bem como EPC’s 

(Equipamentos de Proteção Coletiva) adequados, protegendo os trabalhadores 

expostos ao ruído;  
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(ii) Observar das condições de manutenção e operação dos 

equipamentos/máquinas e veículos de apoio, procedendo-se a reposição de 

equipamentos/máquinas avariadas quando necessário;  

(iii) Priorizar a instalação de silenciadores nos escapamentos dos equipamentos 

utilizados nas etapas de implantação;  

(iv) Respeitar a emissão de ruídos de até 85 dB(a) a um metro da fonte geradora;  

(v) Monitorar o conforto acústico dos trabalhadores, observando os limites de ruídos 

permitidos pela legislação em vigor, bem como o entorno das obras. 

Diante do exposto, esta medida foi considerada de controle, tendo em vista que sua 

implantação validará a avaliação do impacto negativo identificado e/ou a eficácia da 

medida mitigadora proposta para este impacto durante a fase de instalação. 

A medida é associada ao fator ambiental “Fauna Silvestre” e “População”. A 

responsabilidade pela execução é do empreendedor, devendo ser executada na 

fase de instalação. 

Classificação da medida Controle 

Impactos associados 
Interferência sobre a Fauna Silvestre 

Intensificação dos Níveis de Ruído no meio terrestre 

Programas associados 
Gerenciamento das obras 

Monitoramento de ruídos 

Medida 7. Ações de Educação Ambiental 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental atua como uma medida 

compensatória que objetiva introduzir conhecimentos e promover as ferramentas 

necessárias para a população reconhecer o seu papel e fortalecer a sua atuação na 

gestão ambiental. As ações deverão ser direcionadas à população da AID, 

contemplando a realidade específica de cada localidade, e deverão estar alinhadas 

com os projetos e as atividades de educação ambiental existentes. As estratégias de 

implementação destas ações deverão ser definidas em conjunto com os atores 

locais.  

As ações de Educação Ambiental possuem grande relevância, pois inserem 

discussões acerca de temas como meio ambiente, participação social, 

responsabilidade socioambiental, entre outros, no cotidiano da população. Assim, 

devido à necessidade de realizar atividades na área e com intenção de compensar 

as mudanças no cotidiano da população, esta medida prevê ações com os atores e 

instituições sociais identificadas no diagnóstico socioeconômico da AID. 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental é uma medida mitigadora 

direcionada ao fator ambiental “Fauna Silvestre”. A sua implementação é de 

responsabilidade do empreendedor, devendo ser realizada na fase de implantação 

do empreendimento. 
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Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Baixa Eficácia 

Impacto Associado Interferências sobre a fauna silvestre 

Programa associado Programa de Educação Ambiental 

Medida 8. Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

As máquinas utilizadas durante o período de implantação do empreendimento, bem 

como veículos e outros equipamentos necessitam de manutenção e inspeção de seu 

funcionamento, para garantir que suas funções técnicas sejam realizadas 

adequadamente, pois o mal funcionamento de equipamentos pode afetar a 

qualidade do solo, intensificar os níveis de ruído no meio terrestre e alterar a 

qualidade do ar devido à emissão de gases.  

A fim de minimizar os possíveis efeitos de falha mecânica dos equipamentos 

utilizados em terra, a manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

deve ser efetuada. Há a necessidade de um programa de inspeções, testes e 

manutenção preventiva, para garantir a confiabilidade dos equipamentos e sistemas 

de segurança do empreendimento em terra. 

A Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos é uma medida 

mitigadora direcionada aos fatores ambientais “Solo e Rocha, “Níveis de Ruídos” e 

“Qualidade do Ar”, possui caráter preventivo, cuja eficácia é alta. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Alta eficácia 

Impactos Associados 

Alteração da qualidade do solo 

Intensificação dos níveis de ruído no meio terrestre 

Alteração da qualidade do ar devido à emissão de gases 

Programas associados 

Manutenção preventiva de maquinas, equipamentos e veículos 

Plano de Ação Emergencial 

Gerenciamento de obras  

Monitoramento de ruídos 

Medida 9. Acompanhamento das obras 

As atividades relativas às obras estão associadas a impactos ambientais, sendo 

estes: emissões atmosféricas, sonoras, alteração da qualidade do solo e águas, 

erosão, entre outros. Tendo isto em vista, existe a necessidade de acompanhar as 

obras, a fim de monitorar sua execução e, com isto, garantir que sejam realizadas 

com precisão, eficiência e segurança e, consequentemente, sigam todas as medidas 

mitigadoras e de controle estabelecidas. Desta forma, o acompanhamento das obras 

deve ser realizado desde o início das atividades de implantação.  

Esta medida é classificada como de Controle, ao passo que acompanha/monitora as 

condições do fator ambiental afetado (Níveis de Ruído), de modo a validar a 

avaliação do impacto negativo identificado e também pode servir de subsídio para 

proposição de mitigação ou mesmo para aumento do conhecimento tecnológico e 

científico. 
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Classificação da medida Controle  

Impactos Associados Intensificação dos níveis de ruído no meio terrestre 

Programas associados 

Gerenciamento de obras 

Manutenção preventiva de maquinas, equipamentos e veículos 

Monitoramento de ruídos 

Medida 10. Acompanhamento da qualidade do ar 

Durante a fase de instalação, as atividades desenvolvidas na parcela terrestre, tais 

como o uso de veículos, equipamentos e motores (como caminhões) atividades de 

escavação, transporte de materiais e atividades de construção civil podem provocar 

alterações da qualidade do ar. 

Para assegurar a preservação da qualidade do ar durante as atividades foi 

desenvolvido um programa de gerenciamento de obras, no qual serão propostas 

atividades para redução de emissões atmosféricas, como umectação do solo, 

manutenção preventiva dos equipamentos e veículos utilizados nas obras e 

operação do Terminal Gás Sul. 

Neste contexto, esta é uma medida de controle. Esta medida possui caráter 

preventivo e corretivo, pois prevenirá a alteração da qualidade do ar, propondo 

novas medidas corretivas de controle das atividades que possam estar contribuindo 

para o aumento das concentrações dos mesmos, e corretiva quando constatadas 

irregularidades nos veículos e maquinários utilizados. 

Essa medida está relacionada aos fatores ambientais “Qualidade do Ar”. A 

responsabilidade da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser 

executada nas fases de instalação do empreendimento. 

Classificação da medida Controle / Preventivo / Corretivo 

Impacto Associado Alteração da qualidade do ar devido a emissão de gases 

Programas associados Gerenciamento de obras 

b) Medidas propostas para os impactos sobre os meios físico e biótico do meio 

marítimo 

Para o ambiente marítimo foram propostas 18 medidas ambientais  

(Quadro 12.3.2.1-2) com o intuído de minimizar, controlar ou ainda compensar as 

atividades potencialmente impactantes durante as fases de instalação, operação e 

desinstalação do Terminal Gás Sul - TGS. 

Na sequência são descritas as medidas ambientais propostas no quadro 

supracitada. 

 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 167 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Quadro 12.3.2.1-2 - Medidas ambientais, nº dos impactos ambientais associados e avaliação das medidas propostas para o trecho marítimo.  

Nº MEDIDAS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS AVALIAÇÃO DA MEDIDA 

T I P O
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C A R Á T E R
 

E F I C Á C I A
 

1 Acompanhamento das alterações da qualidade do sedimento 1; 3; 4; 28 Co -- -- 

2 Acompanhamento das obras 1; 2; 28; 29; 30; 31 Co -- -- 

3 Identificação e controle de processos erosivos e assoreamento 1; 20; 28 Mt/Co Pr/Cr M 

4 Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 2; 3; 9; 16; 21; 25; 29; 32 Co -- -- 

5 Acompanhamento da biota marinha 
4; 5; 7; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 

31; 33; 34; 35 
Co -- -- 

6 Utilização de martelos vibratórios e véus de bolha de ar 6;  Mt Pr M 

7 
Paralisação temporária das obras em caso de avistamento de qualquer espécie de 
cetáceo e quelônio 

6; 31 Mt Pr M 

8 Aumento gradual das atividades da obra de acordo com a intensidade dos ruídos 6 Mt Pr M 

9 Ações de Educação Ambiental 7 Mt Pr B 

10 Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 8; 9; 10; 11; 12; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 32; 33; 34; 35 Mt Pr A 

11 Acompanhamento da qualidade do ar 8; 19 Co -- -- 

12 Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 9; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 32; 33; 34; 35 Mt Pr A 

13 Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 9; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 32; 33; 34; 35 Mt Pr A 

14 
Adequação da iluminação do empreendimento afim de minimizar os impactos sobre a 
fauna 

13 Mt Pr B 

15 Utilização de gradeamento na área de captação de água do mar 15 Mt Pr M 

16 Controle dos lançamentos de efluentes líquidos  16; 25; 26 Co -- -- 

17 Adaptação para lançamento do efluente em vários pontos do FSRU 16; 17; 20 Mt Pr A 

18 Recolhimento e destinação dos resíduos alimentares 25; 26 Mt Pr A 

  Tipo                                               Caráter                                        Eficácia         

  Mt - Mitigadora                           Pr - Preventiva                            A- Alta         

  Co-Controle                                  Cr- Corretiva                               M - Média         

  Cp- Compensatória                                                                         B- Baixa         
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Medida 1. Acompanhamento das alterações da qualidade do sedimento 

A alteração da qualidade de sedimento do fundo marinho ocorre, principalmente, 

associada ás intervenções realizadas com a implantação do gasoduto e da estrutura 

marinha, durante a realização do teste de estanqueidade e durante o processo de 

remoção dos equipamentos no caso da desativação do empreendimento. 

Para avaliar corretamente as interferências do empreendimento nas características 

da qualidade do sedimento, esta medida tem como objetivo monitorar as 

características físico-químicas do sedimento e; (ii) avaliar o transporte e deposição 

do sedimento na baía da Babitonga. 

Desta forma, essa medida visa acompanhar as alterações sedimentológicas na baia, 

em razão disso essa medida é classificada como de controle. Está relacionada aos 

fatores ambientais “Assoalho Marinho” e “Água”. 

A responsabilidade da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser 

executada nas fases de instalação, operação e desativação do empreendimento. 

Classificação da medida Controle 

Impactos Associados 

Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à instalação dos equipamentos 
submarinos e do gasoduto 

Alteração da qualidade da água devido ao descarte de fluido do teste de 
estanqueidade 

Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à remoção das estruturas 
submarinas 

Programas associados 

Monitoramento de sedimentos 

Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade da água 

Medida 2. Acompanhamento das obras 

As atividades relativas às obras estão associadas a impactos ambientais, sendo 

estes: emissões atmosféricas, sonoras, alteração da qualidade do solo e águas, 

erosão, entre outros. Tendo isto em vista, existe a necessidade de acompanhar as 

obras, a fim de monitorar sua execução e, com isto, garantir que sejam realizadas 

com precisão, eficiência e segurança e, consequentemente, sigam todas as medidas 

mitigadoras e de controle estabelecidas. Desta forma, o acompanhamento das obras 

deve ser realizado desde o início das atividades de implantação. 

Esta medida é classificada como de Controle, ao passo que acompanha/monitora as 

condições do fator ambiental afetado, de modo a validar a avaliação do impacto 

negativo identificado e também pode servir de subsídio para proposição de 

mitigação ou mesmo para aumento do conhecimento tecnológico e científico. 

Classificação da medida Controle  

Impacto Associado Intensificação dos níveis de ruído no meio terrestre 

Programas associados 
Manutenção preventiva de maquinas, equipamentos e veículos 

Monitoramento de ruídos 
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Medida 3. Identificação e controle de processos erosivos e assoreamento 

O aumento de processos erosivos que resultam em assoreamento de cursos d’água 

está associado às atividades de escavação de vala para lançamento do duto e de 

travessia dos referidos cursos, sendo esta última a que apresenta maior risco. Tendo 

isto em mente, há a necessidade de monitorar os processos erosivos e de 

assoreamento, para identificar e quantificar a possível alteração da morfologia do 

assoalho marinho devido à instalação dos equipamentos submarinos e do gasoduto 

e também na fase de desinstalação. 

Neste contexto, essa medida é de controle, porém também mitigadora, de caráter 

corretivo e de eficácia média. Está relacionada ao fator ambiental “Assoalho 

Marinho”. 

Classificação da medida Controle e Mitigadora / Corretiva / Média 

Impactos Associados 

Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à instalação dos equipamentos 
submarinos e do gasoduto. 

Alteração da morfologia do assoalho marinho devido à remoção das estruturas 
submarinas. 

Programas associados 
Acompanhamento das alterações da qualidade do sedimento 

Acompanhamento das obras submarinas 

Medida 4. Acompanhamento da qualidade das águas marinhas 

A Avaliação de Impactos Ambientais, com relação a alterações da qualidade das 

águas marinhas ocorrem, principalmente, associada ao descarte de fluidos do teste 

de estanqueidade, descarte de efluente térmico e a ressuspensão de sedimentos 

durante a instalação dos equipamentos submarinos e do gasoduto e a perda de 

material / substância perigosa / oleosa no mar, descarte de efluentes sanitários e 

resíduos alimentares da FSRU durante a operação da unidade da FSRU. 

Para avaliar corretamente as interferências do empreendimento nas características 

da qualidade da água, foi desenvolvido um Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas. Esta medida tem como objetivos: 

(i) Acompanhar/monitorar as condições do fator ambiental afetado, de modo a 

validar a avaliação do impacto; e  

(ii) Servir de subsidio para proposições de mitigação ou mesmo para aumento do 

conhecimento tecnológico e cientifico.  

Assim, monitorando os parâmetros pré-estabelecidos como óleos graxas, fósforo, 

coliformes termotolerantes, turbidez, transparência e cor da água, sólidos em 

suspensão, etc. dentre outros que podem contribuir para a avaliação das alterações 

na qualidade das águas superficiais. 

Em razão disso a medida é classificada como de controle. Essa medida está 

relacionada aos fatores ambientais “Águas Superficiais”. 
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A responsabilidade da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser 

executada na fase de instalação do empreendimento. 

Classificação da medida Controle 

Impactos associados 

Início ou intensificação dos processos erosivos e de assoreamento 

Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

Alteração da qualidade da água (teste estanqueidade) 

Programa associado Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

Medida 5. Acompanhamento da Biota Marinha 

A comunidade da biota aquática irá sofrer inúmeras interferências durante o 

processo de implantação, operação e desativação. Dentre os grupos afetados são 

citados: comunidade bentônica (substrato inconsolidado e consolidado), comunidade 

planctônica, cetáceos, quelônios e aves marinhas. 

Os impactos vão desde a implantação das estruturas submersas, ruídos 

subaquáticos, colisões com embarcações, perda de matéria prima/substância 

perigosa/oleosa, sombreamento, iluminação, alteração do sedimento, descarte de 

efluente e remoção de equipamentos. 

Para avaliar corretamente as interferências do empreendimento nas características 

da biota marinha, esta medida tem como objetivos: 

(i) Avaliar as alterações estruturais na biota aquática, especialmente na área de 

intervenção (AI) e áreas adjacências; 

(ii) Monitorar as comunidades planctônicas;  

(iii) Monitorar as comunidades bentônicas;  

(iv) Monitorar a presença de espécies exóticas;  

(v) Monitorar os cetáceos;  

(vi) Monitorar os quelônios;  

(vii) Qualificar eventuais alterações sobre a biota aquática ocasionadas pelo 

empreendimento e;  

(viii) Mitigar eventuais alterações. 

Desta forma, essa medida visa acompanhar as alterações na comunidade da biota 

marinha na baia da Babitonga, em razão disso essa medida é classificada como de 

controle. 

Essa medida está relacionada aos fatores ambientais “Biota Aquática”, “Comunidade 

Pelágica”, “Comunidade Bentônica” e “Cetáceos e Quelônios”. A responsabilidade 

da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser executada nas fases 

de implantação, operação e desativação do empreendimento. 
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Classificação da medida Controle 

Impactos Associados 

Alteração da comunidade bentônica devido à instalação dos equipamentos 
submarinos e do gasoduto 

Interferência na comunidade pelágica devido à ressuspensão de sedimento 

Colisão de embarcações com cetáceos e quelônios 

Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material / substância perigosa 
/ oleosa no mar 

Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material / substância 
perigosa / oleosa no mar 

Interferência nas aves marinhas devido à perda de material / substância perigosa / 
oleosa no mar 

Alterações na biota marinha a partir da colonização de comunidades biológicas 
incrustantes 

Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluentes sanitário e 
resíduos alimentares pela FSRU 

Interferência na comunidade pelágica devido à captação da água do mar 

Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluente térmico 

Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da fase 
de operação 

Alteração da biota marinha devido ao descomissionamento da FSRU 

Alteração da comunidade bentônica durante a remoção das estruturas submarinas 

Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da fase 
de desativação 

Programas associados 

Monitoramento de sedimentos 

Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade da água 

Medida 6. Utilização de martelos vibratórios e véus de bolha de ar 

Para a instalação do empreendimento está prevista a construção de dolphins de 

atracação, com a consequente cravação de estacas para a fixação do mesmo. 

Considerando que esta atividade é uma importante fonte geradora de ruídos 

subaquáticos, é recomendada a adoção de medidas mitigatórias como, por exemplo, 

a utilização de um sistema de cortina de bolhas de ar. Tal método visa atenuar o 

ruído provocado por obras de estaqueamento. A cortina de bolhas utiliza um sistema 

de difusão que cria uma barreira permanente de bolhas de ar no entorno da fonte do 

ruído. Complementarmente é sugerida à adoção de potenciais atenuadores de 

ruídos. Por exemplo, a colocação de algum tipo de tecido resistente no topo das 

estacas ou na base do “martelo” pode amortecer o impacto e reduzir o ruído 

provocado durante o processo de cravação (W√RSIG; EVANS, 2001; VAGLE, 2007) 

Desta forma, essa medida visa mitigar o impacto sobre a comunidade de cetáceos e 

quelônios na baia da Babitonga, em razão disso essa medida é classificada como de 

Mitigadora com média eficácia e possui caráter preventivo. 

Essa medida está relacionada ao fator ambiental “Cetáceos e Quelônios”. A 

responsabilidade da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser 

executada na fase de instalação do empreendimento. 
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Classificação da medida Mitigadora/ Média Eficácia/ Caráter Preventivo 

Impactos Associados 
Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da fase de 
instalação 

Programas associados 
Monitoramento da Biota Marinha 

Gerenciamento de obras 

Medida 7. Paralisação temporária das obras em caso de avistamento de 

qualquer espécie de cetáceo e quelônio 

Visto que os ruídos advindos das obras podem comprometer as comunidades de 

cetáceos e quelônios, ao passo que, ruídos muito intensos podem causar lesões nos 

indivíduos, com o intuito de diminuir a interferência sobre comunidades de cetáceos 

e quelônios devido aos ruídos da fase de desativação, é indicado o 

acompanhamento técnico durante as obras, para que, em caso de avistamento de 

indivíduos de espécies de cetáceos e quelônios, as obras sejam paralisadas 

temporariamente, a fim de não causar maiores distúrbios aos indivíduos, atenuando 

os possíveis danos a suas comunidades. Para tanto, é indicado que haja paralisação 

temporária das obras, caso indivíduos destes grupos sejam avistados em um raio de 

500m. 

Assim, a paralisação temporária das obras em caso de avistamento de qualquer 

espécie de cetáceos e quelônios, é uma medida mitigadora, pois, com a paralisação 

das obras ao avistar cetáceos ou quelônios, há a prevenção dos efeitos da 

interferência nas comunidades de cetáceos e quelônios na fase de instalação do 

empreendimento. Seu caráter é preventivo, pois atenua esta interferência e, visando 

que esta medida reduz parcialmente o impacto ambiental negativo, sua eficácia é 

média. 

Essa medida está relacionada aos fatores ambientais “Cetáceos e Quelônios”. A 

responsabilidade da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser 

executada nas fases de instalação e desinstalação do empreendimento. 

Classificação da medida Controle / Mitigadora / Média Eficácia / Preventivo e Corretivo 

Impactos Associados 

Interferência na comunidade de cetáceos e quelônios devido a ruídos durante a fase 
de implantação 

Interferência na comunidade de cetáceos e quelônios devido a ruídos durante a fase 
de desinstalação 

Programas associados Monitoramento da biota marinha 

Medida 8. Aumento gradual das atividades da obra de acordo com a 

intensidade dos ruídos 

Deve ser feito um procedimento de aumento gradual de ruídos, sendo este 

conhecido como soft start ou ramp up, que tem como prática começar a implantação 

com atividades que produzam sons menos intensos, precedendo as atividades cuja 

intensidade sonora é maior. De modo que a fauna tenha tempo de reação para 

afugentamento temporário, atenuando os danos causados pelos ruídos nas 

comunidades de cetáceos e quelônios. 
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Neste contexto, o aumento gradual das atividades de acordo com a intensidade de 

seus ruídos, propiciando que a fauna abandone o local temporariamente, é uma 

medida mitigadora, pois esta ação previne os efeitos da interferência sobre as 

comunidades de cetáceos e quelônios durante a fase de instalação do 

empreendimento. Esta medida tem caráter preventivo, pois ela visa prevenir que tal 

interferência aconteça. Tem eficácia média, ao passo que reduz parcialmente os 

efeitos da interferência sobre as comunidades de cetáceos e quelônios. Essa 

medida está relacionada aos fatores ambiental “Cetáceos e Quelônios”. 

A responsabilidade da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser 

executada nas fases de instalação do empreendimento.  

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Média Eficácia 

Impactos Associados Interferência sobre comunidades de cetáceos e quelônios devido aos ruídos da fase de 
instalação 

Programas associados Monitoramento da biota marinha 

Medida 9. Ações de Educação Ambiental 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental atua como uma medida 

compensatória que objetiva introduzir conhecimentos e promover as ferramentas 

necessárias para a população reconhecer o seu papel e fortalecer a sua atuação na 

gestão ambiental. As ações deverão ser direcionadas à população da AID, 

contemplando a realidade específica de cada localidade, e deverão estar alinhadas 

com os projetos e as atividades de educação ambiental existentes. As estratégias de 

implementação destas ações deverão ser definidas em conjunto com os atores 

locais. 

As ações de Educação Ambiental possuem grande relevância, pois inserem 

discussões acerca de temas como meio ambiente, participação social, 

responsabilidade socioambiental, entre outros, no cotidiano da população. Assim, 

devido à necessidade de realizar atividades na área e com intenção de compensar 

as mudanças no cotidiano da população, esta medida prevê ações com os atores e 

instituições sociais identificadas no diagnóstico socioeconômico da AID. 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental é uma medida mitigadora 

direcionada ao fatores ambientais “Cetáceos e Quelônios”. A sua implementação é 

de responsabilidade do empreendedor, devendo ser realizada na fase de 

implantação do empreendimento. 

Classificação da medida Mitigadora / Corretivo / Baixa Eficácia 

Impactos Associados Possibilidade de colisão de embarcações com cetáceos e quelônios 

Programas associados Programa de Educação Ambiental 

Medida 10. Manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos 

As máquinas utilizadas durante o período de implantação e operação do 

empreendimento, bem como embarcações e outros equipamentos necessitam de 

manutenção e inspeção de seu funcionamento, para garantir que suas funções 
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técnicas sejam realizadas adequadamente, pois o mau funcionamento de 

equipamentos pode estar associado à alteração da qualidade do ar devido à 

emissão de gases e intensificação nos níveis de ruídos em meio aquático. Para 

minimizar os possíveis efeitos de falha mecânica dos equipamentos utilizados, a 

manutenção de máquinas, veículos e equipamentos deve ser efetuada, a fim de 

evitar vazamento de gases e emissão de outros poluentes.  Há a necessidade de um 

programa de inspeções, testes e manutenção preventiva, para garantir a 

confiabilidade dos equipamentos e sistemas de segurança do empreendimento. 

Desta forma, a manutenção preventiva de máquinas, veículos e equipamentos é 

uma medida mitigadora de caráter preventivo, cuja eficácia é média. Está 

relacionada aos fatores ambientais “Agua”, “Cetáceos e Quelônios”, “Comunidade 

pelágica” e “Aves Marinhas”. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Média 

Impactos Associados 

Alteração da qualidade do ar devido à emissão de gases 

Alteração na qualidade da água devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar (instalação, operação e desativação) 

Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar (instalação, operação e desativação) 

Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar (instalação, operação e desativação) 

Interferência nas aves marinhas devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar (instalação, operação e desativação) 

Programa associado Gerenciamento de obras 

Medida 11. Acompanhamento da Qualidade do Ar 

Durante a fase de instalação, as atividades desenvolvidas na parcela marítima, 

como o uso de embarcações para transporte de materiais, construção dos dolphins 

e instalação do gasoduto bem como demais atividades referentes às obras podem 

alterar a qualidade do ar devido a emissões de gases e poeiras.  

Já na fase operacional, o próprio FSRU, pode provocar alterações da qualidade do 

ar. 

Neste contexto, esta é uma medida de controle. Esta medida possui caráter 

preventivo e corretivo, pois prevenirá a alteração da qualidade do ar quando 

constatadas concentrações alteradas dos parâmetros monitorados, e propondo 

novas medidas corretivas de controle das atividades que possam estar contribuindo 

para o aumento das concentrações dos mesmos. 

Essa medida está relacionada ao fator ambiental “Ar”. A responsabilidade da 

implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser executada nas fases de 

instalação e operação (na FSRU) do empreendimento. 

Classificação da medida Controle / Preventivo / Corretivo 

Impactos Associados 
Alteração da Qualidade do Ar devido a emissão de gases 

Alteração da qualidade do ar devido às emissões atmosféricas da FSRU 

Programas associados Gerenciamento de obras 
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Medida 12. Armazenamento de produtos perigosos em local adequado 

O armazenamento de produtos perigosos será realizado segundo as orientações 

técnicas para cada O trabalho preventivo no manuseio e armazenamento de 

produtos perigosos contribuem na prevenção de situações de risco. Quando 

armazenados corretamente, produtos oferecem pouco risco à saúde das pessoas e 

ao meio ambiente. É necessário definir o local onde os produtos serão 

armazenados, que deverá atender as diretrizes das normas técnicas em vigor. 

A área de armazenamento deve estar bem sinalizada informando o risco do produto 

e os procedimentos que devem ser tomados para evitar acidentes. Os colaboradores 

devem ser devidamente treinados para o manuseio dos produtos perigosos, utilizar 

uniformes especiais e saberem agir durante uma situação de emergência. 

A atividade de armazenamento de produtos perigosos é considerada uma medida 

mitigadora, de caráter preventivo sendo de alta eficácia. Está relacionada aos 

fatores ambientais “Água”, ”Cetáceos e Quelônios”, “Aves Marinhas” e “Comunidade 

Pelágica”. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Alta eficácia 

Impactos Associados 

Alteração na qualidade da água devido à perda de material/ substância perigosa/ oleosa 
no mar 

Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar 

Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar 

Interferência nas aves marinhas devido à perda de material/substância perigosa/ oleosa 
no mar 

Programas associados 
Gerenciamento de obras 

Gerenciamento de riscos e Plano de Ação de Emergência 

Medida 13. Capacitação dos funcionários para ações emergenciais 

A implantação e operação do terminal Gás Sul implica na necessidade de 

comprometimento dos trabalhadores com as atividades desenvolvidas por estes, 

para minimização de acidentes derivados do empreendimento, e gera necessidade 

de sensibilizar e capacitar os trabalhadores envolvidos.  

Portanto, serão implementadas ações educativas voltadas para os trabalhadores 

das obras e da operação do empreendimento, objetivando informá-los e capacitá-los 

sobre regras de sobre como cuidados com o meio ambiente, segurança e como agir 

perante ações emergenciais, relevantes ao seu trabalho. Estes conteúdos deverão 

assegurar a minimização de ocorrências no que se refere às questões de segurança 

pública e funcionará como inibidor de ações que venham a potencializar acidentes 

causados no cotidiano dos funcionários. 

Esta medida é caracterizada como mitigadora, relacionada aos fatores ambientais 

“Água”, ”Cetáceos e Quelônios”, “Aves Marinhas” e “Comunidade Pelágica”. É 
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considerada preventiva de média eficácia e deve ser implementada durante a fase 

de implantação e operação sob responsabilidade do empreendedor. 

Classificação da medida Mitigadora 

Impactos associados 

Alteração na qualidade da água devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar 

Interferência nos cetáceos e quelônios devido à perda de material/substância 
perigosa/ oleosa no mar 

Interferência na comunidade pelágica devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar 

Interferência nas aves marinhas devido à perda de material/substância perigosa/ 
oleosa no mar 

Programa associado Gerenciamento da obra 

Medida 14. Adequação da iluminação do empreendimento a fim de minimizar 

os impactos sobre a fauna 

Para mitigar a fotopoluição sobre o comportamento da fauna marinha, será 

observada a regulamentação aplicável, bem como utilização de tecnologias 

avançadas em iluminação, elaborando projetos luminotécnicos adequados à 

realizada do empreendimento. Ainda será realizado o monitoramento da fauna 

aquática marinha. 

Desta forma, esta é uma medida mitigadora seu caráter é preventivo, pois atenua 

esta interferência e, visando que esta medida reduz forma irrelevante o impacto 

ambiental negativo, sua eficácia é baixa. 

Essa medida está relacionada ao fator ambiental “Biota Aquática”. A 

responsabilidade da implantação desta medida é do empreendedor, devendo ser 

executada nas fases de operação do empreendimento. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Preventivo e Corretivo 

Impactos Associados 
Alteração da biota marinha devido à presença da FSRU sombreamento / fotopoluição / 
estruturas fixas) 

Programas associados Monitoramento da biota marinha 

Medida 15. Utilização de gradeamento na área de captação de água do mar 

A comunidade pelágica é composta por organismos que se deslocam livremente 

pelo ambiente marinho, sendo o ciclo de vida destes organismos dependentes das 

características das massas d’água. 

A unidade FSRU de São Francisco do Sul será equipada com três bombas de 

captação de água do mar cada uma com capacidade de 9.000 m³/h e trabalhando a 

uma pressão de 70 mca para promover a captação de água marinha que será 

utilizada durante o processo de regaseificação.  Os organismos que compõem a 

comunidade pelágica podem vir a sofrer danos causados pela pressão no processo 

de captação da água. Neste contexto, há a necessidade de atenuar os efeitos 

negativos da captação da água do mar em relação à comunidade pelágica. 
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Para tanto, é necessário que a área de captação seja gradeada, impedindo que 

organismos maiores sejam sugados neste processo, visando a menor interferência 

na comunidade pelágica. 

Esta é uma medida mitigadora, pois previne que as comunidades pelágicas sejam 

alteradas. É de caráter preventivo, pois previne parcialmente a ocorrência do 

impacto e tem média eficácia, já que reduz parcialmente a interferência nas 

comunidades pelágicas. 

Classificação da medida Mitigadora / Média Eficácia / Preventivo  

Impactos Associados Alteração da comunidade pelágica devido à captação da água do mar 

Programas associados 
Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas 

Medida 16. Controle dos lançamentos de efluentes líquidos 

Efluente é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de 

diversas atividades ou processos. Neste contexto, há a necessidade de controle do 

lançamento de efluentes gerados pela FSRU para o meio marinho, sendo estes 

térmicos e sanitários. Também, há o descarte de resíduos alimentares, que será 

feito em terra. 

A Resolução do CONAMA nº 430/2011 preconiza condições e padrões para 

lançamentos de efluentes líquidos, sendo assim, estes efluentes devem que atender 

valores de variados parâmetros. Com isto, será reduzida a interferência dos 

efluentes sanitários e dos resíduos alimentares produzidos pela FSRU em relação à 

comunidade pelágica. O efluente sanitário será submetido ao tratamento antes do 

descarte e também seguirá os parâmetros preconizados pela mesma resolução. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 430/2011 a temperatura de lançamento dos 

efluentes térmicos deverá ser inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura 

do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura do ponto 

de lançamento. 

Para avaliar corretamente as interferências do lançamento de efluentes líquidos na 

qualidade das águas foi desenvolvido um Programa de Monitoramento da Qualidade 

dos Efluentes Líquidos. 

Assim, o controle dos lançamentos de efluentes líquidos é uma medida de controle, 

associada aos fatores ambientais “Água” e “Comunidade Pelágica”. 

Classificação da medida Controle 

Impactos Associados 

Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluentes sanitário e 
resíduos alimentares pela FSRU 

Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluentes sanitário e resíduos 
alimentares pela FSRU 

Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluente térmico 

Programas associados 

Monitoramento da qualidade de efluentes 

Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 
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Medida 17. Adaptação para lançamento do efluente em vários pontos do FSRU 

O descarte do efluente térmico com hipoclorito será direcionado próximo à meia nau 

da FSRU, no ponto mais próximo ao fundo, em direção à linha de costa. Podendo 

ocorrer alterações na biota marinha, qualidade de água e hidrodinâmica local. 

Para assegurar uma maior estabilidade e controle da ocorrência desses processos, 

a distribuição de diversos pontos de descarte ao longo do casco da FRSU, facilita a 

dispersão deste efluente, diminuindo a influência na alteração da linha de costa, bem 

como ajudando na diminuição da temperatura, diminuindo o impacto na biota e 

qualidade da água. 

Desta forma, esta é uma medida mitigadora com alta eficácia, tendo em vista a 

distribuição dos pontos de descarte do efluente térmico, resultando em uma 

relevante redução na avaliação final do impacto. Esta medida possui caráter 

preventivo, uma vez que resulta na prevenção total ou parcial do impacto ambiental 

negativo. 

Essa medida está relacionada aos fatores ambientais “Linha de Costa”, “Água” e 

“Comunidade Pelágica”. A responsabilidade da implantação desta medida é do 

empreendedor, devendo ser executada nas fases de instalação do empreendimento. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Alta Eficácia 

Impactos Associados 

Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluente térmico 

Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluente térmico 

Alteração da linha de costa em função da modificação da hidrodinâmica local 

Programas associados 

Monitoramento da biota marinha 

Monitoramento da qualidade das águas marinhas 

Monitoramento da Linha de Costa 

Medida 18. Recolhimento e destinação dos resíduos alimentares 

O gerenciamento dos resíduos alimentares será realizado por meio das atividades 

de Gerenciamento de Resíduos previstas no Programa de Gerenciamento da Obra, 

que seguirá as orientações legais. Em acordo com estas diretrizes, os resíduos 

serão coletados de forma segregada para a devida destinação final por empresas 

especializadas e licenciadas por órgão ambiental competente. 

Essa medida também contempla ações de acompanhamento e controle desde a 

geração até a destinação final dos resíduos sólidos alimentares, a fim de garantir a 

correta implantação do sistema de gestão para manuseio, armazenamento 

temporário, reciclagem ou reuso e destinação final dos resíduos gerados. Será 

necessária a utilização de empresas para transporte e destinação final dos resíduos 

gerados. 

Buscando minimizar a necessidade de utilização de aterros, o lixo reciclável 

segregado será enviado para empresas de reciclagem e os reutilizáveis serão 

reaproveitados no canteiro de obras. Esta medida será implementada durante toda a 
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fase de instalação e operação do Terminal Gás Sul, visando controlar os impactos 

relativos aos fatores ambientais “Águas” e “Comunidade Pelágica”. 

É classificada como mitigadora, tendo em vista que sua implantação irá minimizar ou 

prevenir eventos adversos que se apresentam com potencial para causar prejuízos 

aos itens ambientais do meio natural (físico, biótico e antrópico). 

Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Alta 

Impactos associados 

Alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluentes sanitário e resíduos 
alimentares pela FSRU 

Alteração da comunidade pelágica devido ao descarte de efluentes sanitário e 
resíduos alimentares pela FSRU 

Programas associados Gerenciamento da obra 

12.3.2.2 Medidas Ambientais propostas para os Impactos do Meio Socioeconômico 

a) Medidas Ambientais propostas para o Trecho Terrestre 

Para o trecho terrestre foram propostas 10 medidas ambientais (Quadro 12.3.2.2-1) 

com o intuído de minimizar, controlar ou ainda compensar as atividades 

potencialmente impactantes durante as fases de instalação, operação e 

desinstalação do Terminal Gás Sul - TGS. 

Na sequência são descritas as medidas ambientais propostas no quadro 

supracitada. 
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Quadro 12.3.2.2-1 - Medidas ambientais para meio socioeconômico terrestre. 

Nº MEDIDAS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS AVALIAÇÃO DA MEDIDA 

T I P O
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

C A R Á T E R
 

E F I C Á C I A
 

1 Esclarecimento da população e autoridades da área de influência 1; 2; 3; 4; 9; 15; 16 Mt Pr M 

2 Planejamento da Utilização das Rodovias Locais 2; 9; 11; 13 Mt Pr M 

3 Negociação para desapropriação/indenização de proprietários 4 Cp -- -- 

4 Priorização de contratação de mão de obra na Área de Influência Indireta 5; 7; 14 Pt/Mt -- M 

5 Ações de Educação Ambiental 4; 6 Cp -- -- 

6 Sensibilização e Capacitação Ambiental dos Trabalhadores 6; 8; 11; 12 Mt Pr M 

7 Identificar e cadastrar possíveis fornecedores da Área de Influência Indireta 7; 10 Pt -- M 

8 Gerenciamento de resíduos  8; 11 Co -- -- 

9 Proteção aos Bens Culturais Acautelados 12 Mt/Cp Cr M 

10 
Comunicação com as Empresas e Órgãos Responsáveis pelos Serviços de 
Infraestrutura Energética e Viária existente na Área de Influência Indireta 

13 Mt Pr M 

  Tipo                                               Caráter                                        Eficácia         

  Mt - Mitigadora                           Pr - Preventiva                            A- Alta         

  Co-Controle                                  Cr- Corretiva                               M - Média         

  Cp- Compensatória                                                                         B- Baixa         

 
Pt-  Potencializadora 
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Medida 1: Esclarecimento da população e autoridades da área de influência. 

Os esclarecimentos para a população e o poder público da área de influência tem 

como finalidade de mantê-los informados sobre o andamento do empreendimento e 

suas demandas espaciais e de insumos, incluindo as etapas do licenciamento, a 

implantação dos projetos ambientais, as atividades de planejamento, implantação e 

operação, assim como as orientações de convivência e as previsões de impactos 

que possam vir a acontecer. 

Estas informações devem ser claras e objetivas, para garantir o entendimento 

correto e adequado da população sobre cada assunto. É de extrema importância 

que esta comunicação seja feita desta forma para evitar a troca de informações que 

não refletem a realidade, bem como a geração de expectativas incorretas, além de 

garantir o pleno entendimento do processo a ser desenvolvido na região.  

As ações de comunicação devem apresentar o objetivo do empreendimento, com 

cada etapa e respectivas atividades, incluindo seu cronograma e possíveis 

interferências na vida dos moradores locais. Desta forma, visam diminuir e orientar 

as expectativas da população e as suas consequências, esclarecer sobre as 

atividades vinculadas ao empreendimento, como: informar sobre os procedimentos 

para o estabelecimento da faixa de servidão, cuidados com a instalação do duto e 

com a manutenção durante a operação, riscos associados à fase de implantação e 

operação, desapropriação e negociação das propriedades, contratação e 

desmobilização de mão de obra, contratação de serviços e geração de tributos, 

orientações de convivência entre a população e trabalhadores, interferências no 

sistema viário e os devidos procedimentos de segurança a serem seguidos nas 

fases de implantação e operação. 

O andamento dos demais projetos ambientais, incluindo os dados levantados e 

atividades realizadas deverão ser divulgados em todas as etapas do projeto. 

 Canais de comunicação direta devem ser estabelecimentos e diferentes 

ferramentas de comunicação aplicadas para atender aos diferentes atores sociais e 

partes interessadas.  

Além da transparência e continuidade no repasse de informações, a construção de 

relações de confiança e diálogo entre a população e o empreendedor se faz 

necessária no intuito de atender as solicitações e preocupações da sociedade de 

forma eficaz e direta, garantindo o direito de todos de serem informados sobre o 

empreendimento e suas decorrências no cotidiano. 

O esclarecimento da população e dos demais atores sociais é caracterizado como 

uma medida mitigadora, preventiva e de média eficácia, tendo em vista que serão 

utilizados instrumentos de comunicação adequados a cada público e a cada fase do 

empreendimento e que os impactos negativos poderão permanecer após a sua 

implementação.  
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Esta medida contempla diretamente o fator ambiental “População” e indiretamente o 

fator ambiental “Uso e Ocupação do Solo”, devendo ser implementado em todas as 

fases do empreendimento sob a responsabilidade do empreendedor. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Média 

Impactos associados 

Geração de expectativas da população na fase de planejamento 

Interferência sobre o cotidiano da população na fase de planejamento 

Geração de expectativas da população na fase de instalação 

Interferência e alteração no uso e ocupação do solo na fase de instalação 

Interferência sobre o cotidiano da população na fase de instalação 

Interferência e alteração no uso e ocupação do solo na fase de operação 

Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao Gasoduto na fase 
de operação 

Programas associados 

Programa de Comunicação Social – PCS; 

Gerenciamento da obra 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Medida 2:  Planejamento da Utilização das Rodovias Locais. 

Durante o planejamento da utilização das rodovias locais e principalmente durante a 

instalação do empreendimento haverá aumento do número de veículos rodando nas 

vias locais (Rodovias Federais, Estaduais, Municipais/vicinais), para transporte de 

materiais, equipamentos e mão de obra, provocando interferências à utilização 

cotidiana das vias pela população da região. 

Para minimizar esta pressão e diminuir o risco de acidentes de trânsito, deverá ser 

implantado um sistema de sinalização especial e redutores de velocidade nas vias 

de acesso aos canteiros de obra. Deverá também, serem levantadas quais vias 

serão utilizadas, de maneira a propiciar uma melhor logística e menor interferência. 

Serão implementadas ações de logística para que os veículos de carga respeitem, 

sempre que possível, o fluxo de veículos que já utilizam as vias de acesso ao 

empreendimento e circunvizinhas ao mesmo, e considerar a possibilidade de evitar 

os períodos de pico do trânsito na Área de Influência Direta (AID) e principalmente 

na Área de Intervenção (AI). Os veículos relacionados ao empreendimento deverão 

fazer uso de trajetos considerando os indicativos das prefeituras das áreas 

intervencionadas. 

Essa medida é considerada mitigadora, preventiva e de média eficácia, já que não 

reverterá a ampliação da circulação de veículos na fase de instalação, sendo de 

responsabilidade do empreendedor. Tal medida está relacionada aos fatores 

ambientais: “População”, “Tráfego e infraestrutura rodoviária” e “Infraestrutura 

hidráulica, energética e viária”. 
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Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Média 

Impactos associados 

Interferência sobre o cotidiano da população na fase de planejamento 

Interferência sobre o cotidiano da população na fase de instalação 

Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura rodoviária na fase de instalação 

Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias e 
ferrovias) existente na fase de instalação 

Programas associados 
Programa de Comunicação Social – PCS; 

Gerenciamento da obra 

Medida 3: Negociação para desapropriação/indenização de proprietários 

Com exceção do trecho que atravessa a faixa da praia e o bairro Pontal do Norte, a 

faixa de servidão do empreendimento sobrepõe áreas com ocupação rural. Em sua 

maior parte, a faixa de servidão atravessa áreas de vegetação remanescente e, em 

alguns povoados é margeada por culturas de arroz, silvicultura, bananais e 

palmeiras. Poucas áreas são destinadas a pastagem. O levantamento de campo 

ainda identificou três benfeitorias que possivelmente serão afetadas na fase de 

obras – duas residências em uma propriedade no povoado Sol Nascente em 

Garuva, e um barracão em uma propriedade no povoado de Saí Mirim. Ao todo, o 

trajeto do gasoduto irá atravessar 10 localidades: Distrito Industrial Leste, Palmital 

de Cima, Baraharas, Sol Nascente, Bom Futuro, Braço do Norte, Saí Mirim, Água 

Branca, Jaguaruna e Pontal do Norte. 

Para a instalação do Gasoduto, será necessário um processo de negociação para 

desapropriar/indenizar os proprietários das terras, os proprietários e não 

proprietários de benfeitorias e os proprietários e os responsáveis pela produção e/ou 

função realizada na terra.  

Esta medida prioriza a negociação para indenização ou desapropriação, devendo o 

processo de negociação atender a legislação vigente.  

Para esta medida, está prevista a atualização do cadastro fundiário, onde serão 

demarcadas as propriedades, os usos produtivos e as benfeitorias existentes, os 

valores praticados de cada um e os preços de mercado praticados na região. 

Deverão ser utilizadas normas de avaliação de bens móveis e imóveis, como NBR 

14.653-1:2001; NBR 14.653-2:2004; NBR 14.653-3:2004; e NBR 14.653-4:2004. 

Através deste levantamento, será feita a negociação junto aos proprietários e não 

proprietários para a indenização da perda de terras, benfeitorias e áreas produtivas. 

Nas situações complexas de uso e propriedade, como em áreas arrendadas e em 

terrenos de uso público, o processo de negociação deverá respeitar as 

particularidades e condições de cada um dos casos, o atendimento tanto ao marco 

legal quanto às demandas sociais inerentes, para que o processo de negociação 

ofereça uma resolução reconhecida por ambas as partes como justa.  

Todos os processos de negociação deverão ser acompanhados por ações de 

comunicação, com objetivo de garantir a clareza na apreensão por todos os 

interessados da situação real em que se encontram frente ao empreendimento, das 
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etapas do processo de encaminhamento da negociação e indenização e das 

informações necessárias ao mesmo.  

Esta medida incide sobre os fatores ambientais “População” e “Uso e Ocupação do 

Solo”, sendo classificada como compensatória, considerando-se que a perda de 

terras e benfeitorias e alterações no uso de solo e nas atividades econômicas, são 

impactos inevitáveis e irreversíveis. 

Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados Interferência e alteração no uso e ocupação do solo na fase de instalação 

Programas associados 
Programa de Comunicação Social – PCS; 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Medida 4: Priorização de contratação de mão de obra na Área de Influência 

Indireta 

Esta medida tem como objetivo priorizar eventuais contratações de mão de obra na 

AII para potencializar os benefícios da geração de empregos. A maioria das vagas 

geradas na fase de instalação do Gasoduto do trecho terrestre deverá ser 

preenchida pelo quadro atual do empreendedor e da empresa construtora, já que a 

obra é de curta duração (5 meses de obras) e demanda conhecimento 

especializado. Desta forma, as eventuais vagas em aberto deverão ser preenchidas 

por pessoas residentes nos municípios da AII. Para tanto, esta medida deverá ter o 

suporte do Programa de Comunicação Social (PCS) para que as oportunidades de 

trabalho sejam anunciadas e divulgadas na mídia local e para que a mídia regional 

seja evitada, de forma a diminuir a atração de moradores de fora da AII. 

Esta medida é potencializadora de média eficácia em relação ao fator “Nível de 

Emprego” por aumentar o nível de emprego no local e indiretamente sobre o fator 

“Economia local, estadual e nacional”. É também mitigadora frente ao fator 

ambiental “População”. A implementação é da responsabilidade do empreendedor, 

sendo realizada durante as fases de planejamento e instalação. 

Classificação da medida Potencializadora/Mitigadora/ Média eficácia 

Impactos associados 

Geração de empregos na fase de instalação 

Incremento das atividades de comércio e serviços 

Geração de empregos na fase de operação 

Programas associados 

Programa de Comunicação Social – PCS; 

Plano Ambiental para Construção – PAC 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Medida 5: Ações de Educação Ambiental 

A instalação do trecho terrestre do gasoduto resulta em impactos adversos para a 

população local, principalmente a moradora nas proximidades da área 

intervencionada (AI). O cotidiano desta população será modificado pelos efeitos da 

presença da obra na região. As mudanças representam possíveis benefícios (ex.: 

aumento de emprego, de renda, de contratação de serviços e compra de insumos, 
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de imposto) e ônus (ex.: pressão sobre infraestrutura, perda de propriedade e de 

área produtiva, tensões sociais) intrínsecos a um empreendimento frente às 

dinâmicas sociais e econômicas existentes na AII. 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental atua como uma medida 

compensatória que objetiva introduzir conhecimentos e promover as ferramentas 

necessárias para a população reconhecer o seu papel e fortalecer a sua atuação na 

gestão ambiental. As ações deverão ser direcionadas à população da AID, 

contemplando a realidade específica de cada localidade, e deverão estar alinhadas 

com os projetos e as atividades de educação ambiental existentes no território. As 

estratégias de implementação destas ações deverão ser definidas em conjunto com 

os atores sociais locais.  

As ações de Educação Ambiental devem dialogar com a Instrução Normativa do 

Ibama – IN 02/2012 e com a Política Nacional de Educação Ambiental e inserir 

discussões acerca de temas como meio ambiente, participação social, 

responsabilidade socioambiental entre outros, no cotidiano da população. Assim, 

devido à necessidade de realizar atividades na área e com intenção de compensar 

as mudanças no cotidiano da população, esta medida prevê ações com os atores e 

instituições sociais identificadas no diagnóstico socioeconômico da AID.   

O desenvolvimento de ações de educação ambiental é uma medida compensatória 

direcionada ao fator ambiental “Infraestrutura de Serviços essenciais”. A sua 

implementação é de responsabilidade do empreendedor, devendo ser realizada na 

fase de instalação do empreendimento. 

Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados 

Interferência e alteração no uso e ocupação do solo na fase de instalação 

Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços essenciais na fase de instalação 

Interferência sobre o cotidiano da população na fase de instalação 

Programas associados 

Programa de Comunicação Social – PCS; 

Programa de Educação Ambiental – PEA 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

Medida 6: Sensibilização e Capacitação Ambiental dos Trabalhadores 

O convívio dos trabalhadores com os moradores das localidades próximas ao 

Gasoduto do trecho terrestre, a necessidade de comprometimento dos trabalhadores 

com as atividades para minimização de impactos ambientais e o aumento da 

possibilidade de acidentes derivados da instalação do empreendimento gera 

necessidade de sensibilizar e capacitar os trabalhadores envolvidos.  

Portanto, ações educativas voltadas para os trabalhadores das obras, objetivando 

informá-los, sensibilizá-los e capacitá-los sobre regras de civismo, relacionamento 

profissional, comunitário e social, e cuidados com o meio ambiente relevantes ao 

seu trabalho e à sua vida fora dele serão implementadas. Estes conteúdos deverão 
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assegurar a minimização de ocorrências no que se refere às questões de segurança 

pública e funcionará como inibidor de ações que venham a potencializar os 

problemas de saúde pública nos municípios, como a disseminação de DSTs 

(Doenças Sexualmente Transmissíveis) e de práticas que induzam à prostituição. 

Visam, também, preservar os espaços de moradia e convivência dos trabalhadores. 

As questões deverão contemplar também, a gestão de resíduos sólidos e a redução 

da produção dos mesmos, além dos cuidados necessários para o devido 

armazenamento e segregação. Iniciativas como esta buscam sensibilizar os 

trabalhadores quanto à qualidade ambiental e à convivência com outros fatores 

ambientais, não somente durante a implantação do empreendimento.  

Esta medida é caracterizada como mitigadora, atuando diretamente sobre o fator 

ambiental sobre os fatores ambientais “População”, “Áreas de destinação de 

resíduos sólidos”, “Infraestrutura de serviços essenciais”, “Tráfego e infraestrutura 

rodoviária” e “Patrimônio histórico, cultural e arqueológico”. É considerada preventiva 

de média eficácia e deve ser implementada durante a fase de instalação e operação 

sob responsabilidade do empreendedor.  

Classificação da medida Preventiva/ Média eficácia 

Impactos associados 

Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços essenciais na fase de instalação 

Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos na fase de instalação 

Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura rodoviária na fase de instalação 

Interferência sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

Programas associados 

Programa de Comunicação Social – PCS; 

Plano Ambiental da Construção – PAC 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados 

Medida 7: Identificar e cadastrar possíveis fornecedores da Área de 

Influência Indireta 

A fase de instalação do Gasoduto do trecho terrestre pode fomentar a economia dos 

municípios da AII. Esse efeito será potencializado com o consumo de produtos e 

serviços durante a fase de implantação do empreendimento disponível em empresas 

estabelecidas na AII. Essa iniciativa poderá provocar um efeito em cadeia 

favorecendo o aumento de estruturas de geração de renda, arrecadação de tributos 

e postos de trabalho no território em questão. 

Uma forma de instrumentalizar esse potencial é a formação de um cadastro de 

fornecedores locais, que deverá ser utilizado pelas empresas envolvidas na 

implantação do empreendimento. Para tanto, deverão ser consideradas as 

exigências técnicas estabelecidas pelas contratantes, além de critério de melhor 

oferta de preços. 
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Para operacionalizar a formação do cadastro, as empresas contratadas pelo 

empreendedor deverão listar os produtos e os serviços que poderão ser 

terceirizados. Como sugestão, os insumos e serviços demandados pelas 

contratadas e o empreendedor poderão ser divulgados em rodadas de negócio ou 

no site do empreendedor, e este meio também poderá servir para receber o cadastro 

das empresas que se candidatem a fornecer os insumos e/ou prestarem os serviços 

necessários. Sugere-se o estabelecimento de convênio/parceria com o SEBRAE 

localizado em Joinville (ou entidade afim), visando constituir ações que auxiliem a 

relação entre contratantes e possíveis fornecedores. 

Essa medida atua sobre os fatores ambientais “Economia local, estadual e nacional” 

e “atividade de comércio e serviços” e poderá potencializar o desenvolvimento 

econômico da área de influência indireta na fase de instalação, por isso foi 

considerada potencializadora e de média eficácia.  

Classificação da medida Potencializadora/ Média eficácia 

Impactos associados 

Incremento das atividades de comércio e serviços na fase de instalação 

Aumento da receita tributária com incremento da economia local e estadual na fase de 
instalação 

Programas associados 
Programa de Comunicação Social – PCS; 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Medida 8: Gerenciamento de resíduos 

O gerenciamento dos resíduos sólidos será realizado por meio das atividades de 

Gerenciamento de Resíduos previstas no Programa Ambiental de Construção - 

PAC, este seguirá as orientações legais. Em acordo com estas diretrizes, os 

resíduos serão coletados de forma segregada para a devida destinação final por 

empresas especializadas e licenciadas por órgão ambiental pertinente. 

Os municípios da AII não possuem aterros sanitários e, empresas privadas de coleta 

de resíduos prestam serviços às prefeituras, o descarte final é realizado em aterro 

sanitário fora da AII do empreendimento. 

Essa medida também contempla ações de acompanhamento e controle desde a 

geração até a destinação final dos efluentes líquidos e resíduos sólidos, a fim de 

garantir a correta implantação do sistema de gestão para manuseio, armazenamento 

temporário, reciclagem ou reuso e destinação final dos resíduos gerados.  Será 

necessária a utilização de empresas para transporte e destinação final dos resíduos 

gerados. 

Os efluentes líquidos produzidos durante as fases de instalação e operação do 

empreendimento serão manipulados e removidos da faixa do gasoduto para 

tratamento e descarte externo. Todos os efluentes líquidos serão armazenados em 

reservatórios impermeabilizados, e serão removidos por caminhão-vácuo para 

tratamento externo.  
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Buscando minimizar a necessidade de utilização de aterros, o lixo reciclável 

segregado será enviado para empresas de reciclagem e os reutilizáveis serão 

reaproveitados no canteiro de obras. Esta medida será implementada durante toda a 

fase de instalação do trecho terrestre do gasoduto, visando controlar os impactos 

relativos ao fator ambiental “áreas de destinação de resíduos sólidos”.  

Classificação da medida Potencializadora/ Média eficácia 

Impactos associados 
Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos na fase de instalação 

Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura rodoviária na fase de instalação 

Programas associados 

Programa de Comunicação Social – PCS; 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Plano Ambiental da Construção – PAC 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

Medida 9: Proteção aos Bens Culturais Acautelados 

Considerando-se que existe o compromisso do empreendedor em resgatar e 

preservar o patrimônio arqueológico existente, foi aberto, em abril de 2018, processo 

junto ao IPHAN/SC visando parecer deste órgão quanto à emissão da Licença 

Prévia - LP do empreendimento em questão. Este processo atende ao exposto na 

Instrução Normativa IPHAN nº 001 de 20152, na Lei 3.924/61 e nas Portarias IPHAN 

07/1988 e 230/2003 e demais instrumentos legais vigentes na legislação ambiental. 

No âmbito deste processo, espera-se que o IPHAN emita o seu parecer sobre a 

elaboração e implementação do Projeto (s) pertinentes para essa fase. 

Considerando que o Projeto (s) será executado em conformidade com a legislação 

vigente e seguindo a determinação do IPHAN, a medida pode ser considerada como 

sendo mitigadora, corretiva e de média eficácia, uma vez que garante a proteção 

dos bens culturais acautelados que ocorrem na faixa de servidão e demais 

estruturas de apoio ao empreendimento e compensatória, com intuito de compensar 

as interferências ocorridas sobre o fator “Bens Culturais Acautelados”, caso ocorram. 

Classificação da medida Mitigadora/ Corretiva/Média eficácia 

Impactos associados Interferência sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

Programas associados 

Programa de Patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT 

  

                                                                 
2 A Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25/03/2015, estabelece procedimentos administrativos a 

serem observados nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 
3 A IN nº 01/2015 revoga a portaria IPHAN 230/2002. 
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Medida 10 - Comunicação com as Empresas e Órgãos Responsáveis pelos 

Serviços de Infraestrutura Energética e Viária existente na Área de Influência 

Indireta 

Esta medida tem o objetivo de estreitar a comunicação entre o empreendedor e as 

empresas concessionárias ou órgãos públicos responsáveis por linhas de 

transmissão e estradas cruzadas pelo traçado do duto, no intuito de minimizar ou 

anular os transtornos sobre estes serviços.  

Neste sentido, as empresas e os órgãos públicos responsáveis pelos serviços 

afetados serão contatados para definir as melhores estratégias de cruzamento, 

levantar quaisquer cuidados necessários e traçar o melhor plano de comunicação e 

sinalização durante as obras.  

Esta medida de comunicação é considerada mitigadora, preventiva e de alta 

eficácia, uma vez que a comunicação antecipada proporciona a minimização dos 

efeitos adversos das interferências sobre os serviços locais, atuando diretamente 

sobre o fator ambiental “Infraestrutura hidráulica, energética e viária” e indiretamente 

sobre o fator ambiental “População”. As ações são da responsabilidade do 

empreendedor, tendo início na fase de planejamento e termino ao final da fase de 

instalação. 

Classificação da medida Mitigadora/ Preventiva/ Alta eficácia 

Impactos associados 
Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias e 
ferrovias) existente. 

Programas associados 
Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Comunicação Social – PCS 

b) Medidas Ambientais propostas para o Trecho Marítimo 

Para o trecho marítimo foram propostas 8 medidas ambientais (Quadro 12.3.2.2-2) 

com o intuído de minimizar, controlar ou ainda compensar as atividades 

potencialmente impactantes durante as fases de instalação, operação e 

desinstalação do Terminal Gás Sul - TGS. 

Na sequência são descritas as medidas ambientais propostas no quadro 

supracitada. 
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Quadro 12.3.2.2-2 - Medidas ambientais para meio socioeconômico marítimo. 

Nº MEDIDAS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS AVALIAÇÃO DA MEDIDA 

T I P O
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C A R Á T E R
 

E F I C Á C I A
 

1 Esclarecimento da população e autoridades da área de influência 1; 2; 6; 7; 13; 16; 23; 26 Mt Pr M 

2 Esclarecimento às comunidades pesqueiras  3; 4; 5; 14. 15; 24; 26 Mt Pr M 

3 Capacitação Ambiental dos Trabalhadores 3; 4; 14; 15; 24; 26 Mt Pr M 

4 Avisos permanentes especiais  4; 15; 26 Mt Pr M 

5 Monitoramento da zona de segurança de 500 m e seu entorno 4; 15; 26 Co -- M 

6 Monitoramento de desembarque pesqueiro 3; 4; 14; 15; 24; 26 Co -- M 

7 Compensação à atividade pesqueira 4; 15; 26 Cp -- M 

8 Gerenciamento de resíduos sólidos 8; 17; 27 Co -- -- 

  Tipo                                               Caráter                                        Eficácia         
  Mt - Mitigadora                           Pr - Preventiva                            A- Alta         
  Co-Controle                                  Cr- Corretiva                               M - Média         
  Cp- Compensatória                                                                         B- Baixa         
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Medida 1: Esclarecimento da população e autoridades da área de influência 

Esta medida contempla esclarecimento sobre o empreendimento em licenciamento e 

se fundamenta na necessidade de manter um canal de comunicação contínuo e 

sistemático entre a Golar e os diversos grupos de interesse, com ênfase especial 

para pescadores e as instituições que os representam.  

O objetivo dessa ação é abordar com as partes interessadas deste empreendimento 

os aspectos socioambientais e logísticos envolvidos nas fases de planejamento, 

instalação e operação do TGS e informar sobre os procedimentos de navegação e 

segurança a serem seguidos na fase de instalação e operação. A comunicação 

deverá ser feita através de divulgação de informações sobre o empreendimento e do 

estabelecimento de um canal de atendimento às dúvidas do público. 

O esclarecimento da população é caracterizado como uma medida mitigadora, 

preventiva e de média eficácia, tendo em vista que serão utilizados instrumentos de 

comunicação adequados a cada público e a cada fase do empreendimento. Esta 

medida contempla diretamente o fator ambiental “População”, “Atividades de turismo 

e lazer” e indiretamente “Nível de tráfego marítimo”, devendo ser implementado em 

todas as fases do empreendimento sob a responsabilidade do empreendedor.  

Classificação da medida Mitigadora/ Preventiva/ Média eficácia 

Impactos associados 

Geração de expectativas na população devido à divulgação de informações sobre o 
TGS na fase de planejamento 

Pressão sobre o tráfego marítimo na baía da Babitonga devido ao trânsito de 
embarcações envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e do 
comissionamento da FSRU 

Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da 
FSRU 

Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido às obras no trecho de 
transição entre o gasoduto terrestre e marítimo na fase de instalação 

Pressão sobre o tráfego marítimo na baía da Babitonga devido ao trânsito de 
embarcações de apoio para a operação da FSRU 

Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações 
de apoio para a operação da FSRU 

Pressão sobre o tráfego marítimo na baía da Babitonga devido ao trânsito de 
embarcações envolvidas na fase de desativação do gasoduto marítimo e do 
descomissionamento da FSRU 

Interferências sobre atividades de lazer e turismo devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase de desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento 
da FSRU 

Programas associados Programa de Comunicação Social – PCS 

Medida 2: Esclarecimento às comunidades pesqueiras  

As ações de comunicação associadas ao Projeto de Comunicação Social 

contemplam informações sobre os aspectos legais e os riscos de aproximação de 

embarcações de natureza distinta ao apoio das atividades desenvolvidas pelas 

embarcações dedicadas a instalação do gasoduto no trecho marítimo, as estruturas 

de atracagem, monoboia e das embarcações que darão suporte a FSRU ao longo 

de toda operação até a desinstalação.  
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Serão utilizados instrumentos informativos adequados ao perfil da comunidade 

pesqueira artesanal, como público de interesse prioritário, a partir da abordagem dos 

aspectos relacionados à segurança pessoal e à segurança de suas embarcações, 

visando o desenvolvimento da pesca de forma ordenada e segura. 

As informações a serem transmitidas deverão abordar, ainda, aspectos relacionados 

à segurança da navegação das embarcações de pesca, bem como, ao quantitativo 

de viagens e às rotas de tráfego das embarcações de apoio envolvidas nas 

atividades decorrentes da implantação do empreendimento, assim como aspectos 

legais referentes à circunscrição da zona de segurança do empreendimento, onde a 

navegação, à exceção do estrito apoio às instalações da FSRU, é proibida.  

Esta medida mitigadora é preventiva e de média eficácia, uma vez que a 

comunicação antecipada objetiva evitar a ocorrência de acidentes entre as 

atividades de pesca na região e a atividade. A medida, em si, não proporcionará a 

anulação do impacto, uma vez que serão necessárias as ações de patrulhamento e 

controle por parte da Capitania dos Portos, responsável pelo ordenamento da 

navegação na região. Ressalta-se que será necessário criar um canal de diálogo 

com a população, em especial com a comunidade pesqueira artesanal, buscando 

desenvolver fóruns para se discutir as dificuldades dos grupos pesqueiros que 

atuam na região frente às restrições impostas pela instalação e operação do 

empreendimento.  

Esta medida visa mitigar os impactos relativos ao fator ambiental “atividade 

pesqueira artesanal”. 

Classificação da medida Mitigadora/ Preventiva/ Média eficácia 

Impactos associados 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da 
FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido às obras no trecho de 
transição entre o gasoduto terrestre e marítimo 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
de apoio para a operação da FSRU 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
de apoio para a operação da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da área de 
restrição da FSRU 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da 
FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU 

Programas associados Programa de Comunicação Social – PCS 
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Medida 3: Capacitação Ambiental dos Trabalhadores 

Ações de capacitação ambiental dos trabalhadores serão desenvolvidas com o 

objetivo de sensibilizá-los para as questões ambientais relevantes ao seu trabalho e 

à sua vida fora dele. As questões deverão contemplar cuidados necessários para 

diminuir a interferência das embarcações com a atividade pesqueira desenvolvida na 

Baía da Babitonga, orientando sobre formas de aproximação das embarcações para 

diminuir os riscos de abalroamento no momento de abordagens na área dos 500 m 

de restrição, identificação dos petrechos de rede de espera ao longo das rotas, 

orientando-os a desviar quando possível e no cruzamento com embarcações de 

pequeno porte, se possível reduzir a velocidade para 3-5 nós. Iniciativas como esta 

buscam sensibilizar os trabalhadores quanto à necessidade de uma boa convivência 

com os pescadores artesanais da região, minimizando conflitos a partir do respeito 

mútuo ao longo de toda operação. 

Esta medida mitigadora é considerada preventiva e de média eficácia. Visa mitigar o 

impacto relativo ao fator ambiental “atividade pesqueira artesanal”.  

Classificação da medida Mitigadora/ Preventiva/ Média eficácia 

Impactos associados 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da 
FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da FSRU 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
de apoio para a operação da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da área de 
restrição da FSRU 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da 
FSRU. 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU. 

Programas associados 
Projeto ambiental relacionado: Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores - 
PEAT 

Medida 4: Avisos permanentes especiais 

A presença da FSRU, na Baía da Babitonga, implicará na criação de uma área de 

restrição ao exercício da atividade pesqueira devido à proibição de navegação de 

embarcações em um raio de 500 m ao redor da mesma. 

As instalações marítimas relativas à operação da FSRU estão circunscritas na Zona 

de Segurança de 500m, conforme informações apresentadas na Seção 9 deste 

estudo.  

As ações de comunicação associadas ao Projeto de Comunicação Social 

contemplam a transmissão de informações sobre os aspectos legais e os riscos de 
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aproximação de embarcações de natureza distinta ao apoio das atividades de 

regaseificação. 

Por meio de instrumentos informativos adequados ao público pesqueiro local e 

regional, serão destacados os aspectos relacionados à segurança pessoal, e à 

segurança de suas embarcações, contribuindo para o desenvolvimento da pesca de 

forma ordenada e segura.  

Serão divulgadas, ainda, informações acerca dos aspectos legais referentes à 

circunscrição da zona de segurança do empreendimento, onde a navegação, à 

exceção do estrito apoio às instalações da FSRU, é proibida.  

Esta medida mitigadora é preventiva e de média eficácia, uma vez que a contínua 

comunicação objetiva evitar a ocorrência de acidentes entre as atividades de pesca 

na região e a atividade de regaseificação. A medida, em si, não proporcionará a 

anulação do impacto, uma vez que será necessário manter a continuidade da ação 

ao longo de toda a operação da FSRU, contando, inclusive, com o devido suporte da 

Marinha do Brasil.  

Esta medida visa mitigar os impactos relativos ao fator ambiental “atividade 

pesqueira artesanal”. 

Classificação da medida Mitigadora/ Preventiva/ Média eficácia 

Impactos associados 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da área de 
restrição da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU 

Programas associados Projeto de Comunicação Social - PCS. 

Medida 5: Monitoramento da zona de segurança de 500 m e seu entorno 

A presença da FSRU, na Baía da Babitonga, implicará na criação de uma área de 

restrição ao exercício da atividade pesqueira devido à proibição a navegação de 

embarcações, que não sejam de apoio à atividade de regaseificação, em um raio de 

500 m. 

As ações de controle associadas aos Projetos de Monitoramento de Desembarque 

Pesqueiro e Monitoramento in loco da Atividade Pesqueira contemplam a 

identificação das frotas que aproximam das embarcações de apoio e da FSRU, o 

agregamento de espécies devido ao efeito atrator e a relação das principais 

espécies desembarcadas pela pescaria artesanal, indicando seus locais de captura. 

Por meio de ferramentas metodológicas, indicadores socioeconômicos serão 

desenvolvidos oferecendo subsídios para uma análise quantificada dos impactos da 

zona de exclusão sobre a pesca artesanal. 
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Esta medida de controle é de média eficácia e busca aumentar o conhecimento 

sobre as atividades que ocorrem no entorno da zona de segurança oferecendo 

embasamento técnico/cientifico para a tomada de decisões, visando soluções 

mediadas para a mitigação de impactos junto às comunidades pesqueira. A medida, 

em si, não proporcionará a anulação do impacto, apenas o controle de seus efeitos 

sobra à dinâmica espacial dos recursos pesqueiros e da atividade pesqueira, já que 

a FSRU contará com uma zona de segurança de 500 m desde o seu 

comissionamento até o seu descomissionamento.  

Esta medida visa controlar os impactos relativos ao fator ambiental “atividade 

pesqueira artesanal”. 

Classificação da medida Mitigadora/ Preventiva/ Média eficácia 

Impactos associados 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da área de 
restrição da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU 

Programas associados 
Projeto de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP) e Projeto de 
Monitoramento in loco da Atividade Pesqueira (PMLAP) 

Medida 6: Monitoramento de desembarque pesqueiro 

A presença da FSRU, na Baía da Babitonga, implicará na criação de uma área de 

restrição ao exercício da atividade pesqueira devido à proibição de navegação de 

embarcações em um raio de 500 m ao redor da mesma. 

Ao mesmo tempo em que se determina a criação da zona de segurança da FSRU, 

está se torna um ponto atrator de pescado devido à: áreas de sobra, bioincrustação 

e rejeitos alimentares; implicando num conflito por uso de área e forçando a 

atividade pesqueira a reespacializar suas ações de captura com consequente perda 

de área de pesca ou invasões deliberadas a zona de restrição.  

A ação de controle associada ao Projeto de Monitoramento de Desembarque 

Pesqueiro identifica os perfis de desembarques por composição e frequência das 

principais espécies, identificando a espacialização da captura, oferecendo recursos 

para avaliar se ocorreram alterações nestes perfis a partir das reespacializações 

forçadas pela chegada da FSRU. 

Por meio de ferramentas metodológicas indicadores socioeconômicos serão 

desenvolvidos oferecendo subsídios para uma análise quantificada dos impactos da 

zona de exclusão sobre a pesca artesanal.  

Esta medida de controle é de média eficácia e busca aumentar o conhecimento 

sobre as atividades que ocorrem no entorno da zona de segurança para oferecer 

embasamento na tomada de soluções mediadas com as comunidades pesqueiras, 

para se tentar minimizar impactos observáveis e mensuráveis sobre a atividade 
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pesqueira artesanal. A medida, em si, não proporcionará a anulação do impacto, 

apenas o controle de seus efeitos sobra à composição dos recursos pesqueiros 

presentes nos desembarques em relação a espacialização de captura.  

Esta medida visa controlar os impactos relativos ao fator ambiental “atividade 

pesqueira artesanal”. 

Classificação da medida Controle/ Média eficácia 

Impactos associados 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase de instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da 
FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
instalação do gasoduto marítimo e do comissionamento da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido às obras no trecho de 
transição entre o gasoduto terrestre e marítimo 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
de apoio para a operação da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da área de 
restrição da FSRU 

Interferência com a atividade pesqueira artesanal devido ao trânsito de embarcações 
envolvidas na fase desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da 
FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU 

Programas associados 
Projeto de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP) e Projeto de 
Monitoramento in loco da Atividade Pesqueira (PMLAP) 

Medida 7: Compensação à atividade pesqueira 

A presença da FSRU, na Baía da Babitonga, implicará na criação de uma área de 

restrição ao exercício da atividade pesqueira devido à proibição de navegação de 

embarcações, que não estejam dedicadas a operação de regaseificação, em um raio 

de 500 m da FSRU, segundo a PORTARIA Nº 9/CPSC, de 11 de março de 2016. 

As ações de compensação associadas ao Projeto de Compensação da Atividade 

Pesqueira são orientadas para o fortalecimento comunitário a partir da manutenção 

da diversidade produtiva local. Sendo a pesca um fator ambiental de Alta Relevância 

e Alta Sensibilidade, qualquer perda de área afeta toda uma cadeia já fragilizada 

pela presença de outros empreendimentos na mesma área.  

Esta medida visa compensar as perdas de grupos de pescadores, comunidades 

pesqueiras e atividades específicas que venham a ser impactadas pelo 

empreendimento, em suas distintas fases, devido à criação da zona de exclusão, 

pois, não acessar áreas significa não acessar recursos importantes à manutenção 

das econômicas locais tradicionais. Esta é uma medida de média eficácia e busca 

soluções mediadas junto as comunidades para compensar as perdas da atividade 

pesqueira artesanal devido à presença da FSRU.  

Esta medida visa compensar os impactos relativos ao fator ambiental “atividade 

pesqueira artesanal” com ênfase a perda de área de pesca e a dificuldade para 
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acessar recursos ambientais necessários à manutenção da cadeia produtiva 

pesqueira. 

Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da área de 
restrição da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação da área de 
restrição da FSRU 

Interferências nas atividades pesqueiras artesanais devido à criação de áreas de 
restrição de uso nas áreas de manobras das embarcações envolvidas na fase de 
desativação do gasoduto marítimo e do descomissionamento da FSRU. 

Programas associados Projeto de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP). 

Medida 8: Gerenciamento de resíduos sólidos 

O gerenciamento dos resíduos sólidos será realizado por meio do Projeto de 

Controle da Poluição - PCP. As ações previstas no referido projeto visam à 

segregação, armazenamento temporário, transporte marítimo, armazenamento 

intermediário e transporte terrestre, além da destinação final adequada dos resíduos 

gerados, garantindo, desta forma, a rastreabilidade dos mesmos. 

Para minimizar a necessidade de utilização de aterros, o lixo reciclável segregado 

deverá ser enviado para empresas de reciclagem. Esta medida será implementada 

durante toda a fase de instalação e operação do TGS, visando controlar os impactos 

relativos ao fator ambiental “Áreas de destinação de resíduos sólidos”.  

Classificação da medida Controle 

Impactos associados 

Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos na fase de 
instalação 

Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos na fase de 
operação 

Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos 

Programas associados 
Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

Projeto de Controle da Poluição (PCP) 
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13 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Conforme definido no Termo de Referência, o prognóstico ambiental foi elaborado 

tomando como base, principalmente, as seguintes informações: 

a) Análise Integrada da Área de Influência do TGS (Seção 10) onde foram 

consolidados os fatores ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico 

e suas interrelações; 

b) Análise dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras (Seção 12), que 

permitiu identificar os principais aspectos da atividade e os fatores ambientais 

impactados e minimizar os impactos negativos e potencializar os positivos.;  

c) Programas Ambientais (Seção 14), que apresentam o escopo e métodos 

empregados para eficiente aplicação das medidas propostas. 

A partir da análise destes elementos, foi possível apresentar uma caracterização 

ambiental futura da região de implantação do TGS, considerando os cenários de 

realização ou não da atividade. 

O fluxograma a seguir apresenta uma visualização da abordagem adotada na 

presente análise, que consolida todo o conteúdo deste Estudo Ambiental e subsidia, 

de forma mais concisa e objetiva, a avaliação da viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

Figura 13-1 - Esquema simplificado da relação entre as informações utilizadas para a 
elaboração do prognóstico ambiental da atividade. 
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13.1 Caracterização da dinâmica atual da região (cenário sem a atividade) 

Para a caracterização da dinâmica atual da região onde se pretende instalar o 

Terminal gás Sul foi realizado um breve levantamento das relações encontradas no 

ambiente socioambiental e da abordagem da produção e demanda por gás natural 

no país e o cenário regional de tendências econômicas do setor no Estado de Santa 

Catarina. 

Apesar de ter origem fóssil, o gás natural é considerado um combustível limpo, pois 

reduz em até 90% a emissão de gases poluentes. O insumo é composto 

principalmente por metano, molécula presente na decomposição de matéria 

orgânica. Sua queima resulta na liberação de vapor de água e gás carbônico. 

O Brasil está atrasado pelo menos 20 anos na utilização do gás natural. EUA e 

Europa, por exemplo, inseriram esse energético em suas matrizes por volta da 

década de 50 e 60, respectivamente. Já aqui, apesar de início modesto nos anos 40, 

na Bahia, seu consumo em níveis relevantes só ocorreu a partir das descobertas da 

Bacia de Campos, que quadruplicaram as reservas provadas no período 1980-95. A 

exploração desses reservatórios possibilitou um vigoroso aumento do uso do gás 

natural e sua participação na matriz energética passou de patamar insignificante 

para 2,7% (E&P Brasil, 2017). 

Nos últimos 10 anos, a produção nacional de gás natural apresentou crescimento 

médio de 8,5% ao ano e acumulado de 108,7%. 

O mercado brasileiro de gás natural está dividido em Sistema Sul/Sudeste/Centro 

Oeste, Sistema Nordeste e Sistema Norte. O Sistema Sudeste/Sul/Centro Oeste é 

abastecido por 55% de gás nacional e 45% de gás boliviano, entretanto, o mercado 

da Região Sul é abastecido exclusivamente pelo gás boliviano, e a demanda da 

Região é de 4.803,6 mil m³ de gás natural por dia, sendo o setor industrial 

responsável por 72% deste consumo. O consumo de gás natural no Estado de 

Santa Catarina concentra-se na indústria de cerâmica e do Rio Grande do Sul no 

Polo Petroquímico de Triunfo. Já o Estado do Paraná tem um consumo ainda pouco 

difundido devido à distância do GASBOL aos polos industriais (GOMES, 2011). 

Considerando-se o contexto atual da região, dentre os fatores e componentes 

ambientais que podem ser considerados mais relevantes na determinação da 

qualidade ambiental atual, destacam-se, com base na discussão apresentada na 

Análise Integrada e posteriormente avaliada no contexto dos impactos ambientais 

efetivos: 

a) No meio natural: a geologia, a oceanografia, a biota (marinha e terrestre), bem 

como áreas protegidas e áreas ambientalmente sensíveis; 

b) No meio antrópico: a região marinha costeira, por sua relevância para as 

atividades antrópicas em geral, especialmente pesca, a economia local e 

regional, pelas pressões e impactos que provocam nos fatores e componentes 

sociais. 
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Estes elementos foram destacados durante a elaboração da Avaliação de Impactos 

Ambientais pois, de certa forma, consolidam e simplificam a relação entre as ações 

impactantes e os meios/fatores afetados. Em sequência, estes elementos foram 

utilizados na identificação de possíveis medidas de mitigação, controle, 

compensatórias ou potencialização gerenciáveis. 

A Baía da Babitonga é um ambiente de relevância estratégica para o Brasil em 

função da sua destacada importância ecológica e socioeconômica. A Portaria  

Nº 9 de 2007 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), indicou a Baía da Babitonga 

tanto em relação à importância biológica quanto à prioridade de ação como 

extremamente alta (MMA, 2007). 

Importante estuário da vida marinha, as terras próximas à Baía da Babitonga 

apresentam uma vegetação nativa típica de mangues (IBAMA,2007) que abrange 

cerca de 82 km2, correspondendo a 80% do total deste ecossistema no estado. 

Apesar de serem consideradas pela legislação brasileira Áreas de Preservação 

Permanente (APP), os manguezais da região sofrem com ações humanas mal 

planejadas, como desmatamento, poluição e ocupação irregular. 

Em 2015, com a publicação do Plano de Ação Nacional para Conservação das 

Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal 

- o PAN-Manguezal a baia foi estabelecida como uma das 30 áreas estratégicas 

para ações do governo federal, considerando critérios de importância social, 

biológica, oportunidade, efetividade de conservação, ameaça e representatividade 

regional. Além disto, pesa sobre os cidadãos brasileiros a responsabilidade pela 

preservação das mais de 50 espécies ameaçadas, contempladas nas Portarias 

MMA Nº 444 e 445 de 2014, as quais estão presentes e dependem do ecossistema 

Babitonga. 

Dentre as espécies que habitam as águas da baía destacam-se: a população 

residente de botos da espécie Sotalia guianensis e da Toninha, Pontoporia 

blainvillei, sua área de alimentação e reprodução, bem como a área de manguezal, 

“habitat” exclusivo do Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus), as fontes hídricas de 

relevante interesse para a sobrevivência destas espécies, assim como do Mero 

(Epinephelus itajara), que possui  agregações reprodutivas dentro da Baía da 

Babitonga e nas ilhas costeiras e parcéis adjacentes (IBAMA, 2007). 

A Baía da Babitonga é alvo de diversos estudos desde meados do século XX, 

resultando em informações de suma importância para compreensão das culturas 

pretéritas que ocuparam a região, principalmente nas problemáticas que envolvem 

as interações ecológicas entre o homem e o ambiente (IBAMA, 2007). 

No tocante a qualidade ambiental, destaca-se que saúde das bacias hidrográficas 

que drenam para a Baía da Babitonga é fundamental para a qualidade de suas 

águas. Embora o complexo estuarino seja alimentado por vários rios, apenas as 
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bacias hidrográficas dos rios Cachoeira e Cubatão do Norte (CCJ) são geridas por 

um comitê desta natureza1. 

Além disso, com rápida industrialização da região os rios receberam uma grande 

quantidade de dejetos, lixo e resíduos das industriais inviabilizando a circulação de 

embarcações e poluindo todo o ambiente de manguezal e marinho da baía 

(XAVIER; MAIA, 2008). De acordo com Demori (2008) os primeiros trabalhos sobre 

contaminação da Baía da Babitonga por metais foram realizados pela FATMA (atual 

IMA) em 1981, 1982 e 1985, onde já era observado indicativo de poluição tanto da 

água quanto dos seus sedimentos. 

Conforme apresentado na Seção 11.1 deste EIA, os estudos existentes sobre a 

qualidade da água da baía da Babitonga, apontam não conformidades com limites 

legais estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05 para coliformes fecais, 

nitrato, pH e oxigênio dissolvido, possivelmente associados a ressuspensão dos 

sedimentos contaminados do fundo da baía. 

Apesar dos impactos negativos provenientes do processo de produção industrial da 

região, hoje o município de São Francisco do Sul possui um dos mais importantes 

portos em fluxo de mercadorias do país. A baía também é essencial para o sustento 

das comunidades pesqueiras locais. 

As margens da Baía estão estabelecidas várias comunidades de pescadores 

artesanais, que se considerados apenas os filiados do município de São Francisco 

do Sul, somam mais de 1.400 pescadores (MOTT MACDONAL, 2018).  

Os pescadores da Baía da Babitonga acessam uma grande variedade de recursos 

pesqueiros e ambientes, além de possuírem boa diversidade de petrechos e artes 

de pesca. Mesmo inseridos na economia das cidades do entorno da Baía, o fato de 

utilizarem estratégias de pesca diferentes contribui para minimizar a pressão sobre 

os recursos pesqueiros disponíveis. Cabe destacar que a atividade pesqueira, seja 

artesanal profissional ou amadora, contribui consideravelmente para segurança 

alimentar da região, além de manter tradições e costumes alimentares e culturais, 

com destaque aos pratos derivados da tainha (Mugil spp.) e do camarão branco 

(Litopenaeus schimitti). 

Considerada uma área marítima estratégica para o litoral brasileiro por permitir 

acesso e porto seguro de embarcações ao litoral catarinense, durante muitos 

séculos, a Baía da Babitonga sempre teve um papel fundamental no processo de 

povoamento e desenvolvimento sócio-econômico da região norte e nordeste de 

Santa Catarina (XAVIER; MAIA, 2008). 

O estado de Santa Catarina é reconhecido pela qualidade de vida que proporciona 

para seus habitantes. Os indicadores de qualidade de vida em Santa Catarina são 

comparáveis aos dos países mais desenvolvidos, destacando-se os indicadores de 

                                                           
1 Documento-Base: Análise de cenários para o fortalecimento da gestão ambiental pública no 
ecossistema Babitonga”. Grupo Estratégico de Mobilização - GEM (2017) 
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expectativa de vida, que é superior à média do país e o Índice de Desenvolvimento 

Humano do país (IDH) que é terceiro no ranking nacional (IBGE,2018).  

Outra característica marcante do estado é a oferta de serviços públicos de 

qualidade, principalmente em saúde e educação, bem como políticas de inclusão 

social e redução das desigualdades. Os resultados são positivos em diversos outros 

indicadores de saúde, sociais e na geração de emprego e renda. Juntamente com 

os outros estados que compõem a região sul do país, apresenta os melhores 

indicadores de mortalidade infantil, educação e saúde do país, além de deter a 

segunda melhor renda per capita, inferior apenas ao Sudeste.  

Em relação ao quadro recessivo da economia brasileira, conforme dados do IBGE 

2018 o estado de Santa Catarina teve os menores índices entre os estados do país 

com relação à falta de trabalho no 4º trimestre de 2017. A taxa de subutilização da 

força de trabalho, que significa o número de desocupados, subocupados por 

insuficiência de horas e os que fazem parte da força de trabalho potencial, ficou em 

10,7%. Em todo o Brasil, a taxa é de 23,6%, representando 26,4 milhões de 

pessoas. Embora o índice ainda seja o menor do país, o Estado teve o maior 

crescimento do desemprego durante a crise entre todas as unidades da federação. 

Durante a crise, também houve aumento da informalidade. Enquanto no quarto 

trimestre de 2014 eram 1,779 milhão de catarinenses com carteira assinada no setor 

privado e 207 mil sem, nos três últimos meses de 2017 esses números passaram a 

1,726 milhão e 232 mil. 

O fato é que existem vários fatores ambientais que precisam ser monitorados de 

forma a permitir o acompanhamento do grau dessas alterações socioambientais por 

partes de todos os atores sociais, empresas privadas e autoridades públicas 

envolvidos. 

Baseando-se no diagnóstico realizado, foram constatados os seguintes aspectos 

ambientais da área de implantação do empreendimento, cabe ressaltar os principais 

interagentes no cenário atual: 

a) O empreendimento está previsto para ser implantado na porção mais externa 

da baía da Babitonga (próximo à desembocadura do Canal de Acesso); 

b) Com a implantação do Terminal e do seu gasoduto como parte integrante, em 

terra não haverá supressão de vegetação, uma vez que a faixa de servidão 

administrativa será compartilhada com a Petrobrás (oleoduto OSPAR); 

c) Na região estuarina da baía da Babitonga existem em operação 3 portos: Porto 

de São Francisco do Sul, TUP TESC e TUP Porto de Itapoá, onde futuramente 

existirão 3 (três) novos empreendimentos em fase de instalação: TUP Terminal 

Graneleiro Babitonga - TGB, TUP Terminal de Granéis de Santa Catarina - 

TGSC e Estaleiro CMO; 
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d) O canal de acesso ao Sistema Portuário de São Francisco do Sul está sendo 

utilizado de forma crescente por embarcações desde a operacionalização do 

Porto de São Francisco do Sul. Neste cenário e em virtude do emprego de 

navios de maiores calados, o referido canal de acesso ao porto hoje requer a 

realização sazonal de dragagens de manutenção, da mesma forma como nos 

principais portos do Brasil; 

e) A baía da Babitonga recebe na forma de finos diversas cargas poluidoras, e 

também despejos sanitários em suspensão provenientes de fontes difusas 

(efluentes sanitários, e industriais, etc.) do município de Joinville e dos demais 

municípios situados no seu entorno (Itapoá, Garuva, Araquari, Bal. Barra do 

Sul e São Francisco do Sul); 

f) A biota aquática sofre os contínuos efeitos das alterações de qualidade da 

água resultantes de ocupações em áreas drenantes sensíveis, principais 

formadoras dos estuários da baía da Babitonga; 

g) Existem diversas fontes de emissões atmosféricas na região, distribuídas nas 

zonas urbana, industrial e portuária. 

Diante deste quadro, é possível inferirconsiderações a respeito das tendências para 

as condições ambientais futuras da região, considerando tanto a ausência da 

atividade do Terminal Gás Sul, quanto a sua efetiva implantação. 

13.1.1 Tendências Futuras 

a) Cenário sem a atividade 

O cenário avaliado sob a ótica da não implantação da atividade indica uma 

estabilidade da dinâmica atual do ambiente, no tocante aos fatores ambientais do 

meio natural, que não serão afetados pela instalação e operação do Terminal Gás 

Sul. 

Como informado na seção 2 deste Estudo Ambiental, o empreendimento visa 

atender à crescente demanda por gás natural no país. Desta forma, no caso da não 

realização da atividade, o mercado da Região Sul continuaria sendo integralmente 

dependente do fornecimento de gás boliviano, aumentando assim o nível de 

incerteza em relação ao futuro. 

A perspectiva do Pré-Sal tornar o Brasil autossuficiente em gás natural tem feito a 

estatal boliviana YPFB ter incertezas quanto às intenções de renovação dos 

contratos de compra de Gás Natural 2019. Grande parte dos contratos de 

Transporte de Gás Natural do Gasoduto (18 milhões de metros cúbicos por dia) 

deverá expirar em 31 de dezembro de 2019, e o mesmo acontecerá com os 

contratos de Compra de Gás Natural da Bolívia. Existem ainda analistas que alegam 

que a Bolívia não teria capacidade de manter o contrato em 30 milhões m³/dia, uma 

vez que suas reservas vêm caindo nos últimos anos (ENERGY WAY, 2017). 
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Do ponto de vista de segurança energética, tem-se discutido sobre a necessidade 

de diversificar a malha energética, diminuindo a dependência de uma única fonte. 

Pelo que se verifica, o interesse pelo gás natural está diretamente relacionado à 

busca de alternativas ao petróleo e de fontes menos agressivas ao meio ambiente. 

No que se refere ao uso de petróleo e gás, observa-se um aumento no Brasil (ano 

base 2015) na produção de petróleo em 8,1%, entretanto, a produção de gás natural 

recuou em 2,4%, o que precisa ser revertido, para que haja de fato uma maior 

participação do gás natural na malha energética brasileira, sendo assim a não 

realização do TGS e toda a cadeia de consequências decorrente desta posição - 

afastaria de certa maneira o alcance desse objetivo. 

Para o meio natural, no campo da avaliação das consequências da não-realização 

da atividade destaca-se a manutenção das atuais tendências nos ecossistemas 

costeiros e marinhos. Na Área de Intervenção do gasoduto onshore são encontrados 

52.640,70 m² de APP. Conforme a Lei Federal nº 12.651/2012, essa área foi 

determinada em função da ocorrência de diversos cursos d’água de menos de  

10 m de largura no trecho de intervenção do empreendimento, os quais requerem 

uma faixa marginal de proteção de 30 m.  

Além disso, a Baia da Babitonga abriga a última grande formação de manguezais do 

hemisfério sul, com 6.200 ha de bosques de mangue (IBAMA, 1998). As áreas do 

entorno da Baía da Babitonga estão classificadas como de prioridade 

"extremamente alta" no Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), que identifica as Áreas Prioritárias para 

Conservação, Utilização e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. 

Para estas áreas, o PROBIO (2003) recomenda o manejo e criação de Unidades de 

Conservação. A Baía da Babitonga também se encontra na lista de Áreas 

Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade dos Mamíferos Marinhos do 

relatório de "Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Zona Costeira e 

Marinha", estando classificada como de importância biológica "extremamente alta" 

(MMA, 2002). 

Ao longo de toda a Área de influência é possível identificar uma relevante 

importância biológica para fatores ambientais como, mamíferos marinhos, aves e 

peixes de água doce, estuarinos e costeiros. No tocante as espécies marinhas, a 

diversidade e distribuição na Área de Influência do TGS está relacionada aos fatores 

físicos da região e presença de ambientes diversificados. 

O uso humano dos espaços e recursos da Área de Influência da atividade pode ser 

considerado intenso. Entre os usos considerados importantes por MMA (2002c), 

observa-se a utilização dos seguintes tipos de recursos presentes na região: 

Áreas recreacionais e locais de acesso: praias para atividades recreativas e áreas 

de esportes náuticos; 

Áreas sob gerenciamento especial: Áreas sob Proteção Especial; 
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Locais de cultivo e extração de recursos naturais: pesca artesanal e pontos de 

desembarque de pescado e portos; 

Recursos culturais: sítios arqueológicos ou históricos, áreas tombadas e 

comunidades tradicionais, sendo a maioria dos sítios arqueológicos e as áreas 

tombadas, porém, reitera-se que durante a implantação e operação do 

empreendimento, os recursos culturais existentes não estarão suscetíveis à 

interferência por parte desta atividade. 

Todo esse conjunto de atividades deverá continuar sendo exercido na região, com 

tendência de crescimento principalmente em função do aumento populacional. 

Assim, pode-se presumir que existe tendência de que os impactos antrópicos na 

região se intensifiquem gradativamente, mas em ritmo lento. Considerou-se, na 

presente análise, que o cenário sem o empreendimento para o meio natural não 

deverá apresentar, em geral, piora significativa em relação aos aspectos físicos e 

bióticos, devendo se manter relativamente estável em termos de qualidade 

ambiental, pelo menos em curto e médio prazos. 

Quanto aos fatores ambientais do meio socioeconômico, a não instalação da 

atividade representa um não incremento no potencial de conflito sobre o uso do 

espaço marinho em relação às atividades pesqueiras na região. 

Conforme pode ser observado no Quadro Tendencial (Quadro 13.1.1-1), 

apresentado ao final deste item, três fatores do meio socioeconômico deverão ter 

suas condições em declínio no cenário sem o empreendimento: produção de gás, 

nível de emprego e economia. De acordo com os dados apresentados no item 

anterior (13.1), a situação econômica regional atual vem sofrendo os reflexos da 

crise econômica no país, perceptível pelo aumento do desemprego e crescimento da 

informalidade. Ainda não é possível prever a duração desta crise. No entanto, pelo 

menos no horizonte temporal do Terminal Gás Sul, não é esperada uma reversão 

significativa deste quadro. Assim, no Quadro Tendencial, o cenário sem o 

empreendimento, em relação aos aspectos sociais e econômicos, foi avaliado como 

em condição pior à atualmente observada. 

b) Cenário com a atividade (considerando medidas e programas ambientais) 

No tocante a mão de obra é de se observar que nas fases de instalação e operação 

do empreendimento não será necessário a utilização de um grande número de 

pessoas envolvidas com atividades, ao comparar-se com os números de pessoas 

previstas na implantação de outros empreendimentos na região, como o Porto de 

Itapoá que contou com os seguintes quantitativos: 300 trabalhadores na fase de 

instalação, 580 trabalhadores na fase de operação e 980 na fase de ampliação do 

porto (ACQUAPLAN, 2013). 

No pico da implantação serão necessárias 50 pessoas para construir-se o sistema 

de atracação e o gasoduto submarino offshore. Previu-se o emprego de 60 pessoas 

para a implantação do gasoduto onshore. Na fase de operação da estação FSRU 
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estarão envolvidas até 42 pessoas, todas trabalhando embarcadas no regime de 

dois turnos. 

Para as eventuais manobras do FSRU e as manobras dos navios supridores de GNL 

apoiadas por rebocadores, não será necessário aprofundar o leito marinho local para 

suportar as manobras dos navios metaneiros na bacia de evolução e junto ao 

sistema de atracação do Terminal. 

 Implantação do Terminal 

A construção do gasoduto offshore e a construção do sistema de atracação do TGS 

constituem-se nas atividades que causarão maiores interferências negativas no 

ambiente marinho local durante a fase de implantação. 

Seja pela dispersão dos sedimentos em suspensão, seja pela possível e temporária 

alteração da qualidade da água por ressuspensão do material de fundo, os impactos 

sobre o meio físico e biótico de fato ocorrerão e por isto foram ser criteriosamente 

avaliados. 

Nota-se que a presença de contaminantes não foi identificada nas amostragens 

realizadas, entretanto, por se tratar de zona de acesso portuária a possibilidade de 

sua ocorrência não deve ser descartada. 

No presente EIA, ao identificar-se as alternativas para depósitos de resíduos e 

sedimentos (em bota-foras) partiu-se da premissa que se forem gerados, os mesmos 

deverão ser dispostos em dois locais distintos. Com a implantação do gasoduto, os 

resíduos da construção civil eventualmente gerados em terra serão dispostos em 

bota-fora ambientalmente licenciado, candidatando-se o bota-fora já licenciado 

utilizado pelo TUP - Porto de Itapoá na sua fase de ampliação. 

Sazonalmente este local é utilizado como depósito dos resíduos provenientes da 

dragagem de manutenção do canal de acesso à baia da Babitonga. 

Além disso, a AIA indicou que a instalação do TGS irá provocar uma interferência 

considerada de importância sobre atividades pesqueiras artesanais devido ao 

trânsito de embarcações nesta fase. 

 Operação do Terminal 

No funcionamento da estação FSRU, ela contará com dispositivos de geração de 

energia com base na queima do GN. Portanto, é esperada emissões aéreas, mesmo 

que em pequenas quantidades decorrentes da queima de gás durante a fase de sua 

operação. 

Para o processo de regaseificação a fonte de energia térmica para a vaporização do 

gás será a água do mar coletada no Canal de acesso à Baia da Babitonga. Esta 

água será empregada nos trocadores de calor para aumentar a temperatura do gás 

e possibilitar sua vaporização. 
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Depois da vaporização do gás a água será descartada e formará pluma térmica que 

deverá ser monitorada. 

Em compensação, como fator positivo, o aumento da oferta de gás resultará em 

ganhos sociais, pois deverá facilitar a substituição dos combustíveis energéticos 

mais poluentes hoje utilizados pela indústria local. O resultado será a redução do 

nível de emissões aéreas na AII, propiciando melhoria na qualidade do ar na região. 

Resumindo, neste estudo podem ser identificadas dois conjuntos de ações 

impactantes, ou seja, as ações impactantes temporárias e as ações impactantes 

continuas, que seriam: 

1. Ações impactantes temporárias: causadas pela fase de instalação do 

empreendimento e, periodicamente, pela manutenção dos dispositivos durante 

a fase de operação; 

2. Ações impactantes contínuas: causadas pela operação dos equipamentos do 

empreendimento. 

Na primeira categoria concentram-se as ações que devem causar a maior parte dos 

impactos sobre os meios físico e biótico e, na segunda categoria, concentram-se as 

ações relativas à operação normal do Terminal, que resultarão na contínua formação 

da pluma térmica e nos riscos a controlar no processo de regaseificação. Ressalta-

se que o processo de regaseificação do GNL sendo operado em sistema aberto, o 

efluente a ser gerado - neste caso, um efluente resfriado -  exercerá certa alteração 

no gradiente térmico na água do mar, no local de lançamento deste efluente. 

Ressalta-se, entretanto, que a variação de temperatura do corpo receptor não 

deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura, conforme previsto na Resolução 

CONAMA nº 397, de 3 de abril de 2008. Um estudo de dispersão de efluentes 

térmicos no mar será realizado para comprovar que os termos desta Resolução 

serão cumpridos pelo empreendedor. 

Para a definição das áreas de influência em terra, verificou-se que elas tiveram por 

base as áreas já impactadas destinadas à implantação do oleoduto da OSPAR. 

Observa-se que a definição das áreas de influência em água, tanto a AID quanto a 

AII foram definidas em função das plumas resultantes das modelagens de dispersão 

de sedimentos e dispersão do efluente térmico. 

Ao se considerar o empreendimento como um todo, o ambiente aquático será o mais 

atingido, visto ser o empreendimento em sua maioria constituído pela operação de 

uma estação de regaseificação flutuante com a utilização da água do mar. 

Estando a biota aquática sujeita às alterações de qualidade das águas e sedimentos 

como foi explicitado no diagnóstico, para o controle e minimização de possíveis 

impactos deverão existir planos de monitoramentos a serem realizados. Na região já 

existem diversos monitoramentos em andamento, em sua maior parte executados 

no âmbito de estudos e programas de outros empreendimentos. 
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A AIA realizada mostrou que com a implantação do TGS, o tráfego das 

embarcações seria o aspecto causador das principais interferências sobre o meio 

natural, seja pela geração de ruídos que causariam perturbações sobre as 

comunidades de cetáceos e quelônios e ainda a possibilidade de colisão ou a 

possibilidade de introdução de espécies exóticas por água de lastro ou incrustação 

em embarcações que venham atracar no terminal durante as atividades de 

operação. 

Devido à disponibilidade de informação, com a implantação do empreendimento não 

se espera alterações ambientais significativas na região. 

Embora tenham sido identificados apenas impactos negativos sobre o meio natural, 

a maioria foi avaliada como temporária e reversível, podendo-se supor que não 

deverá ocorrer comprometimento da qualidade ambiental da região em decorrência 

das atividades Terminal Gás Sul, havendo possibilidades de restabelecimento das 

condições naturais, após a desativação da atividade. 

Além disso, foram propostas medidas de controle e mitigação destes impactos de 

maneira a contribuir para que os efeitos da atividade realmente não alterem 

significativamente as condições ambientais da região (conforme comentado 

adiante). Ainda assim, conforme mostra o Quadro Tendencial (Quadro 13.1.1-1), foi 

considerado que o cenário futuro com o empreendimento representará piora na 

qualidade ambiental no que se refere aos fatores relacionados ao assoalho marinho 

e biota marinha. 

Por outro lado, no meio antrópico, são observados efeitos positivos no que se refere 

ao incremento das atividades de indústria, comércio e serviços, a dinamização da 

economia local, a demanda de bens e serviços, além do aumento da oferta de gás 

natural na rede interligada nacional. Destaca-se que atualmente, o fornecimento de 

gás boliviano para os Estados de PR, SC e RS é da ordem de 10 milhões de m3/dia. 

A instalação do TGS representaria a injeção de de aproximadamente 15 milhões de 

m3/dia no sistema GASBOL, o que significa um incremento de 50% na oferta de gás 

natural para a região Sul do país. 

O balanço destes impactos indica uma perda de qualidade ambiental, caso o 

empreendimento seja implantado sem a proposição e a adoção de medidas 

ambientais. Inicialmente, é importante colocar em perspectiva os impactos 

identificados frente aos benefícios econômicos esperados, que são claramente 

estratégicos para a Região Sul e para o país. Entretanto, a proposição de medidas e 

programas ambientais, visando à diminuição das interferências da atividade com o 

ambiente, torna-se, mesmo assim, essencial, e inclui a implantação de ações que 

podem promover a melhoria da qualidade ambiental da área de influência, como por 

exemplo, a reposição de vegetação nativa e ações de Educação Ambiental. 

As medidas que efetivamente contribuem para um prognóstico ambiental positivo 

com a implantação do empreendimento são as mitigadoras (preventivas e corretivas) 
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e as potencializadoras, como a priorização de contratação de mão de obra e 

identificação e cadastramento de possíveis fornecedores da Área de Influência 

Indireta. Por outro lado, as medidas ambientais de controle não promovem a 

diminuição da interferência do empreendimento. As medidas de controle visam ao 

acompanhamento dos impactos negativos, que só poderão ser reduzidos 

futuramente com o aumento do conhecimento do comportamento dos fatores 

ambientais afetados. 

Assim, visando à viabilidade ambiental das atividades, é proposta a implementação 

de 22 projetos de cunho socioambiental, a saber: 

a) Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

b) Programa de Afugentamento e Salvamento de Fauna Silvestre; 

c) Programa de Monitoramento da Vegetação; 

d) Programa de Monitoramento da Linha de Costa; 

e) Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos; 

f) Programa de Monitoramento Biota Aquática; 

g) Programa de Manutenção Preventiva de Máquinas Equipamentos; 

h) Programa de Monitoramento de Ruído; 

i) Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento; 

j) Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Marinhas; 

k) Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Continentais; 

l) Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; 

m) Programa de Monitoramento dos Efluentes Líquidos; 

n) Programa de Comunicação Social (PCS); 

o) Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT); 

p) Projeto de Monitoramento In Loco da Atividade Pesqueira; 

q) Projeto do Efeito Atrator da Ictiofauna nas Estruturas do TGS; 

r) Projeto de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP); 

s) Projeto de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP); 

t) Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento; 

u) Programa de Educação Ambiental (PEA); 

v) Programa de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico. 
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Nestes projetos, são consolidadas 31 medidas, sendo 20 classificadas como 

medidas mitigadoras, 13 medidas de controle, 4 compensatórias e 2 

potencializadoras, que efetivamente irão contribuir para um prognóstico ambiental 

mais favorável. 

De fato, a avaliação das tendências evolutivas sem a atividade reflete uma 

estabilização da qualidade ambiental dos fatores dos meios físico e biótico na área 

influenciada pelo Terminal Gás Sul. Já no cenário com a atividade, há piora da 

qualidade dos fatores analisados para estes meios. Neste contexto, cabe destacar 

que toda e qualquer alteração sobre o ambiente natural é tratada neste estudo como 

um impacto negativo, no entanto, são propostas medidas e projetos que deverão 

contribuir para a mitigação de diversos impactos, resultando, no balanço final, em 

manutenção da qualidade ambiental para alguns fatores do meio físico-biótico. 

Já para o meio socioeconômico, este cenário se altera, indicando que há melhora da 

qualidade socioambiental com a implantação da atividade para alguns fatores 

analisados, quando comparada ao cenário sem a implantação do TGS. 

Quadro 13.1.1-1 - Quadro tendencial indicando cenários com e sem a presença do Terminal 
Gás Sul. 

AMBIENTES FATORES AMBIENTAIS TENDÊNCIAS 

SEM TGS COM TGS 

FÍSICO ASSOALHO MARINHO ● ● 

ÁGUA MARINHA ● ● 

AR ● ● 

LINHA DE COSTA ● ● 

SOLO E ROCHA ● ● 

ÁGUAS SUPERFICIAIS ● ● 

NÍVEIS DE RUÍDOS ● ● 

BIÓTICO COMUNIDADE PELÁGICA ● ● 

COMUNIDADE BENTÔNICA ● ● 

BIOTA MARINHA ● ● 

CETÁCEOS E QUELÔNIOS ● ● 

AVES MARINHAS ● ● 

VEGETAÇÃO ● ● 

FAUNA TERRESTRE ● ● 

SOCIOECONÔMICO POPULAÇÃO ● ● 
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AMBIENTES FATORES AMBIENTAIS TENDÊNCIAS 

SEM TGS COM TGS 

PESCA ARTESANAL ● ● 

ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER ● ● 

TRÁFEGO MARÍTIMO ● ● 

INDÚSTRIA PORTUÁRIA ● ● 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS  ● ● 

OFERTA DE GÁS NATURAL ● ● 

NÍVEL DE EMPREGO ● ● 

ECONOMIA ● ● 

PAISAGEM ● ● 

Legenda: ● Condição Melhor; ● Condição Igual; e ● Condição Pior. 
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14 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Conforme exposto anteriormente na seção 12. Análise dos Impactos Ambientais e 

Medidas Mitigadoras), todas as medidas propostas para os impactos identificados 

estão associadas a programas ambientais, como forma de garantir sua 

implementação e apresentação dos resultados obtidos de forma sistematizada e 

periódica aos órgãos ambientais competentes. 

Para a implementação das medidas propostas para a prevenção, mitigação ou 

compensação dos impactos previstos, foram elencados os programas ambientais 

abaixo citados, os quais serão detalhados no Plano Básico Ambiental - PBA, durante 

a fase de obtenção da Licença de Instalação. 

Para gestão dos Programas Ambientais pertinentes à manutenção da qualidade 

ambiental da área do Terminal Gás Sul, o empreendedor deverá contar com um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que consiste em um conjunto de atividades e 

ações planejadas para gerir ou administrar asas atividades do empreendimento com 

o meio ambiente. 

Com exceção do Sistema de Gestão Ambiental, os demais programas propostos 

possuem a seguinte composição: 

a) Justificativa; 

b) Objetivo Geral e Específico; 

c) Público-alvo; 

d) Descrição do Programa; 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos; 

f) Etapas de Execução. 

Os programas ambientais, no que tange a faixa de servidão, devem ser 

compatibilizados com a Petrobras, que é a proprietária da faixa, para harmonizar a 

atuação das empresas. 

14.1 Sistema de Gestão Ambiental 

a) Justificativas 

O Terminal Flutuante de Armazenagem e Regaseificação (Floating Storage 

Regasification Unit - FSRU) está projetado para ser instalado no lado sul da Baía da 

Babitonga, aproximadamente a 1 km a sudoeste da Ponta do Sumidouro, no 

Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.  O trecho marinho do 

gasoduto, converge para o mesmo shore approach da seção submarina do oleoduto 

OSPAR, abrangendo assim os municípios de Itapoá e Garuva e as sub-bacias 

hidrográficas neles inseridas.  
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Sendo assim, a implantação do empreendimento incidirá sobre os municípios de 

São Francisco do Sul, Itapoá e Garuva. 

Foi previsto neste EIA a ocorrência de 94 Impactos Ambientais associados a 46 

Medidas Ambientais agrupadas em 19 Programas. 

A implementação de ações ambientais requer um planejamento rigoroso, o qual 

deve dispor de ferramentas de gestão integrada dessas ações. Tais ferramentas 

deverão permitir o controle da correta execução das medidas e programas propostos 

bem como a validação de sua eficácia. 

A adoção de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para o TGS se justifica pela 

necessidade de execução e manutenção de procedimentos fundamentais para 

assegurar a contínua verificação da conformidade legal, estabelecendo-se em tempo 

adequado ações corretivas e preventivas adicionais, caso necessário. 

b) Objetivos 

O objetivo geral do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é estabelecer mecanismos 

eficientes que permitam a execução e o controle das medidas propostas e demais 

ações integrantes dos programas ambientais para uma adequada implementação 

dos cuidados ambientais previstos para o TGS. 

Os objetivos específicos deste SGA são apresentados a seguir: 

a) Definir diretrizes gerais para estabelecimento da base ambiental para os 

serviços relativos aos programas ambientais do TGS; 

b) Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para viabilizar a 

implementação das ações propostas nos programas ambientais nas diversas 

fases do projeto do empreendimento; 

c) Estabelecer mecanismos de Supervisão Ambiental das obras previstas para o 

trecho marítimo e trecho terrestre; 

d) Estabelecer mecanismos de acompanhamento da implantação dos programas 

ambientais do Terminal Gás Sul por profissionais especializados; 

e) Assegurar o controle dos aspectos ambientais significativos identificados na 

avaliação de impactos dos trechos marítimo e terrestre indicados neste EIA; 

f) Implementar ações e procedimentos para garantir a conformidade da 

implantação do TGS com a legislação ambiental aplicável e com a Política 

Ambiental da empresa. 

c) Descrição 

A inter-relação existente entre os Programas Ambientais dos grupos acima 

mencionados torna necessária a constante troca de resultados entre as equipes 

responsáveis pela implantação e gestão dos Programas Ambientais do Terminal 

Gás Sul, objetivando-se garantir o sucesso deste SGA. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 3 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

O SGA será desenvolvido de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) Realizar detalhamento executivo dos programas ambientais propostos; 

b) Elaborar e reunir diretrizes e procedimentos ambientais pertinentes aos trechos 

marítimo e terrestre do gasoduto para contratação de serviços especializados; 

c) Implementar e acompanhar a execução dos programas ambientais de acordo 

com o estabelecido no Plano Básico Ambiental (PBA); 

d) Acompanhar ações ambientais durante o desenvolvimento das obras; 

e) Estabelecer e garantir o cumprimento do Código de Conduta dos trabalhadores 

da obra e de apoio administrativo, especialmente no que diz respeito à 

convivência com as comunidades locais; 

f) Elaborar e aplicar atividades de treinamento para os trabalhadores, através dos 

Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social. 

g) O responsável legal pela implementação do referido SGA é o empreendedor. A 

seguir é apresentada a lista dos Programas Ambientais propostos. 

14.2 Programas Ambientais do Meio Natural (Meios Físico e Biótico) 

14.2.1 Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre 

a) Justificativa 

Na área de implantação do Terminal Gás Sul - TGS ocorre uma série de espécies da 

fauna terrestre (herpetofauna, mastofauna, avifauna), abrangendo tanto espécies 

generalistas como especialistas, conforme apresentado no diagnóstico faunístico. 

Destaca-se que devido à implantação do Gasoduto passar pela mesma faixa de 

servião do oleoduto já implantado da Petrobrás, não está prevista a necessidade de 

supressão de vegetação. No entanto, apesar da área apresentar-se sem cobertura 

vegeral relevante, outras atividades intrinsecas à implantação e operação do 

empreendimento poderão ocasionar impactos a saber: limpeza das áreas de 

intervenção (servidão e áreas destinadas aos canteiros de obras); abertura da vala e 

lançamento do gasoduto; travessia de áreas alagadas e de corpos hídricos 

superficiais; movimentação de veículos pesados e geração de ruídos. 

Diante do exposto, faz-se necessário monitorar a ocorrência dos impactos sobre os 

grupos de organismos existentes na área do empreendimento e os efeitos desses 

impactos nas áreas durante a implantação e operação do empreendimento. 

b) Objetivo Geral e Específico 

O presente programa visa acompanhar possíveis efeitos decorrentes dos impactos 

oriundos da implantação e operação do Terminal Gás Sul sobre a fauna. Para isso 

deverá ser acompanhado os parâmetros ecológicos como: riqueza, abundância, 

frequência de ocorrência e diversidade, fornecendo assim elementos que permitam 

a identificação da ocorrência e dimensionamento desses impactos sobre a fauna 
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terrestre, permitindo a elaboração de estratégias voltadas à mitigação e 

compensação dos mesmos. Sendo assim, os principais objetivos deste programa 

são: 

a) Inventariar e monitorar as espécies presentes na Área de Interferência (AI), e 

na Área de Influência Direta (AID), dando ênfase para as espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção identificadas no diagnóstico biótico; 

b) Avaliar a alteração na estrutura populacional das populações das espécies 

presentes nas áreas amostradas antes, durante e após do empreendimento; e  

c) Indicar propostas mitigatórias para as espécies faunísticas afetadas. 

c) Público-Alvo 

Condiderando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo do 

programa:  o órgão ambiental licenciador, colaboradores da empresa prestadora de 

serviços de implantação do gasoduto e empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

As ações deste programa compreendem o monitoramento sistemático da fauna por 

meio de levantamentos padronizados nas áreas de interferência (AI) e área de 

influência direta (AID) do empreendimento. Com base nos dados levantados no EIA 

o monitoramento da fauna deverá ser realizado através de levantamentos 

trimestrais, permitindo assim avaliação sazonal. 

Abaixo estão descritas as metodologias que serão adotadas para cada grupo 

faunístico. 

 Herpetofauna 

As amostragens serão realizadas por meio de busca ativa-diurna e busca ativa-

noturna através de trilhas ou transectos e instalação de armadilhas de interceptação 

e queda (Pitfall traps). A área do empreendimento será amostradas em estações 

amostrais para melhor distribuição dos transectos e armadilhas de interceptação de 

queda. 

 Avifauna 

Dentre as várias metodologias aplicadas em levantamentos ornitológicos, será 

utilizada a metodologia de Pontos de Escuta, por se tratar de uma metodologia 

aplicada em ambiente florestal e de difícil acesso, o qual possui alta riqueza 

específica. Outra vantagem desta metodologia é a pouca influência nos resultados, 

pois o observador não precisa se preocupar com o deslocamento em trilhas, já que 

permanece parado em determinado ponto, minimizando sua interferência na 

atividade da avifauna. 

As coletas de dados serão realizadas utilizando-se os métodos descritos a seguir: 
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a) Contato visual: Observação direta, sendo que quando necessário os indivíduos 

serão visualizados com auxílio de binóculo. 

b) Registro auditivo: Serão gravadas as manifestações sonoras das aves, 

utilizando o gravador e microfone direcional. Em seguida serão utilizada a 

técnica de playback para atrair os espécimes e poder registrá-las através de 

fotográfia. 

c) Evidências indiretas: Serão analisados os vestígios encontrados, como penas, 

ninhos e cascas de ovo, para eventual identificação da espécie. 

 Mastofauna 

Tendo em vista a grande extensão do empreendimento, o levantamento será 

executado através da delimitação de Estação Amostral - EA. 

Os equipamentos utilizados para o monitoramento serão: armadilhas Sherman, 

Tomahawk e armadilhas fotográficas. Todas as armadilhas serão iscadas com uma 

mistura de pasta de amendoim, mamão e banana. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável, listada a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser 

editados no período de desenvolvimento da atividade: 

a) Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º; 

b) Lei 6.938/81 - institui a Política Nacional do Meio Ambiente; 

c) Resolução CONAMA nº 237/97 - dispõe sobre Licenciamento Ambiental; 

d) Portaria IBAMA 444/2014, dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção; 

e) Portaria MMA nº 445/2014, que apresenta Lista Nacional das Espécies de 

Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção; 

f) Resolução CONSEMA no 02 de 06 de dezembro de 2011. Reconhece a Lista 

Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção para o Estado de Santa 

Catarina; 

g) Resolução CONSEMA no 08 de 2012. Reconhece a Lista Oficial de Espécies 

Exóticas Invasoras no Estado de Santa Catarina. 

h) Instrução Normativa no 62. Captura, Coleta, Transporte e Destinação de Fauna 

Silvestre. Versão de janeiro de 2017. 

f) Etapa de Execução 

O programa deverá ser iniciado três meses antes do início da implantação do 

empreendimento. Para a fase de operação o período mínimo de monitoramento é de 

um ano e, de acordo com os resultados encontrados, poderá ser extendido por mais 

tempo, que será estabelecido em conjunto com o órgão ambiental. 
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14.2.2 Programa de Afugentamento e Salvamento de Fauna Silvestre 

a) Justificativa 

O Programa de Afugentamento e Salvamento de Fauna Silvestre está associado ao 

impacto de interferência sobre a Fauna Silvestre causado durante a fase de 

implantação do projeto. Neste sentido, sua implementação visa afugentar e realizar 

salvamento das espécies presentes na área, mitigando os impactos gerados sobre a 

biodiversidade local. 

Dentro desta perspectiva, este programa justifica-se pela necessidade de afugentar 

e realizar salvamento de fauna silvestre nas áreas intervencionadas durante a fase 

de implantação do projeto, conforme os impactos identificados previamente. 

b) Objetivo Geral e Específico 

O Programa de afugentamento e salvamento da Fauna Silvestre terá como objetivo 

principal o afugentamento dos animais para áreas contíguas à área intervencionada 

durante as obras de implantação do gasoduto. O salvamento de espécimes e 

relocação de animais para áreas adjacentes só será realizado caso algum animal 

não consiga se retirar da área pelos seus próprios meios. Com isso se evita 

aumentar o estresse dos animais, que ocorre quando há uma manipulação do 

indivíduo. 

Os objetivos específicos são: 

a) Afugentar a fauna silvestre por meio de métodos passivos não invasivos;  

b) Salvamento dos espécimes afetados pelas atividades das obras, e que não 

conseguiram se retirar da área por meios próprios; 

c) Capturar animais feridos em decorrência da atividade de abertura da vala e 

encaminhá-los para tratamento adequado e relocação, quando possível. 

c) Público-Alvo 

Condiderando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo do 

programa: o órgão ambiental licenciador, colaboradores da empresa prestadora de 

serviços de implantação do gasoduto e empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

O Programa de afugentamento e salvamento da fauna silvestre consta basicamente 

de ações que visem o afastamento e eventual salvamento da fauna, durante as 

atividades de implantação do empreendimento. A execução deste programa tem 

como objetivo minimizar os efeitos das intervenções para a implantação do 

empreendimento sobre a fauna silvestre. 
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O afugentamento e salvamento dos espécimes da fauna serão realizados por 

profissionais capacitados e qualificados, através de técnicas apropriadas para cada 

grupo faunístico. 

Caso não seja possível o afugentamento, será relizado a captura dos animais com o 

auxílio de equipamentos apropriados (p. Ex.: pinção, laço, caixa de transporte). Após 

a captura, será verificado a sanidade dos espécies por profissional habilitado e, 

posteriormente, sua soltura em áreas contíguas. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável, listada a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser 

editados no período de desenvolvimento da atividade: 

a) Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º; 

b) Lei 6.938/81 - institui a Política Nacional do Meio Ambiente; 

c) Lei 6.905 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 

d) Resolução CONAMA nº 237/97 - dispõe sobre Licenciamento Ambiental; 

e) Portaria IBAMA 444/2014, dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção; 

f) Portaria MMA nº 445/2014, que apresenta Lista Nacional das Espécies de 

Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção; 

g) Resolução CONSEMA no 02 de 06 de dezembro de 2011. Reconhece a Lista 

Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção para o Estado de Santa 

Catarina; 

h) Resolução CONSEMA no 08 de 2012. Reconhece a Lista Oficial de Espécies 

Exóticas Invasoras no Estado de Santa Catarina; 

i) Instrução Normativa no 62. Captura, Coleta, Transporte e Destinação de Fauna 

Silvestre. Versão de janeiro de 2017. 

f) Etapa de Execução 

O programa deverá ser iniciado um meses antes do início da implantação do 

empreendimento, perdurando durante a fase de implantação. 

14.2.3 Programa de Monitoramento da Vegetação 

g) Justificativa 

A implantação do gasoduto poderá demandar interferência na cobertura vegetal em 

decorrência das atividades de limpeza e preparo do terreno para a instalação dos 

dutos do gasoduto e dos canteiros de obras. 
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Em resposta a esta potencial demanda, o presente programa justifica-se pela 

necessidade de controle na alteração da vegetação, visando minimizar os impactos 

negativos decorrentes desta atividade. 

Caso não haja a necessidade de retirada de vegetação para execução das obras de 

instalação do duto e dos canteiros, a pertinência de execução deste programa será 

discutida com o órgão ambiental. 

h) Objetivo Geral e Específico 

Este programa tem como objetivo estabelecer procedimentos para minimizar 

impactos decorrentes alteração na vegetação, por meio de ações ambientais, a 

serem adotadas durante as atividades, e de medidas de controle e monitoramento 

eficientes. 

a) Atendimento aos requisitos legais aplicáveis; 

b) Propor medidas que minimizem o impacto ambiental, decorrente da atividade 

de instalação dos dutos; 

c) Restringir a área que sofrerá intervenção. 

i) Público-Alvo 

Condiderando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo do 

programa: o órgão ambiental licenciador, colaboradores da empresa prestadora de 

serviços de implantação do gasoduto e empreendedor. 

j) Descrição do Programa 

O presente programa irá contemplar ações para o melhor desenvolvimento das 

atividades de retirada da camada superficial do solo com vegetação, assim como 

verificar se a vegetação está sendo retirada apenas a quantidade que for 

extremamente necessária à execução das obras. 

k) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável, listada a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser 

editados no período de desenvolvimento da atividade: 

a) Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º; 

b) Lei 6.938/81 - institui a Política Nacional do Meio Ambiente; 

c) Lei 6.905 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 

d) Resolução CONAMA nº 237/97 - dispõe sobre Licenciamento Ambiental; 

e) Portaria IBAMA 443/2014, dispõe sobre as Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçada de Extinção; 

f) Lei 12.651/12 Institui o novo código florestal. 
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l) Etapa de Execução 

O Programa de Controle de Monitoramento da Vegetação ocorrerá na fase de 

implantação do empreendimento, onde será monitorado a retirada da camada 

superficial do solo e da vegetação para a instalação do gasoduto e das áreas de 

apoio às obras (pátio de armazenamento, canteiro de obra). 

14.2.4 Programa de Monitoramento da Linha de Costa 

a) Justificativa 

A existência de estruturas de fixação do TGS que estarão em contato com o fundo 

(dolfins), mesmo sendo estruturas que minimizam o impacto no meio inserido, pode 

resultar na erosão ou progradação da linha de costa e na alteração paisagística, 

podendo afetar algumas áreas de maneira temporária e outras de forma 

permanente. Desta forma, o monitoramento da linha de costa, antes da fase de 

implantação e durante toda a vida do empreendimento é de fundamental importância 

para a compatibilização deste com o meio ambiente. 

Neste contexto, fica evidenciado que o presente programa remete ao monitoramento 

das áreas próximas ao empreendimento, antes da fase de instalação e durante toda 

a vida do TGS, de forma a se manter a qualidade ambiental nas áreas 

possivelmente afetadas e o equilíbrio do meio como um todo. 

b) Objetivo Geral e Específico 

O Programa de Monitoramento da Linha de Costa tem como objetivo identificar 

possíveis alterações de erosão ou progradação no perfil de linha de costa existente 

próximo ao empreendimento, devido à instalação de estruturas fixas de contato com 

o assoalho marinho. 

c) Público-Alvo 

Considera-se como público-alvo o empreendedor, os órgãos ambientais 

responsáveis pelo licenciamento do empreendimento, os gestores das unidades de 

conservação intervencionadas pela implantação do empreendimento e a população 

residente, circunvizinha, e usuária dos ecossistemas intervencionados pela 

implantação do TGS. 

d) Descrição do Programa 

O monitoramento será realizado a partir de imagens georreferenciadas obtidas com 

o auxílio de um drone. A feição de interesse (linha de costa) terá seus contornos 

vetorizados e posteriormente comparados entre si, possibilitando a obtenção de um 

mapeamento temático digital das variações morfológicas que ocorreram ao longo do 

período analisado, caracterizando assim a dinâmica erosiva ou progradacional do 

trecho observado. 
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A orientação das imagens serão realizadas no software ArcGIS, de forma que será 

possível construir um modelo digital de superfície e produzir mosaicos de 

ortoimagens. O processo de triangulação aérea, a calibração da câmera e a geração 

do modelo serão automatizados, sendo que todo o processo será usado um GPS-

RTK para obter uma melhor precisão posicional. 

Outros procedimentos como: cálculos da área erodida e sedimentada, assim como 

medições da variação transversal da linha de costa em metros, entre outras, 

também serão realizados de forma automática utilizando algumas das funções do 

software ArcGIS. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

a) Legislação Federal: 

 Decreto 5300/2004 

 Lei Federal 7661/1988 

b) Legislação Estadual: 

 Anexo do Decreto Estadual 5010 

 Decreto Estadual 5010 Regulamenta a Lei 

 Decreto nº 3077 Decreto 4015 Projeto Orla 

 Lei 13553 - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

 Caderno de Revisão de Leis 2012; 

f) Etapas de Execução 

O programa deverá ter a primeira campanha um ano antes do início das obras de 

instalação do TGS, visando observar o padrão de diferentes sazonalidades. Após a 

implantação, as campanhas terão a periodicidade semestral durante pelo menos três 

anos. Após este período, de acordo com os resultados obtivos, deverá ser discutido 

com o órgão ambiental a necessidade de continuidade deste monitoramento. 

14.2.5 Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos 

a) Justificativa 

Nos ambientes marinhos a pressão antrópica ocorre em maior intensidade nas 

regiões costeiras, onde aproximadamente 2/3 da população mundial vive, habitando 

principalmente grandes centros urbanos e usufruindo os recursos naturais 

disponíveis e, consequentemente, pressionando e degradando o meio ambiente. O 

Brasil é provido de uma região costeira com mais de 8.400 km de extensão, 

estabelecendo com o mar e seus recursos uma forte e estreita ligação e 

dependência. 

De fato, nos ambientes aquáticos costeiros podemos encontrar várias fontes de 

degradação devido a crescente influência antrópica. Despejos efluentes compostos 
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por substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, naturais ou sintéticas e resíduos 

sólidos contribuem amplamente para perda de qualidade dos recursos hídricos, em 

seus diversos compartimentos. 

Neste contexto os sedimentos apresentam-se como um dos principais 

compartimentos do ambiente aquático, devido às suas singulares características que 

suportam a vida, formando uma diversidade de hábitats e, principalmente, que 

favorecem a deposição e acúmulo de contaminantes. 

Atualmente, a única legislação nacional que baseia os parâmetros de sedimentos 

quanto aos seus níveis críticos é a Resolução CONAMA n° 454/2012, que 

estabelece diretrizes gerais e os procedimentos mínimos par avaliação do material a 

ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. Tal 

normativa é específica para atividades de dragagem, no entanto, é corriqueiramente 

utilizada em diagnósticos e monitoramentos como referência quando tratamos da 

qualidade dos sedimentos marinhos. 

b) Objetivo Geral e Específico 

Este programa tem como objetivo monitorar a qualidade dos sedimentos na área do 

empreendimento e adjacências. 

Como objetivos específicos têm-se: 

a) Caracterizar os sedimentos da área do empreendimento e adjacências quanto 

à sua granulometria, aos parâmetros Carbono Orgânico Total e Nutrientes 

(constantes na tabela IV da Resolução CONAMA n0 454/2012), aos indicadores 

de poluição por esgoto (Esteróis fecais e Alquibenzenos lineares), e às 

características biogênicas (Carbonato de Cálcio - CaCO3 e Matéria Orgânica); 

b) Avaliar possíveis alterações da qualidade dos sedimentos na área da FSRU e 

adjacências;  

c) Mitigar eventuais alterações. 

c) Público-Alvo 

Considerando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo, o 

órgão ambiental licenciador, as prefeituras municipais (de São Francisco do Sul, 

Itapoá e Garuva), a população local e o empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

As análises laboratoriais a serem realizadas para avaliação dos sedimentos deverão 

utilizar a metodologia apresentada na Quadro 11.2.5-1. 
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Quadro 14.2.5-1 - Metodologias de análise para quantificação da qualidade de sedimento. 

PARÂMETROS METODOLOGIA DE ENSAIO 

Granulometria ISO 13320 

Surfactantes NBR 10.006 - Standard Methods 

Matéria Orgânica Standard Methods 

Carbonato de Cálcio Standard Methods 

E. coli Carreira et al, 2009 e Kawakami, 1999 

Carbono Orgânico Standard Methods 

Nitrogênio Total Kjeldahl Embrapa - Manual de Métodos de Análises de Solos, 2a ed, 1997. 

Fósforo Total SMEWW 3120 B 

Arsênio Determinação: EPA 6010 C: 2007 / Preparo: EPA 3051: 1994, 3052: 1996 

Cádmio Determinação: EPA 6010 C: 2007 / Preparo: EPA 3051: 1994, 3052: 1996 

Chumbo Determinação: EPA 6010 C: 2007 / Preparo: EPA 3051: 1994, 3052: 1996 

Cobre Determinação: EPA 6010 C: 2007 / Preparo: EPA 3051: 1994, 3052: 1996 

Cromo Determinação: EPA 6010 C: 2007 / Preparo: EPA 3051: 1994, 3052: 1996 

Mercúrio EPA 245.7: 2005 

Níquel Determinação: EPA 6010 C: 2007 / Preparo: EPA 3051: 1994, 3052: 1996 

Zinco Determinação: EPA 6010 C: 2007 / Preparo: EPA 3051: 1994, 3052: 1996 

A amostragem deste monitoramento seguirá o mesmo delineamento amostral do 

Programa de Monitoramento da Biota Aquática. Inicialmente todos os dados serão 

planilhados e, em seguida, encaminhados para softwares específicos para as 

devidas análises. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

a) Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

b) Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

c) Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências. 

d) Resolução CONAMA nº 454/2012, que estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas 

jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. 

f) Etapa de Execução 

O programa deverá ser iniciado na fase de instalação, sendo que a primeira 

campanha deverá anteceder três meses antes das obras de instalação do 

empreendimento. Campanhas deverão apresentar periodicidade trimestral pelo 

prazo mínimo de três anos, podendo ser prorrogado por mais tempo, dependendo 

dos resultados obtidos, e acordado com o órgão ambiental. 
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14.2.6 Programa de Monitoramento Biota Aquática 

a) Justificativa 

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática se justifica como ferramenta para 

se obter conhecimento sobre as espécies existentes na área de influência do 

empreendimento, bem como suas populações e distribuição espaço-temporal. Este 

levantamento fornece informações acerca de cada grupo biológico em relação ao 

estado de conservação do ambiente onde o empreendimento encontra-se inserido. 

Os grupos faunísticos elencados para este programa são utilizados com freqüência 

como bioindicadores, respondendo de forma relativamente rápida e confiável às 

modificações ambientais e, dessa forma, permitem avaliar alterações na composição 

das comunidades em um curto espaço de tempo. 

São essas informações que fornecem subsídios para tomadas de ações que visam 

mitigar impactos da implantação e operação do empreendimento sobre a 

comunidade faunística local, principalmente por ser a fauna produto do meio que o 

suporta, visto que todos os organismos são dependentes do seu hábitat para 

satisfazer as necessidades específicas de sobrevivência e reprodução (Firkowski, 

C.-UFPR). 

b) Objetivo Geral e Específico 

O objetivo geral do programa é avaliar as alterações estruturais na biota aquática, 

especialmente na área de intervenção (AI). 

Como objetivos específicos, têm-se: 

a) Monitorar as comunidades planctônicas na área do empreendimento e 

adjacências; 

b) Monitorar as comunidades bentônicas na área do empreendimento e 

adjacências; 

c) Monitorar a presença de espécies exóticas na área do empreendimento e 

adjacências; 

d) Monitorar os cetáceos na área do empreendimento e adjacências; 

e) Monitorar os quelônios na área do empreendimento e adjacências; 

f) Qualificar eventuais alterações sobre a biota aquática ocasionadas pelo 

empreendimento; 

g) Mitigar eventuais alterações. 

c) Público-Alvo 

Considerando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo do 

programa: o órgão ambiental licenciador, colaboradores da empresa prestadora de 

serviços de implantação do gasoduto e empreendedor. 
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d) Descrição do Programa 

O estuário da baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas 

mixohalinas do litoral norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste 

entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e 48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois 

eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE, corresponde ao eixo principal e o 

segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o Canal do Linguado 

(HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km². 

A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e 

há cerca de 24 ilhas distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002). No setor 

ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela 

cidade de Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a 

influência do Oceano Atlântico (HORN FILHO, 1997). 

Os esforços para as coletas de dados da biota aquática serão concentrados, 

principalmente, na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, que abrange 

um raio de 1.500 m a partir do ponto médio de contato da parcela aquática do 

empreendimento, e ao longo do canal longitudinal que dá acesso aos portos já 

existentes. A distância radial da AID foi baseada em dados de granulometria, 

correntometria e estimativa da velocidade de decantação das partículas de 

sedimento em suspensão (Lei de Stokes). A Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento, que contempla toda a Baía da Babitonga, também será 

contemplada. As campanhas serão realizadas trimestralmente, visando levantar 

dados das oscilações temporais inerentes às estações do ano. 

Vale ressaltar que, caso seja constatada, durante a realização do monitoramento, a 

necessidade de alteração da dimensão das áreas de abrangência, esta poderá ser 

realizada mediante justificativa. 

Para as análises da comunidade planctônica serão embasadas em duas classes em 

função do tamanho dos organismos, os organismos autótrofos (fitoplâncton) e 

heterótrofos (Zooplâncton). Serão realizadas análises quantitativas e qualitativas, os 

dados serão coletados através de arrastos horizontais na superfície com auxilio de 

rede com aberturas de malha para os diferentes grupos de organismos. Os dados 

serão analisados em laboratório e identificadas ate o menor nível taxonômico 

possível com auxilio de bibliografia especifica. Para as análises de diferenças 

estruturais na dinâmica da comunidade planctônica serão calculados os índices de 

riqueza, índice de diversidade e equitabilidade. Também serão empregadas análises 

de componentes principais e análise de correspondência canônica. 

Para avaliação da comunidade de bentônica de substrato incosolidado será 

realizada através de coleta de sedimento com auxilio de busca-fundo Van-Veen, 

serão coletados 4 amostras em cada ponto, três para analise da fauna e uma para 

analise química e granulométrica do sedimento. As amostras de fauna serão lavadas 

em peneiras de 0,5 cm de abertura de malha e triadas e identificadas em 

microscópio estereoscópio. Os resultados serão avaliados quanto a densidade de 
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indivíduos (ind/m²), densidade relativa de grupos zoológicos, riqueza, diversidade e 

equitabilidade. Para avaliação de padrões espaciais e temporais serão realizadas 

analises de agrupamento e analise de correlação entre fauna e variáveis ambientais. 

Já a macrofauna de substrato consolidado será avaliada estimativa de cobertura de 

organismos através de fotografias em áreas delimitadas por quadratas, serão 

realizadas coletas no costão da praia do forte e nos dolfins na área de intervenção. 

A abundancia das espécies será estimada por porcentagem de cobertura de cada 

quadrat através da técnica de intersecção de pontos. Juntamente com os dados 

biológicos coletados dados ambientais para que seja relacionado com as diferenças 

na comunidade de macrofauna bentônica de substrato consolidado. Além da 

porcentagem de cobertura serão avaliadas a diversidade e equitabilidade. Para 

avaliação de padrões espaciais e temporais serão realizadas analises de 

agrupamento e analise de correlação entre fauna e variáveis ambientais. 

Para o grupo de cetáceos e quelônios o monitoramento deve ser embarcado, onde 

serão efetuados deslocamentos em zigue-zague para procura dos cetáceos e, 

quando houver trânsito de embarcações de carga, o acompanhamento destas para 

verificar o comportamento durante esta movimentação. Os embarques serão 

realizados apenas com condições climáticas adequadas, sem chuvas fortes que 

impeçam a utilização de equipamentos de registro de imagens, com um esforço 

amostral mínimo de 8h/dia. A coleta de dados a respeito da composição de grupo 

tem como objetivo permitir que os mesmos dados coletados para estimativa de 

abundância sejam utilizados para estudos de intervalo de nascimento, estimativas 

de sobrevivência e mortalidade e taxas reprodutivas. As espécies-alvo Sotalia 

guianensis e Pontoporia blainvillei são consideradas espécies residentes devido à 

fidelidade de uso deste habitat. Desta forma, foram determinadas duas metodologias 

para o monitoramento destas espécies e avaliação do status de conservação e 

impacto do empreendimento sobre elas. 

O status de ameaça das espécies seguirá a Lista da Fauna Ameaçada de Extinção 

para o Estado de Santa Catarina CONSEMA no 02/2011 (nível estadual), Portaria  

no 445/14 MMA (nacional) e IUCN (internacional). 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável, listada a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser 

editados no período de desenvolvimento da atividade: 

a) Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º; 

b) Lei 6.938/81 - institui a Política Nacional do Meio Ambiente; 

c) Resolução CONAMA nº 237/97 - dispõe sobre Licenciamento Ambiental; 

d) Portaria IBAMA 444/2014, dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção; 
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e) Portaria MMA nº 445/2014, que apresenta Lista Nacional das Espécies de 

Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção; 

f) Resolução CONSEMA nº 02 de 06 de dezembro de 2011. Reconhece a Lista 

Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção para o Estado de Santa 

Catarina; 

g) Resolução CONSEMA nº 08/2012. Reconhece a Lista Oficial de Espécies 

Exóticas Invasoras no Estado de Santa Catarina. 

h) Instrução Normativa nº 62. Captura, Coleta, Transporte e Destinação de Fauna 

Silvestre. Versão de janeiro de 2017. 

f) Etapas de Execução 

O programa deverá ser iniciado na fase de instalação, sendo realizada a primeira 

campanha antes do início das obras de implantação do gasoduto off-shore, e 

campanhas trimestrais pelo prazo mínimo de três anos, podendo ser prorrogado a 

critério do órgão ambiental. 

Preferencialmente, as amostragens de biota aquática deverão ser realizadas nos 

mesmos períodos das amostragens de qualidade das águas e sedimento. 

14.2.7 Programa de Monitoramento de Ruído 

a) Justificativa 

Ruído é toda vibração que chega ao aparelho auditivo e o perturba (PETIAN, 2008). 

Age sobre o organismo humano de várias maneiras, comprometendo além do 

funcionamento do aparelho auditivo, as atividades físicas, fisiológicas e mentais dos 

indivíduos a ele exposto (LACERDA, 1971), afetando todo organismo e não apenas 

o aparelho auditivo. 

Na construção civil, o uso de máquinas cada vez mais rápidas e ruidosas influencia 

de maneira significativa na qualidade ambiental dos canteiros de obras e das regiões 

do entorno, visto que o ruído gerado (na ausência de um tratamento acústico) não 

respeita os limites das áreas de trabalho. 

Na fase de implantação do empreendimento, a geração de ruídos ocorrerá nos 

canteiros de obras, frentes de trabalho, implantação do Terminal Flutuante de 

Recebimento, Armazenamento, Transferência e Regaseificação de Gás Natural 

Liquefeito (GNL), do gasoduto e na movimentação de equipamentos. Já na fase de 

operação, a geração de ruídos ocorrerá principalmente na operação do terminal 

flutuante. 

Com o possível impacto da geração de ruídos na saúde e bem-estar da população 

residente no entorno da obra, faz-se necessário o desenvolvimento de um Programa 

de Monitoramento de Ruídos. 
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b) Objetivo Geral e Específico 

Acompanhar os níveis de ruídos gerados durante a implantação e operação do 

empreendimento e avaliar a interferência no conforto acústico das comunidades 

circunvizinhas ao empreendimento, atendendo ao disposto na Resolução CONAMA 

nº 01/1990 e norma ABNT NBR 10151:2000. 

c) Público-Alvo 

População residente no entorno da área do empreendimento. 

d) Descrição do Programa 

Deverá ser realizado o controle da emissão de ruídos das máquinas e equipamentos 

nos canteiros de obra, através de vistorias e manutenções periódicas, de forma a 

garantir que os níveis de ruídos gerados permaneçam dentro dos limites máximos 

estabelecidos pelos fabricantes de cada equipamento. 

As medições deverão ser realizadas por meio da verificação dos índices de ruídos 

através de um medidor de nível de pressão sonora. Recomenda-se que o 

equipamento possua recursos para medição de nível de pressão sonora equivalente 

ponderado em “A” (LAeq), conforme especifica a ABNT NBR 10151:2000. 

As medições deverão obedecer os procedimentos de amostragem definidos na 

ABNT NBR 10151:2000, sendo realizadas no período diurno e com duração de cinco 

minutos em cada ponto de amostragem. 

Após a execução das medições, os níveis de ruído aferidos serão comparados com 

os valores obtidos no diagnóstico ambiental (background) - Cap. 11.1.7 do presente 

estudo, nas legislações pertinentes e na ABNT NBR 10151:2000.  

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

a) Constituição Federal de 1988. Art. 225. 

b) Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. Art. 54. 

c) Resolução CONAMA nº 001 de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre critérios 

de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda 

política. 

d) Resolução CONAMA nº 002 de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre o 

Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – 

<<SILÊNCIO>>. 

e) Lei nº 604 de 26 de abril de 1976 - Modifica o Código de Posturas do Município 

de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. 

Art. 53 e Art. 96. 
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f) Lei Municipal nº 676 de 29 de dezembro de 2016 - Dispõe sobre o 

zoneamento, uso e ocupação do solo urbano do Município de Itapoá/SC.  

Art. 47. 

g) Lei de Códigos e Posturas nº 53/1969 - Institui o Código de Posturas do 

Município de Garuva, Estado de Santa Catarina. Art. 87. 

h) ABNT NBR 10151:2000 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade - Procedimento. 

f) Etapa de Execução 

O Programa de Monitoramento de Ruídos deverá ser realizado durante toda a obra 

de implantação do empreendimento. Durante a fase de operação, o programa 

deverá ser executado por pelo menos um ano. Após este período, de acordo com os 

resultados obtidos, será avaliada, junto com o órgão ambiental, a necessidade de 

continuação, ou não, do referido programa. 

14.2.8 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento 

a) Justificativa 

A necessidade da implantação de um Programa de Monitoramento de Processos 

Erosivos e de Assoreamento foi identificada no impacto - Início ou Intensificação dos 

Processos Erosivos e de Assoreamento, sua execução permitirá o constante 

monitoramento do surgimento de processos erosivos associados às obras de 

escavação das valas para a montagem do gasoduto assim como nas travessias dos 

corpos hídricos, a presença de feições erosivas poderá acarretar em danos aos 

solos e no assoreamento dos corpos hídricos da região. 

b) Objetivo Geral e Específicos 

O objetivo principal deste programa é a detecção em estágio inicial da ocorrência de 

processos de instabilização dos solos e encostas, com destaque para aqueles que 

resultem em assoreamento de corpos hídricos, e atividades voltadas à prevenção e 

correção de eventuais processos erosivos. 

Os objetivos específicos são: 

a) Monitorar a instalação de processos erosivos e instabilização de encostas; 

b) Caracterizar as feições erosivas ou instabilizações que eventualmente venham 

a se instalar, tendo em vista seus mecanismos formadores; 

c) Identificar a ocorrência de pontos assoreados nos cursos d’água; 

d) Tomar as medidas cabíveis para a estabilização das feições e recuperação dos 

cursos d’água, de acordo com as características de cada caso observado. 
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c) Público-alvo 

Considerando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo o 

órgão ambiental licenciador, as prefeituras municipais envolvidas, a população local 

e o empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

O Programa de monitoramento e remediação de áreas com ocorrências de 

processos erosivos e de assoareamento seguirá os procedimentos metodológicos a 

seguir: 

a) Levantamento, antes do início das obras de instalação do TGS, dos processos 

erosivos, de instabilização de encostas e de assoreamento em corpos d’água 

que se encontrem localizados ao longo da faixa (AI e AID) e posam ser 

afetados pela execução das obras de instalação do gasoduto; 

b) Elaboração de um cadastramento e mapeamento das principais ocorrências 

observadas ao longo da faixa (AI e AID) de forma a montagem de um 

diagnóstico de ocorrência versus intervenção; 

c) Vistorias periódicas para identificação em estágio inicial de processos erosivos, 

de instabilização de encostas e de assoreamento; 

d) Determinação e implementação das ações necessárias à estabilização das 

áreas afetadas e recuperação de cursos d’água; 

e) Orientação, junto aos executores da obra para que sejam evitadas atividades 

construtivas em momentos de alta pluviosidade, quando os riscos de 

assoreamento devido ao carreamento de material escavado para os corpos 

hídricos são potencializados; 

f) Adoção de sistemas de controle de erosão e carreamento de sedimentos para 

evitar assoreamento de drenagens e corpos d’água, e instalação de estruturas 

visando a retenção de sedimentos em pontos de travessia de cursos d’água na 

instalação do duto; 

g) Acompanhamento do comportamento das áreas com problemas identificados, 

onde as ações para prevenção, estabilização e recuperação forem tomadas, 

durante a fase de obras do TGS; 

h) Após os término das ações corretivas, revegetar a faixa de servidão para 

proteger o solo e evitar a sua compactação, além de prevenir a erosão 

superficial provocada pela chuva; 

i) Elaboração de relatórios de acompanhamento dos processos erosivos. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

O Programa visa atender a legislação aplicável a processos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos com impacto ambiental de grande relevância, além 

das normas técnicas de relevância, tais como a ABNT NBR 11682/2009: 

“Estabilidade de Taludes” e a ABNT NBR 8044/1983: “Projeto Geotécnico”. 
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f) Etapas de Execução 

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento será 

realizado ao longo de toda a etapa de instalação do TGS. Durante a fase de 

operação, este programa deverá ser acertado com as atividades já desenvolvidas 

pela Petrobras, ao longo da faixa de dutos, de modo a evitar superposição de ações. 

14.2.9 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Marinhas 

a) Justificativa 

O Terminal Gás Sul - TGS será instalado às margens da Baía da Babitonga, o 

estuário da Baía da Babitonga, com 160 km2, está localizado no litoral norte do 

estado de Santa Catarina. Abriga a última grande formação de manguezais do 

hemisfério sul, com 6.200 ha (SOLAMAC, 2011 apud IBAMA, 1998). Com uma 

extensão de 23 km, a baia da Babitonga, liga a cidade de Joinville à de São 

Francisco do Sul, ilha separada do continente pelo Canal do Linguado, o qual liga a 

baía ao Oceano Atlântico. 

Um estuário é a parte de determinado rio que drena sua água de encontro com a 

água do mar, sofrendo forte influência das marés e acaba possuindo características 

de água salobra. Devido aos nutrientes que a água doce carrega, um estuário possui 

geralmente uma elevada produtividade biológica, mas sofre fortes efeitos da 

poluição podendo transformar-se em um verdadeiro deserto biológico dependendo 

da região (RECHI, 2011). 

Também são locais de grande importância para a alimentação de várias espécies de 

aves limícolas e marinhas, que contribuem com o fluxo de energia desses 

ecossistemas. A ocorrência de aves marinhas em ambientes estuarinos está 

diretamente associada à busca por alimento, mas também para repouso (CREMER 

& GROSE, 2010). 

Uma vez que estuários são ambientes transicionais entre continentes e oceanos, 

umas das principais características observadas são os fortes gradientes de diversas 

variáveis, gerando inúmeros processos hidrodinâmicos, sedimentológicos, 

biogeoquímicos e biológicos. Outra característica importante apresentada por 

grande parte dos estuários é que estes sistemas costumam comportar-se 

analogamente a filtros, retendo a maior parte dos materiais que chegam dissolvidos 

ou particulados através dos rios. Com a mudança das características da água do rio 

para o estuário, geralmente observada pelo aumento de salinidade, aumenta a 

afinidade entre as partículas de argila e entre estas e a matéria orgânica dissolvida, 

formando agregados de tamanho maior e que sedimentam mais rapidamente 

(FATMA, 2003). 

Para a implantação e operação de um empreendimento deste porte, a qualidade das 

águas da Baía deve ser monitorada com o objetivo de identificar e minimizar os 

possíveis impactos gerados. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 21 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

b) Objetivo Geral e Específico 

O presente Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas Marinhas tem como 

objetivo geral sistematizar as ações de monitoramento e acompanhamento a serem 

desenvolvidas, identificando as responsabilidades pela execução. 

Neste sentido, o Plano define os parâmetros químicos, físicos e físico-químicos a 

serem analisados, para as etapas de implantação do Terminal Gás Sul e também 

para a etapa de sua operação. 

O programa de monitoramento visa identificar e quantificar possíveis alterações da 

qualidade das águas próximas ao terminal. Em conjunto com este objetivo  

burscar-se-á: 

a) Realizar um levantamento da qualidade da água da baía previamente ao início 

da implantação do empreendimento; 

b) Avaliar possíveis alterações da qualidade de água causadas pela FSRU, 

c) Quantificar alterações da qualidade da água; 

d) Propor ações mitigadoras relacionadas à alteração da qualidade da água. 

c) Público-Alvo 

Considerando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo o 

órgão ambiental licenciador, as prefeituras municipais envolvidas, a população local 

e o empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

As metodologias de amostragem devem seguir a NBR 9897 - Planejamento de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento, NBR 9898 - 

Preservação e técnicas de amostragem de afluentes líquidos e corpos receptores - 

Procedimento e também o Standard Methods for the examination of water and 

wastewater, ultima edição. 

Deverão ser monitoradas as atividades desenvolvidas de implantação e operação 

que possam provocar alterações na qualidade das águas marinhas, principalmente 

advindas de descargas líquidas realizadas em ambiente marinho. 

As amostragens de campo deverão ser definidas nas seções de coleta em função 

das características e avaliação dos seguintes parâmetros: sólidos sedimentáveis, 

sólidos em suspensão, turbidez, temperatura, DBO, oxigênio dissolvido, óleos e 

graxas, além de outros parâmetros que consigam avaliar a alteração da qualidade 

das águas decorrentes das atividades de implantação e operação do 

empreendimento. 

Na continuidade desse programa, a elaboração do relatório de medições deverá 

apresentar uma comparação entre as medições da campanha de definição das 

características de background (primeiro relatório) e as medições feitas logo após o 
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início das obras. Essa comparação pode revelar a existência de descartes ou 

operações potencialmente poluidoras ao ambiente marinho. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

Em âmbito nacional para o monitoramento da qualidade de água, existem diversas 

legislações. Destas a mais abundantemente aplicada para o monitoramento de 

águas salinas e salobras é a Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Esta Resolução dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências. 

Nesta Resolução, são apresentadas tabelas de valores comparativos para diversos 

parâmetros de avaliação de acordo com a característica de qualidade da água 

apresentada. 

f) Etapa de Execução 

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Marinhas será conduzido 

durante toda a etapa de instalação. Na fase de operação do TGS, ele deverá ser 

executado por pelo menos Três anos, após o qual sua continuidade deverá ser 

avaliada, de acordo com os dados obtidos e atendendo ao órgão ambiental. 

14.2.10 Programa de Monitoramento dos Efluentes Líquidos 

a) Justificativas 

O Programa de monitoramento da qualidade dos efluentes líquidos terá como 

objetivo principal monitorar a qualidade do efluente final e assegurar que o mesmo 

atende aos padrões de qualidade preconizados na Resolução CONAMA nº 430/2011 

e na Lei Estadual nº 14.675/2009. 

Durante a implantação da tubulação terrestre serão instalados banheiros químicos 

para uso dos funcionários das obras, a qualidade do efluente presente nos 

banheiros químicos não necessitará de acompanhamento, pois quando completados 

os volumes máximos de efluentes de cada banheiro os mesmos serão 

encaminhados para a empresa responsável especializada dando o tratamento final. 

Os efluentes líquidos oleosos e outros líquidos gerados pelas instalações 

componentes do canteiro de obras deverão estar em conformidade com os 

requisitos legais e os procedimentos definidos na atividade de Gerenciamento de 

Efluentes Líquidos. 

As embarcações que estarão presentes no período de implantação, possuem 

banheiro próprio, e o efluente coletado será encaminhado à empresa especializada 

para tratamento e destinação final. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 23 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Durante a operação do terminal gaseiro está previsto a geração de efluentes de 

origem sanitária e de efluentes térmicos, que consistem na utilização da água do 

mar para o processo de regaseificação do GNL e no processo de geração de 

energia interno. 

Segundo a convenção internacional para a prevenção da poluição por navios 

(MARPOL) de 73/78, é proibido o lançamento de esgotos em mar pelo navio devido 

a proximidade da costa. 

No entanto, nesta mesma convenção são citadas algumas exceções para 

lançamento de esgotos, a serem citadas no texto abaixo da Regra 11: 

1 - De acordo com as disposições da regra 3 do presente anexo, é proibida a 

descarga para o mar de esgotos sanitários, excepto quando: 

1.1 - O navio descarregar esgotos sanitários desintegrados e desinfectados, 

utilizando um sistema aprovado pela Administração, em conformidade com a regra 

9.1.2 do presente anexo, a uma distância superior a 3 milhas marítimas da terra 

mais próxima, ou a mais de 12 milhas marítimas da terra mais próxima se o esgoto 

sanitário não for desintegrado ou desinfectado, desde que, em qualquer caso, o 

esgoto sanitário que tenha sido armazenado num tanque de retenção não seja 

descarregado instantaneamente, mas sim a um débito moderado, quando o navio 

segue a sua rota a uma velocidade não inferior a 4 nós. O débito de descarga será 

aprovado pela Administração com base em normas elaboradas pela Organização; 

ou 1.2 - O navio tenha em funcionamento uma instalação de tratamento de esgotos 

sanitários certificada pela Administração, satisfazendo os requisitos operacionais 

referidos na regra 9.1.1 do presente anexo; e 1.2.1 - Sejam registados no Certificado 

Internacional de Prevenção da Poluição por Esgotos Sanitários os resultados dos 

testes da instalação; e 1.2.2 - Adicionalmente, o efluente não produzirá sólidos 

flutuantes visíveis, nem a descoloração da água circundante. 

2 - As disposições do parágrafo 1 não serão aplicadas aos navios que operam em 

águas sob a jurisdição de um Estado, nem aos navios estrangeiros de passagem 

nessas águas, quando procedem à descarga de esgotos sanitários de acordo com 

requisitos eventualmente menos exigentes impostos por esse Estado. 

3 - Quando os esgotos sanitários são misturados com resíduos ou águas de 

resíduos sujeitos aos requisitos previstos noutros anexos da MARPOL 73/78, os 

requisitos desses anexos devem ser cumpridos para além dos requisitos do 

presente anexo. 

Visando atender esta convenção da MARPOL, será realizado estudo de modelagem 

verificando a dispersão do efluente sanitário no corpo receptor, caso seja verificada 

capacidade de auto depuração, será estudado o lançamento dos efluentes desde 

que atendam aos limites estabelecidos nas legislações vigentes. 
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Os efluentes térmicos que consistem na água do mar com o acréscimo de 

tratamento com cloração, também irão compor o atual monitoramento que será 

aplicado a partir da operação da FSRU e deverão atender os limites estabelecidos 

na legislação vigente. 

b) Objetivo Geral e Específico 

a) O objetivo do presente programa baseia-se na prevenção de impactos 

ambientais ocasionados pelos efluentes líquidos gerados durante as atividades 

de implantação e operação; 

b) Estabelecer o monitoramento dos sistemas de tratamento de efluentes, 

avaliando a adequação do projeto às condições de uso, e proporcionando a 

manutenção periódica do sistema, propondo intervenções para a correção de 

eventuais desconformidades que resultem na contaminação do meio ambiente; 

c) E por fim garantir que o lançamento dos efluentes no corpo receptor não está 

provocando alterações significativas na qualidade das águas. 

c) Publico-Alvo 

Considerando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo o 

órgão ambiental licenciador, as prefeituras municipais envolvidas, a população local 

e o empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

Para assegurar a avaliação dos efeitos ambientais decorrentes das ações 

realizadas, deve-se realizar o monitoramento dos efluentes sanitários através de 

controle da destinação dos efluentes para empresas licenciadas que possam dar o 

destino correto destes efluentes ou, havendo a possibilidade de lançamento dos 

efluentes sanitários. 

No Quadro 14.2.10-1 foram estabelecidos os parâmetros para análise da qualidade 

dos efluentes sanitários na entrada e saída do sistema. Os parâmetros avaliados 

serão comparados com os padrões da legislação nacional a Resolução CONAMA  

nº 430/2011 e Lei Estadual nº 14.675/2009. 

Quadro 14.2.10-1 - Parâmetros de análise para efluentes líquidos sanitários. 

Parâmetros 

Entrada do Sistema de Tratamento 

DBO 

Fósforo Total 

Saída do Sistema de Tratamento 

Temperatura 

pH 

DBO 

DQO 

Fósforo Total 
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OD 

Óleos e Graxas Totais 

Óleos e Graxas Minerais 

Óleos Vegetais e Gorduras Animais 

Sólidos Dissolvidos 

Sólidos Sedimentáveis 

Substâncias Tensoativas 

Coliformes Totais 

Coliformes Termotolerantes 

No tocante ao efluente térmico, o Quadro 14.2.10-2 apresenta os parâmetros para 

análise durante a operação da FSRU. Estas análises deverão ocorrer no limite da 

zona de mistura do ponto de lançamento do gradiente térmico na água do mar. Os 

parâmetros avaliados serão comparados com os padrões da legislação nacional a 

Resolução CONAMA nº 430/2011, Lei Estadual nº 14.675/2009 e CONAMA  

n° 357/05. 

Quadro 14.2.10-2 - Parâmetros de análise para efluente térmico. 

Parâmetros 

Temperatura 

Cloro residual livre 

Segundo é estabelecido na Resolução do Conama n° 430/2011, a temperatura na 

zona de mistura do ponto de lançamento dos efluentes térmicos não pode 

apresentar temperatura superior a 40 °C e a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura. 

Também deverá ser atendido o limite da concentração de cloro residual livre na 

água estuarina abaixo de 0,2 partes por milhão (ppm), de modo a não comprometer 

a alteração da qualidade das águas e da vida marinha na região. 

As amostragens deverão ser executadas conforme planos e procedimentos 

elaborados com base em metodologias reconhecidas de coleta. 

Os resultados das análises laboratoriais deverão estar consubstanciados em laudos 

específicos de cada campanha de amostragem e de cada ponto, incluindo: 

a) Identificação das características mais relevantes do local de amostragem e 

indicação das condições meteorológicas prevalentes no local de coleta; 

b) Identificação do ponto por meio de coordenadas georreferenciadas; 

c) Indicação dos resultados por parâmetro estabelecido; 

d) Explicitação do método de análise utilizado; 

e) Registro fotográfico no ato da coleta; 

f) Identificação do local da amostragem, data e horário de coleta entrada da 

amostra no laboratório, anexando à cadeia de custódia. 
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e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

a) Atendimento à Resolução CONAMA nº 430/2011, que estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes sanitários; 

b) Atendimento as condicionantes de lançamento estabelecidas na Lei Estadual 

nº 14.675/2009. 

f) Etapas de Execução 

As análises de caracterização do efluente a ser lançado deverão ser iniciadas com o 

comissionamento e início das atividades operacionais da unidade FSRU. 

14.3 Programas Ambientais do Meio Socioeconômico 

14.3.1 Programa de Controle da Poluição – PCP 

Como este programa será aplicado para o trecho terrestre e marítimo do 

empreendimento de formas distintas, ele será apresentado separado por trecho. 

14.3.1.1 Trecho Terrestre 

a) Justificativa 

O Programa de Controle da Poluição (PCP) é uma das medidas mitigadoras de 

impactos exigidas como condicionante de licença ambiental. Seu intuito é gerar o 

mínimo possível de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas; 

reciclar o máximo possível dos resíduos gerados; proceder à disposição final 

adequada, isto é, de acordo com as normas legais vigentes, de todos os resíduos 

não reciclados buscando procedimentos que minimizem a poluição gerada pelas 

emissões atmosféricas e pelos resíduos sólidos e efluentes líquidos aprimorando os 

processos. 

A implantação do empreendimento terá atividades de construção e montagem 

envolvendo obras de infraestrutura de apoio, como canteiros de obra, estocagem de 

tubos, aberturas de acessos, entre outros, para possibilitar a execução das obras 

principais. Estima-se para obras desse tipo um ritmo de 6 km por mês, considerando 

a utilização de várias frentes de trabalho, resultando em aproximadamente 5 meses 

de trabalho em obras. As etapas de construção e instalação do Gasoduto Itapoá-

Garuva são: Instalação dos canteiros de obra temporários; Limpeza e abertura da 

nova vala; Perfilagem dos tubos; Soldagem; Inspeção de solda; Colocação do tubo 

na vala e cobertura da vala; Restauração da vegetação e recomposição e 

Sinalização da faixa de duto. Para cada etapa construtiva haverá impactos sobre o 

ambiente, o que justifica a implementação de ações mitigadoras dentro do PCP. 

Desta forma, o PCP será composto por um conjunto de Subprogramas, os quais 

tratarão especificamente de cada fator que deverá ser gerido. Os Subprogramas que 

compõem o PCP são: 
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Subprograma 14.3.1.1 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

Subprograma 14.3.1.2 - Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

Subprograma 14.3.1.3 - Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Material 

Particulado; 

Complementarmente, o PCP deverá considerar os resíduos sólidos e os efluentes 

gerados durante a fase de implantação e futuramente na desativação.  

Durante a operação do Gasoduto não haverá geração de efluentes líquidos, 

resíduos sólidos e emissões. Dessa forma, as ações a serem empregadas pelo PCP 

não se fazem necessárias durante a operação do empreendimento. 

14.3.1.1 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

a) Justificativas  

Uma vez que os resíduos gerados durante a implantação podem ocasionar danos ao 

meio ambiente ou, ainda, desperdício de material que poderia ser reciclado, faz-se 

necessária a implantação de um programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, 

de modo a definir procedimentos e instruções voltados à correta segregação, coleta, 

classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final desses.  

b) Objetivo 

O objetivo deste subprograma, a ser detalhado no PBA, é implementar um sistema 

de gestão e supervisão ambiental que vise minimizar e mitigar os possíveis impactos 

ambientais causados pela geração de resíduos na fase de implantação e 

desativação, assegurando que a menor quantidade possível de resíduos seja 

gerada.  

A principal meta a ser atingida é o cumprimento da legislação ambiental federal, 

estadual e municipal vigentes no tocante ao gerenciamento dos resíduos.  

Na implementação do Programa, os quantitativos de resíduos gerados no 

empreendimento e que terão disposição final em terra seguirão as metas de redução 

de geração a serem apresentadas por ocasião do primeiro relatório de 

implementação, entrando para o cômputo das metas de disposição final das 

empresas na região. 

c) Público-Alvo  

O público-alvo do subprograma envolve as contratadas de construção e montagem, 

seus trabalhadores, os trabalhadores envolvidos na desmontagem (na fase de 

desativação do empreendimento), as cooperativas e organizações não-

governamentais (ONGs) atuantes na comercialização de resíduos recicláveis, as 
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Gerências de Operações e de Segurança Meio Ambiente e Saúde da empresa, além 

do Órgão Ambiental. 

d) Descrição do Sub-Programa  

 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos  

O gerenciamento dos resíduos sólidos deverá atender às seguintes premissas 

básicas:  

a) Redução: substituição dos materiais utilizados, alterações tecnológicas, 

mudanças nos procedimentos, de modo a reduzir a geração de resíduos;  

b) Reutilização: substituição de itens descartáveis por reutilizáveis, tais como 

baterias recarregáveis, de modo a evitar a geração de resíduos e custos com 

sua disposição;  

c) Reciclagem: reuso ou reutilização de resíduos, que não puderem ser reduzidos 

na fonte, cujos constituintes apresentam valor econômico e tragam vantagens 

como: conservação dos recursos naturais, redução na quantidade de resíduos 

lançados no meio ambiente, fonte de renda adicional, redução de custos com 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.  

Os geradores dos resíduos deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 

resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e, por fim, a 

destinação final dos mesmos.  

O gerador deverá garantir o confinamento dos resíduos após a geração, até a etapa 

de coleta e transporte, assegurando, em todos os casos em que sejam possíveis, as 

condições de reutilização e de envio para reciclagem.  

Os materiais passíveis de reciclagem que apresentarem qualquer tipo de 

contaminação, não deverão ser enviados às empresas recicladoras, a menos que 

lhes seja aplicado um processo de descontaminação viabilizando seu envio à 

reciclagem. Caso contrário, esses materiais deverão ser destinados de maneira 

adequada.  

A reciclagem de resíduos deverá ser incentivada e facilitada para reduzir o consumo 

de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, energia e água. 

Cada contratada que atuará instalação do empreendimento deverá elaborar um 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), considerando os tipos e 

quantidades de resíduos desde a geração até a destinação final.  

Deverão ainda ser adotados procedimentos de ordem, arrumação, limpeza, 

manutenção e higienização das instalações do canteiro de obras, frentes de serviço 

e bases de apoio, especificando e qualificando a equipe dedicada exclusivamente 

para essas atividades, além de implantar uma rotina de minimização da geração de 

resíduos.  
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 Identificação dos Pontos de Geração de Resíduos. 

São apresentados a seguir os principais pontos previstos para geração de resíduos 

sólidos:  

a) Refeitório - composto por restos de alimentos e embalagens com matéria 

orgânica;  

b) Escritórios e almoxarifados - resíduos de papel, papelão e plástico das mais 

diversas origens, isentos de contaminação por produtos químicos ou matéria 

orgânica;  

c) Manutenção - material usado na oficina, potencialmente contaminado com 

óleo, baterias estacionárias, estopa contaminada, lâmpadas fluorescentes, 

sucatas de metais ferrosos e não-ferrosos, sucatas de construção civil 

(madeira, concreto, terra, pneus, etc.), rebolos e baterias;  

d) Ambulatório/Enfermaria - material contaminado oriundo do ambulatório médico, 

como seringas, curativo, gaze, ampolas, entre outros.  

A classificação dos resíduos será efetuada de acordo com as seguintes normas:  

a) ABNT NBR n° 10.004/04:  classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública;  

b) Resolução CONAMA n° 307/02: Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, bem como sua 

classificação;  

c) Resolução CONAMA n° 358/05: classifica os resíduos sólidos dos serviços de 

saúde.  

Os resíduos deverão ser identificados, coletados e segregados, de acordo com a 

sua classificação, conforme estipulado na norma da ABNT NBR 10.004/2004 e nas 

Resoluções CONAMA n° 307/02 e n° 348/04. De acordo com a norma NBR 

10.004/04 os resíduos sólidos são classificados em: Perigosos (Classe I), Não 

Inertes (Classe II-A) e Inertes (Classe II-B).  

De acordo com a Resolução CONAMA 358/05 os resíduos sólidos originários dos 

serviços de saúde são classificados em: Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D. 

Os resíduos gerados na obra e em suas atividades de apoio serão recolhidos 

diariamente e segregados de acordo com as classes a que pertencem, segundo a 

NBR Nº 10.004/2004 e a Resolução CONAMA Nº 307/02, alterada pela Resolução 

CONAMA Nº 348/04. Os coletores dispostos nos canteiros de obra deverão estar em 

conformidade com o código de cores preconizado na Resolução CONAMA Nº 

275/01, utilizando-se dispositivos tais como: bombonas plásticas, tambores 

metálicos, big-bags, baias de madeira e caçambas estacionárias, revestidos com 

sacos de ráfia ou de lixo simples, devidamente etiquetados e identificados. Os 

resíduos de pilhas, baterias e embalagens de produtos químicos, serão segregados 

à parte dos demais resíduos. Após a segregação, os resíduos serão transferidos 
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para os respectivos pontos de armazenamento, respeitando a compatibilidade entre 

produtos.  

O acondicionamento dos resíduos consiste no local físico onde ele será depositado, 

enquanto aguarda uma destinação adequada. A forma de acondicionamento deverá 

ser compatível com o armazenamento, transporte e disposição final, a fim de evitar 

vazamentos e emanação de vapores prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente.  

Todo resíduo deve ser acondicionado de maneira segura e devidamente identificado 

quanto a sua natureza, grau de risco, volume, origem e outras orientações 

específicas. Todo o resíduo que seja classificado como perigoso, deverá ser 

acondicionado conforme NBR Nº 11.564 da ABNT - Embalagem de Produtos 

Perigosos - Classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 - requisitos e métodos de ensaio e 

Resoluções da ANTT Nº 420/04, 701/04 e 1644 reedição de 29 de dezembro de 

2006, nos capítulos respectivos a embalagens.  

Sua disposição deve ser realizada em áreas cobertas, bem ventiladas, e os 

recipientes colocados em base de concreto, em área contida, de modo a impedir a 

lixiviação e percolação de substâncias para o solo e água subterrânea. As 

embalagens utilizadas para acondicionamento de resíduos químicos perigosos 

devem ser devidamente etiquetadas e conter informações como: nome do resíduo, 

características, área geradora, forma de manuseio, procedimentos de emergência, 

etc. 

A coleta de resíduos deve ser realizada de maneira adequada, conforme a Norma 

ABNT NBR 13.463/95 - Coleta de Resíduos Sólidos, de modo a facilitar os 

processos de armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos.  A coleta 

deverá ser feita diariamente junto às áreas geradoras de resíduos, sendo dispostos 

em coletores adequados e disponibilizados de modo a propiciar comodidade ao 

usuário e facilidade na remoção de seu conteúdo.  

Os resíduos de construção civil classificados como A, B e C deverão ser coletados 

em recipientes apropriados, claramente identificados, situados no canteiro de obras, 

nas frentes de serviço e bases de apoio, de onde deverão ser removidos 

diariamente para disposição em recipientes maiores, dispostos em local adequado, 

enquanto aguarda rua remoção para transporte. 

O armazenamento temporário de resíduos tem como definição a contenção 

temporária de resíduos, em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à 

espera de reciclagem, tratamento ou disposição final.  Serão construídos pontos de 

armazenamento temporário em números suficientes e em locais previamente 

aprovados pela empresa, principalmente para os Resíduos Classes I, IIA e IIB, 

conforme normas NBR Nº 12235 e 11.174. 

As áreas de armazenamento temporário deverão ser construídas conforme a  

NBR 11.174 (Armazenamento de Resíduos Classes II-A - Não-Inertes e II-B - 
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Inertes) ou NBR 12.235 (Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos), os quais 

deverão ser submetidos à aprovação do órgão de controle ambiental local.  

O armazenamento dos resíduos deverá ser realizado em área coberta, devidamente 

sinalizada, afastada de águas superficiais, impermeabilizadas, com sistema de 

contenção adequada, de acordo com o tipo de resíduo que nela estiver sendo 

armazenado. O local também deverá possuir medidas de prevenção contra 

incêndios.  

Substâncias tóxicas, perigosas e hidrocarbonetos serão armazenados 

separadamente dos resíduos perigosos, em área ventilada, com cobertura, 

impermeabilização do piso e contenção, além de ter a disposição nas proximidades 

dos meios de contenção e recolhimento.  

O armazenamento temporário dos resíduos obedecerá à capacidade de suporte das 

baias, de forma a não comprometer a segurança do ambiente, garantindo a ordem, 

limpeza e arrumação. O armazenamento de resíduos com características reativas 

e/ou incompatíveis entre si deve ser realizado separadamente, estando protegidos 

por meio de diques, bermas ou paredes. Os resíduos Classes II-A e II-B não devem 

ser armazenados juntamente aos resíduos de Classe I, face à possibilidade da 

mistura resultante ser caracterizada como resíduo perigoso. De acordo com a 

classificação dos resíduos, o armazenamento exigirá práticas diferenciadas.  

Todo transporte de resíduo deverá ser executado com o prévio conhecimento dos 

riscos e características de manuseio dos mesmos. Os resíduos da Classe I devem 

ser transportados juntamente com a Ficha de Emergência. Todo resíduo que tiver 

disposição fora do local de geração terá de ser transportado seguindo normas de 

segurança, a fim de garantir a proteção ao meio ambiente e à saúde pública: 

a) NBR 13221/94 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

b) NBR 7500/2000 - identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. Trata dos símbolos de risco e 

manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.  

Dentre as exigências a serem atendidas com relação ao transporte de resíduos 

perigosos, estão inclusas uma série de documentações que deverão acompanhar o 

resíduo até o local de seu destino. 

Todas as empresas contratadas para executar o transporte, tratamento ou 

destinação final dos resíduos, devem estar em situação regularizada no órgão 

ambiental competente. As empresas transportadoras devem estar aptas a atender à 

NBR 13.221 da ABNT, e aquelas que vierem a transportar resíduos perigosos 

(Classe I, segundo a NBR 10.004) deverão ainda atender à NBR 14.064 e ao 

regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovado pelo 

Decreto Nº 96.044.  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 32 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Os veículos utilizados para a coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de 

saúde devem atender às exigências legais e às normas ABNT. 

Os resíduos, que por inviabilidade técnica, não puderem ser reciclados ou 

recuperados, deverão ser submetidos a um tratamento adequado antes de serem 

dispostos, sendo que a escolha do tratamento deverá levar em consideração o 

menor impacto causado ao meio ambiente, conforme a seguinte ordem de 

prioridade: a) tratamento energético, b) outros tratamentos e c) disposição final em 

aterros. Somente empresas licenciadas pelos órgãos de controle ambiental local 

devem ser contratadas para o tratamento de resíduos. 

Para os resíduos cuja única alternativa é a disposição final, o responsável pelo 

gerenciamento, em conjunto com a área geradora envolvida, deverá avaliar a melhor 

forma de descarte que, por sua vez, dependerá do tipo de resíduo e das 

disponibilidades regionais para o descarte.  

Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d‘água, lotes vagos e em 

áreas protegidas por Lei, conforme estabelecido pela legislação em vigor.  

Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas:  

a) Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

b) Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura;  

c) Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas;  

d) Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas especificas.  

A contratada deverá possuir as devidas licenças e/ou autorização para a disposição 

final adequada dos resíduos de construção civil.  As empresas receptoras do 

resíduo, responsáveis por sua destinação final ou tratamento, deverão fornecer ao 

responsável pelo gerenciamento dos resíduos da obra o Certificado de 

Recebimento, Tratamento ou Destino Final dado ao resíduo, bem como uma cópia 

da autorização de recebimento do resíduo, emitido pelo órgão ambiental 

competente, quando o resíduo for destinado para outros Estados. 

Desta forma, os resíduos da construção civil serão classificados, conforme a 

Resolução CONAMA Nº 307/02. A destinação a ser conferida a cada tipo de resíduo 

deverá também estar de acordo com a classificação de resíduos constante no  

Anexo I da Resolução CONAMA Nº 05/93, bem como a CONAMA Nº 006/88. 
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O resíduo orgânico deverá ser coletado e disposto em aterros licenciados, exceto o 

resíduo orgânico gerado nos navios, que será triturado e descartado conforme 

legislação MARPOL 73/78, Anexo 2. 

Os resíduos hospitalares deverão ser coletados em recipientes plásticos com tampa 

rosqueada que permitam seu transporte sem vazamento até a disposição final em 

incinerador licenciado ou em célula isolada de aterro sanitário controlado e deverão 

atender a Resolução CONAMA Nº 358/2005. 

As empresas transportadoras devem estar aptas a atender à NBR 13.221 da ABNT 

e, aquelas que vierem a transportar resíduos perigosos (Classe I, segundo a NBR 

10.004), deverão ainda atender à NBR 14.064 e ao regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovado pelo Decreto Federal Nº 96.044 de 

1988 e demais legislações aplicáveis. 

As empresas contratadas para proceder ao transporte, tratamento ou destinação 

final dos resíduos serão empresas devidamente licenciadas no órgão ambiental. 

A seguir são apresentados os critérios mínimos para disposição final de resíduos de 

serviços de saúde, estipulados pela Resolução CONAMA 358/05. 

I) Quanto à seleção de área  a) não possuir restrições quanto ao zoneamento ambiental (afastamento 
de Unidades de Conservação ou áreas correlatas); 

b) respeitar as distâncias mínimas estabelecidas pelos órgãos 
ambientais competentes de ecossistemas frágeis, recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. 

II) Quanto à segurança e sinalização a) sistema de controle de acesso de veículos, pessoas não autorizadas 
e animais, sob vigilância contínua; e  

b) sinalização de advertência com informes educativos quanto aos 
perigos envolvidos; 

b) sinalização de advertência com informes educativos quanto aos 
perigos envolvidos  

III) Quanto aos aspectos técnicos  a) sistemas de drenagem de águas pluviais;  

b) coleta e disposição adequada dos percolados;  

c) coleta de gases;  

d) impermeabilização da base e taludes e,  

e) monitoramento ambiental  

IV) Quanto ao processo de disposição final de 
resíduos de serviços de saúde 

a) disposição dos resíduos diretamente sobre o fundo do local;  

b) acomodação dos resíduos sem compactação direta;  

c) cobertura diária com solo, admitindo-se disposição em camadas;  

d) cobertura final e,  

e) plano de encerramento 

A geração, o recebimento e a disposição final dos resíduos devem ser controlados 

através da emissão de Manifesto de Resíduos. A empresa deverá garantir, através 

de cláusula contratual e da fiscalização das obras, que a(s) empreiteira(s) ou 

empresa(s) subcontratada(s) adote(m) os procedimentos prescritos neste 

subprograma. 

e) Atendimento a Requisitos Legais  

Apresentam-se os requisitos legais mínimos para esse subprograma: 
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a) Lei nº 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404/10, altera a Lei no 9.605/98, 

integra a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e articula-se 

com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) e com a 

Política Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07); apresenta 

também relação direta com as Políticas de Resíduos Sólidos dos estados e 

dos municípios;  

b) Lei Nº 4.191/03 (regulamentada pelo Decreto Estadual nº 41.084): Dispõe 

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado do Rio de Janeiro;  

c) Lei n° 3.343/09 - Plano Plurianual do Município de Macaé – Programa de 

Desenvolvimento e Gestão de Resíduos Urbanos;  

d) Resolução SMA nº 024/10 - estabelece a relação de produtos geradores de 

resíduos de significativo impacto ambiental no Estado de São Paulo, para 

fins do disposto no Artigo 19 do Decreto Estadual nº 54.645/09, que 

regulamenta a Lei Estadual nº 12.300/06 (Política Estadual de Resíduos 

Sólidos);  

e) CONAMA Nº 006/88 - Normatiza inventários de resíduos;  

f) CONAMA Nº 005/93 - Classificação dos Resíduos de Serviço de Saúde;  

g) CONAMA Nº 257/99 - atribui a responsabilidade pelo acondicionamento, 

coleta, transporte e disposição final de pilhas e baterias aos comerciantes, 

fabricantes, importadores e à rede autorizada de assistência técnica;  

h) CONAMA Nº 275/01 - Código de Cores para os diferentes tipos de 

Resíduos;  

i) CONAMA Nº 307/02 - Diretrizes e Critérios para a Gestão de Resíduos 

Sólidos da Construção Civil;  

j) CONAMA Nº 313/02 - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais; 

k) CONAMA Nº 348/04 - Complementação da Resolução CONAMA Nº 307/04;  

l) CONAMA 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.  

m) NBR 10.004/04 - Classificação de Resíduos;  

n) NBR 11.174 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos classes II e 

III;  

o) NBR 11.175 - Incineração de resíduos sólidos perigosos;  

p) NBR 12.235 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

q) NBR 12.807 - padroniza a terminologia de resíduos de serviços de saúde;  

r) NBR 12.810 - Coleta de resíduos de serviços de saúde;  

s) NBR 12.808 - normatiza a classificação de resíduos de serviços de saúde;  

t) NBR 12.809 - padroniza o procedimento para manuseio de resíduos de 

serviços de saúde;  

u) NBR 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos;  

v) NBR 13.221 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

w) NBR 13.463 - Coleta de resíduos sólidos;  

x) NBR 14.064 - Plano de Emergência em Transporte de Produtos Perigosos;  
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y) NBR 15.112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

z) NBR 15.113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - 

Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

aa) NBR 15.114 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - 

Diretrizes para projeto implantação e operação;  

bb) NBR 15.115 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos;  

cc) NBR 15.116:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 

civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural - Requisitos.  

f) Etapas de execução 

Este Subprograma será conduzido durante a fase de implantação do Gasoduto. 

14.3.1.2 Subprograma de Gerenciamento de Efluentes 

a) Justificativas 

As atividades de implantação e desativação do Gasoduto irão gerar efluentes 

líquidos diversos que, se não forem devidamente tratados, poderão ocasionar danos 

ao meio ambiente e à saúde pública. Por esse motivo, faz-se necessário a adoção 

de um correto gerenciamento dos efluentes gerados, desde sua geração até sua 

destinação, conforme legislação vigente. Este subprograma de gerenciamento de 

efluentes será detalhado durante a elaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA) 

que dará suporte à emissão da Licença de Instalação para as obras.  

b) Objetivo 

Para evitar que os efluentes gerados pelo empreendimento alterem negativamente a 

qualidade da água das coleções hídricas locais, contaminem o solo e afetem a 

saúde pública, é imprescindível que esses sejam coletados e direcionados para o 

tratamento adequado. A implantação da infraestrutura de coleta e tratamento deverá 

estar pronta antes do início das atividades de implantação do empreendimento. O 

principal objetivo deste subprograma é contemplar sistemas de coleta e tratamento 

de efluentes gerados, principalmente na fase de implantação do empreendimento.  

c) Público-Alvo 

O público-alvo do subprograma são os trabalhadores envolvidos durante as fases de 

implantação e desativação (contratados ou subcontratados), além da área de SMS 

da empresa e o Órgão Ambiental competente. 

d) Descrição do Subprograma  

Os passos a serem seguidos na consecução dos objetivos deste subprograma 

deverão estar em consonância com as diretrizes contratuais de SMS, em especial, 
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com os requisitos e condicionantes das Licenças Ambientais e as Normas de 

Sistemas de Gestão NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, além dos próprios 

procedimentos internos da empresa.  

A implantação do sistema de drenagem superficial será pautada nas normas de 

drenagem de águas pluviais. As medidas a serem aplicadas para o sistema de 

drenagem e proteção dos corpos d'água situados na região do empreendimento têm 

caráter preventivo e mitigador. 

 Coleta e Tratamento dos Efluentes 

 Efluentes sanitários 

A responsabilidade pela coleta e destinação correta dos efluentes gerados será 

da(s) empreiteira(s) a ser(em) contratada(s). Os efluentes serão encaminhados para 

tratamento externo, em empresa especializada licenciada. Desse modo, a exigência 

contempla que as estações de tratamento (ETEs) recebedoras do efluente sejam 

devidamente licenciadas.  

Seguem abaixo demais diretrizes para coleta e destinação de efluentes sanitários:  

a) Implantação de banheiros químicos para captação de efluentes dos canteiros 

de obras e linhas de frente;  

b) Construção de tanque séptico responsável pelo recebimento dos efluentes 

gerados nos banheiros químicos;  

c) Contratação de empresa especializada para retirada dos efluentes sanitários;  

d) Exigir que as estações de tratamento (ETEs) recebedoras do efluente sejam 

devidamente licenciadas.  

Vale salientar que os sistemas provisórios a serem instalados no canteiro e nas 

frentes de trabalho são dimensionados e instalados para atender as necessidades 

de cada canteiro e, ao final dos serviços, esses serão removidos, e a área 

recomposta.  

 Fluido de Perfuração  

Caso seja utilizado o método de furo direcional para a construção do trecho de 

transição entre os trechos marítimo e terrestre, deverá ser prevista a utilização de 

fluido ou lama de perfuração. Este fluido ou lama consiste de uma lama a base de 

água obtida pela mistura de bentonita em baixa concentração. 

Durante a fase de desenvolvimento do projeto básico e executivo, caso seja 

confirmada a necessidade de realização do furo direcional na faixa de transição, 

deverão ser apresentadas as estimativas de geração de fluido e cascalhos de 

perfuração. Deverão ser explicitadas as características e fichas de risco para cada 

tipo/componente de fluido tenha utilização previstas. Recomenda-se que o descarte 

deste material, fluido de perfuração e cascalho, seja realizado em aterro sanitário 

licenciado para este fim. Deve-se prever descarte zero para o ambiente. 
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 Fluido de Teste Hidrostático  

Um estudo para avaliação de toxicidade e biodegradabilidade da fluoresceína 

realizado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras (CENPES) 

mostrou que não são esperados efeitos adversos sobre a biota quando a 

concentração de descarte deste composto não ultrapassa 50 ppm. 

O fluido a ser utilizado é composto por fluoresceína e água do mar, não contendo 

biocida. Para o trecho marítimo, o fluido será descartado em alto mar, cujo local e 

vazão serão pré-estabelecidos. Para o trecho terrestre, o fluido poderá ser 

descartado em corpos hídricos da região, após atendimento a legislação vigente. 

 Formas de Registros  

Todas as atividades planejadas para o subprograma deverão estar registradas e 

atendidas. Desvios, condições anormais de parada e partida, incidentes e acidentes 

serão registrados em documento próprio, com cópias mantidas nos locais de 

trabalho e nas centrais específicas de gerenciamento:  

a) Registro do sistema de Coleta e Tratamento dos Efluentes Gerados nos 

Canteiros de Obras e nas Frentes de Trabalho: o formato do registro da Coleta 

e Tratamento dos Efluentes Gerados nos Canteiros de Obras deverá seguir, no 

mínimo, as seguintes informações da planta baixa com o layout da área, 

destacando: atividades realizadas e efluentes gerados (tipo, quantidade, 

composição);  Identificação, posicionamento e dimensões das linhas de 

esgotamento e armazenamento e registro dos treinamentos da mão de obra.  

O formato do registro dos treinamentos da mão de obra conterá, no mínimo, as 

seguintes informações: data e local do treinamento; assunto abordado; e número de 

presentes, com identificação das suas respectivas áreas de atividades. 

e) Atendimento a Requisitos Legais  

a)  Lei nº 997/76, que dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente e dá 

providências correlatas.  

b) Resolução CONAMA 357/05 – estabelece padrões de emissão de efluentes em 

corpos hídricos.  

f) Etapas de Execução 

Este Subprograma será conduzido durante a fase de implantação do Gasoduto Rota 3. 

14.3.1.3 Subprograma de Controle das Emissões Atmosféricas  

a) Justificativa 

Durante as obras de implantação do gasoduto serão geradas emissões atmosféricas 

provenientes da queima de combustíveis fósseis pelas máquinas e equipamentos 

utilizados nas obras, bem como serão ressuspendidos materiais particulados finos 
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oriundos da movimentação de terra realizada durante as atividades de abertura da 

vala e enterramento do duto. 

b) Objetivos  

Controlar os efeitos da poluição atmosférica gerada durante as atividades de 

instalação do duto, de modo a assegurar a qualidade ambiental local. As emissões 

das fontes móveis de poluição são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA (legislação federal), que estabelece os níveis de emissões 

atmosféricas em veículos automotores. Assim, os níveis de gases e particulados 

gerados durante a circulação de veículos, máquinas e equipamentos deverão ser 

mantidos dentro dos padrões da legislação vigente.  

c) Público-alvo  

O público-alvo do subprograma são os trabalhadores envolvidos durante as fases de 

implantação e desativação (contratados ou subcontratados), além da área de SMS 

da empresa e o Órgão Ambiental competente. 

d) Descrição do Subprograma  

A emissão de fumaça dos veículos não deverá exceder o padrão nº 2 da Escala 

Ringelmann. O monitoramento dos veículos e equipamentos deverá ser realizado 

mensalmente. Assim, os equipamentos que excederem esse padrão serão 

submetidos à manutenção mecânica, sendo essa ocorrência registrada como Não-

Conformidade.  

O subprograma deverá ser implementado nas áreas onde serão realizadas as 

atividades de implantação do trecho terrestre do duto, bem como nas vias de acesso 

a estes locais.  

Para minimizar este impacto, o encaminhamento a ser seguido será:  

a) Por ocasião das atividades de natureza civil das obras, tais como escavações e 

reposição de terra, o material extraído deverá ser mantido umectado, de forma 

que não ocorra emissão exagerada de partículas, principalmente nos locais 

onde exista população no entorno das obras;  

b) As áreas de estocagem de materiais e de manutenção de equipamentos, bem 

como as vias de acesso não pavimentadas deverão ser umectadas 

constantemente, especialmente durante o período seco;  

c) As vias de tráfego deverão ser mantidas permanentemente limpas para evitar 

redispersão de poeiras;  

d) Lavagem periódica dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de 

sedimentos transportados para as vias;  

e) O transporte de material oriundo das escavações deverá ser feito em 

caminhões cobertos com lona, para evitar a formação de poeira, a queda e o 
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espalhamento de terra ao longo do trajeto, e, se necessário, o material 

transportado deve ser umectado;  

f) O tráfego dos veículos vinculados às obras deverá ocorrer em velocidade 

compatível com as vias e sem excesso de carga;  

g) Os veículos deverão contar com sistema de proteção junto às rodas para 

minimizar a ressuspensão de material particulado;  

h) Os equipamentos, máquinas e os veículos utilizados nas obras e serviços 

associados passarão por manutenção regular e periódica, de modo a obedecer 

às exigências do PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do Ar por 

Veículos Automotores, minimizando-se assim a emissão de gases poluentes e 

material particulado para a atmosfera fora dos padrões estipulados;  

i) A queima de materiais combustíveis, de lixo e de matéria orgânica será 

proibida;  

j) Para a operação e manutenção dos canteiros de obras, serão previstos 

dispositivos e rotinas que não só atendam às prescrições básicas de conforto, 

higiene e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os 

transtornos que possam ser causados à população vizinha pela emissão de 

poeira, fumaça e demais poluentes atmosféricos.  

k) Os procedimentos de mobilização e posterior desmobilização dos canteiros de 

obras deverão ser informados às comunidades, assim como as fases de 

construção e os impactos mais relevantes gerados em cada fase deverão ser 

explicados às diversas partes interessadas, através do Programa de 

Comunicação Social;  

l) Os principais equipamentos e máquinas possuirão um plano de manutenção 

preventiva e corretiva, de modo a garantir o seu perfeito funcionamento, no que 

diz respeito à emissão de poluentes atmosféricos;  

m) Para evitar o incômodo das comunidades próximas, evitar-se-á o transporte de 

materiais e equipamentos nas estradas nos horários de pico.  

n) Este Subprograma tem relação direta com o Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), o Programa de Educação Ambiental (PEA), o Programa de Educação 

Ambiental do Trabalhador (PEAT), o Programa de Comunicação Social (PCS) 

e os demais programas e subprogramas do Plano de Construção e 

Acompanhamento da Obra, considerando-se as diretrizes e técnicas básicas 

recomendadas a serem empregadas durante as fases de implantação do 

empreendimento. 

e) Atendimento a Requisitos Legais  

a) Resolução CONAMA nº 230/97 - Proíbe o uso de equipamentos que possam 

reduzir a eficácia do controle de emissão de ruídos e poluentes;  

b) Resolução CONAMA n°01/93 – PROCONVE e suas alterações e 

complementações posteriores.  

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 40 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

f) Etapas de execução 

Para o acompanhamento do progresso das obras e para implementação de medidas 

preventivas e corretivas no que tange a emissões atmosféricas é imprescindível a 

ação fiscalizadora e o monitoramento e controle de incidentes e de não-

conformidades.  

O objetivo maior da ação é o de identificar e corrigir as não-conformidades nos 

canteiros de obras, frentes de trabalho e vias de acesso e oferecer subsídios para a 

avaliação de desempenho das empresas contratadas.  

De uma forma geral, caberá à empresa informar e orientar quanto aos riscos 

ambientais e sociais causados por emissões atmosféricas e ruídos. O 

acompanhamento das atividades relacionadas ao controle das emissões 

atmosféricas das obras será feito por técnicos especializados que registrarão, em 

planilhas específicas, os resultados das medições e intervenções realizadas junto às 

fontes emissoras.  

O subprograma será aplicado durante toda a fase de implantação do trecho terrestre 

do Gasoduto. 

14.3.1.4 Trecho Marítimo 

O Projeto de Controle da Poluição (PCP), a ser implementado como uma das 

medidas mitigadoras de impactos advindos do empreendimento de instalação do 

trecho marítimo do gasoduto considerou as diretrizes constantes da Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA no 01/11. Essa Nota Técnica aborda a apresentação das 

metas desse projeto e dos respectivos relatórios de implantação.  

O PCP será composto por um conjunto de Subprogramas, os quais tratarão 

especificamente de cada fator que deverá ser gerido. Os Subprogramas que 

compõem o PCP são: 

a) Subprograma 14.3.1.2.1 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

b) Subprograma 14.3.1.2.2 - Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

c) Subprograma 14.3.1.2.3 - Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Material 

Particulado. 

Complementarmente, o PCP deverá considerar os resíduos sólidos e os efluentes 

gerados durante a fase de implantação e futuramente na desativação.  

14.3.1.4.1 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

a) Justificativas  

Uma vez que os resíduos gerados durante a implantação podem ocasionar danos ao 

meio ambiente ou, ainda, desperdício de material que poderia ser reciclado, faz-se 

necessária a implantação de um programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, 

de modo a definir procedimentos e instruções voltados à correta segregação, coleta, 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 41 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final desses.  

b) Objetivo 

O objetivo deste subprograma, a ser detalhado no PBA, é implementar um sistema 

de gestão e supervisão ambiental que vise minimizar e mitigar os possíveis impactos 

ambientais causados pela geração de resíduos na fase de implantação e 

desativação, assegurando que a menor quantidade possível de resíduos seja 

gerada.  

A principal meta a ser atingida é o cumprimento da legislação ambiental federal, 

estadual e municipal vigentes no tocante ao gerenciamento dos resíduos.  

Na implementação do subprograma, os quantitativos de resíduos gerados no 

empreendimento e que terão disposição final em terra seguirão as metas de redução 

de geração a serem apresentadas por ocasião do primeiro relatório de 

implementação, entrando para o cômputo das metas de disposição final das 

empresas na região. 

c)   Público-Alvo  

O público-alvo do subprograma envolve as contratadas de construção e montagem, 

seus trabalhadores, os trabalhadores envolvidos na desmontagem (na fase de 

desativação do empreendimento), as cooperativas e organizações não-

governamentais (ONGs) atuantes na comercialização de resíduos recicláveis, as 

Gerências de Operações e de Segurança Meio Ambiente e Saúde da empresa, além 

do Órgão Ambiental. 

d) Descrição do Subprograma 

 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos  

O gerenciamento dos resíduos sólidos deverá atender às seguintes premissas 

básicas:  

a) Redução: substituição dos materiais utilizados, alterações tecnológicas, 

mudanças nos procedimentos, de modo a reduzir a geração de resíduos;  

b) Reutilização: substituição de itens descartáveis por reutilizáveis, tais como 

baterias recarregáveis, de modo a evitar a geração de resíduos e custos com 

sua disposição;  

c) Reciclagem: reuso ou reutilização de resíduos, que não puderem ser reduzidos 

na fonte, cujos constituintes apresentam valor econômico e tragam vantagens 

como: conservação dos recursos naturais, redução na quantidade de resíduos 

lançados no meio ambiente, fonte de renda adicional, redução de custos com 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.  
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Os geradores dos resíduos deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 

resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e, por fim, a 

destinação final dos mesmos.  

O gerador deverá garantir o confinamento dos resíduos após a geração, até a etapa 

de coleta e transporte, assegurando, em todos os casos em que sejam possíveis, as 

condições de reutilização e de envio para reciclagem.  

Os materiais passíveis de reciclagem que apresentarem qualquer tipo de 

contaminação, não deverão ser enviados às empresas recicladoras, a menos que 

lhes seja aplicado um processo de descontaminação viabilizando seu envio à 

reciclagem. Caso contrário, esses materiais deverão ser destinados de maneira 

adequada.  

A reciclagem de resíduos deverá ser incentivada e facilitada para reduzir o consumo 

de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, energia e água. 

Cada contratada que atuará instalação do empreendimento deverá elaborar um 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), considerando os tipos e 

quantidades de resíduos desde a geração até a destinação final.  

Deverão ainda ser adotados procedimentos de ordem, arrumação, limpeza, 

manutenção e higienização das instalações do canteiro de obras, frentes de serviço 

e bases de apoio, especificando e qualificando a equipe dedicada exclusivamente 

para essas atividades, além de implantar uma rotina de minimização da geração de 

resíduos.  

 Identificação dos Pontos de Geração de Resíduos. 

São apresentados a seguir os principais pontos previstos para geração de resíduos 

sólidos:  

a) Refeitório – composto por restos de alimentos e embalagens com matéria 

orgânica;  

b) Escritórios e almoxarifados – resíduos de papel, papelão e plástico das mais 

diversas origens, isentos de contaminação por produtos químicos ou matéria 

orgânica;  

c) Manutenção - material usado na oficina, potencialmente contaminado com 

óleo, baterias estacionárias, estopa contaminada, lâmpadas fluorescentes, 

sucatas de metais ferrosos e não-ferrosos, sucatas de construção civil 

(madeira, concreto, terra, pneus, etc.), rebolos e baterias;  

d) Ambulatório/Enfermaria - material contaminado oriundo do ambulatório médico, 

como seringas, curativo, gaze, ampolas, entre outros.  

A classificação dos resíduos será efetuada de acordo com as seguintes normas:  

a) ABNT NBR n° 10.004/04:  classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública;  
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b) Resolução CONAMA n° 307/02: Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, bem como sua 

classificação;  

c) Resolução CONAMA n° 358/05: classifica os resíduos sólidos dos serviços de 

saúde.  

Os resíduos deverão ser identificados, coletados e segregados, de acordo com a 

sua classificação, conforme estipulado na norma da ABNT NBR 10.004/2004 e nas 

Resoluções CONAMA n° 307/02 e n° 348/04. De acordo com a norma NBR 

10.004/04 os resíduos sólidos são classificados em: Perigosos (Classe I), Não 

Inertes (Classe II-A) e Inertes (Classe II-B).  

 Classe I - Resíduos perigosos  

São aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, quando manuseados ou destinados de forma incorreta; como 

lâmpadas fluorescentes e óleos usados; ou apresentam uma das seguintes 

características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade e 

Patogenicidade.  

 Classe IIA - Resíduos não-inertes  

São aqueles que não se enquadram nas classificações de Resíduos Classe I ou IIB. 

Podem ter propriedades próprias, como: combustibilidade, biodegradabilidade ou 

solubilidade em água. Como exemplos desses materiais, podem-se citar madeira, 

papel e papelão.  

 Classe IIB - Resíduos inertes  

São quaisquer resíduos que, ao serem amostrados e submetidos a um contato com 

água destilada, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados e 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Como exemplos 

desses materiais, podem ser citados rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e 

borrachas, que não são decompostos prontamente.  

A identificação e codificação dos resíduos perigosos deverá ser feita de acordo com 

as especificidades de cada produto, por meio de consulta aos anexos da Norma 

NBR 10.004 de 2004.  

Os resíduos de construção civil são classificados, segundo a Resolução CONAMA 

307/02, em: Classe A, Classe B, Classe C e Classe D, conforme segue: 

Os resíduos de Classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como:  

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  
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b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e 

concreto;  

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras.  

Os resíduos Classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros e madeiras.  

Os resíduos Classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso.  

São resíduos Classe D, são os resíduos perigosos, tais como: tintas, solventes, 

óleos, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, hospitalares, incluindo-se os 

radioativos, provenientes das fases de radiografias utilizadas em processos de 

soldagem, entre outros, ou aqueles contaminados com perigosos ou prejudiciais à 

saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de instalações industriais e 

outros, bem como materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos.  

De acordo com a Resolução CONAMA 358/05 os resíduos sólidos originários dos 

serviços de saúde são classificados em: Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D, 

conforme segue: 

a) Grupo A  

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. Estes são ainda subdivididos em: A1, A2, A3, A4 e A5.  

b) Grupo B  

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

c) Grupo C  

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados 

nas normas da CNEM – Comissão Nacional de Energia Nuclear e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista.  

d) Grupo D  

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.  

e) Grupo E  

Materiais perfurocortantes ou escarificantes.  
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Todo manuseio dos resíduos deverá ser realizado por pessoal devidamente treinado 

e qualificado de acordo com a função desenvolvida, sendo necessária a utilização 

de Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s adequados às tarefas realizadas. 

De um modo geral, os EPI´s de uso obrigatório consistem em:  

a) Luvas de PVC, impermeáveis, resistentes, antiderrapantes, preferencialmente 

de cano longo e em cores claras;  

b) Botas de PVC, impermeáveis, resistentes, com solado antiderrapante, cano 

curto, de cores claras;  

c) Óculos de proteção;  

d) Máscara respiratória para manuseio de resíduos com potencial de geração de 

particulados.  

Esta etapa de segregação consiste em segregar os resíduos levando em 

consideração a sua compatibilidade química, de modo a evitar reações indesejáveis 

que resultem em consequências adversas ao homem, como por exemplo: geração 

de calor, fogo ou explosão, geração de fumos e gases tóxicos, geração de gases 

inflamáveis e volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis.  

Os resíduos gerados na obra e em suas atividades de apoio serão recolhidos 

diariamente e segregados de acordo com as classes a que pertencem, segundo a 

NBR Nº 10.004/2004 e a Resolução CONAMA Nº 307/02, alterada pela Resolução 

CONAMA Nº 348/04.  

Os coletores dispostos nos canteiros de obra deverão estar em conformidade com o 

código de cores preconizado na Resolução CONAMA Nº 275/01, utilizando-se 

dispositivos tais como: bombonas plásticas, tambores metálicos, big-bags, baias de 

madeira e caçambas estacionárias, revestidos com sacos de ráfia ou de lixo simples, 

devidamente etiquetados e identificados. Os resíduos de pilhas, baterias e 

embalagens de produtos químicos, serão segregados à parte dos demais resíduos.  

Após a segregação, os resíduos serão transferidos para os respectivos pontos de 

armazenamento, respeitando a compatibilidade entre produtos.  

O acondicionamento dos resíduos consiste no local físico onde ele será depositado, 

enquanto aguarda uma destinação adequada. A forma de acondicionamento deverá 

ser compatível com o armazenamento, transporte e disposição final a fim de evitar 

vazamentos e emanação de vapores prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente.  

Todo resíduo deve ser acondicionado de maneira segura e devidamente identificado 

quanto a sua natureza, grau de risco, volume, origem e outras orientações 

específicas. Todo o resíduo que seja classificado como perigoso, deverá ser 

acondicionado conforme NBR Nº 11.564 da ABNT - Embalagem de Produtos 

Perigosos - Classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 - requisitos e métodos de ensaio e 

Resoluções da ANTT Nº 420/04, 701/04 e 1644 reedição de 29 de dezembro de 

2006, nos capítulos respectivos a embalagens.  
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Sua disposição deve ser realizada em áreas cobertas, bem ventiladas, e os 

recipientes colocados em base de concreto, em área contida, de modo a impedir a 

lixiviação e percolação de substâncias para o solo e água subterrânea. As 

embalagens utilizadas para acondicionamento de resíduos químicos perigosos 

devem ser devidamente etiquetadas e conter informações como: nome do resíduo, 

características, área geradora, forma de manuseio, procedimentos de emergência, 

etc. 

A coleta de resíduos deve ser realizada de maneira adequada, conforme a Norma 

ABNT NBR 13.463/95 - Coleta de Resíduos Sólidos, de modo a facilitar os 

processos de armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos.  A coleta 

deverá ser feita diariamente junto às áreas geradoras de resíduos, sendo dispostos 

em coletores adequados e disponibilizados de modo a propiciar comodidade ao 

usuário e facilidade na remoção de seu conteúdo.  

Os resíduos de construção civil classificados como A, B e C deverão ser coletados 

em recipientes apropriados, claramente identificados, situados no canteiro de obras, 

nas frentes de serviço e bases de apoio, de onde deverão ser removidos 

diariamente para disposição em recipientes maiores, dispostos em local adequado, 

enquanto aguarda rua remoção para transporte. 

O armazenamento temporário de resíduos tem como definição a contenção 

temporária de resíduos, em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à 

espera de reciclagem, tratamento ou disposição final.  Serão construídos pontos de 

armazenamento temporário em números suficientes e em locais previamente 

aprovados pela EMPRESA, principalmente para os Resíduos Classes I, IIA e IIB, 

conforme normas NBR Nº 12235 e 11.174. 

As áreas de armazenamento temporário deverão ser construídas conforme a NBR 

11.174 (Armazenamento de Resíduos Classes II-A - Não-Inertes e II-B - Inertes) ou 

NBR 12.235 (Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos), os quais deverão ser 

submetidos à aprovação do órgão de controle ambiental local.  

O armazenamento dos resíduos deverá ser realizado em área coberta, devidamente 

sinalizada, afastada de águas superficiais, impermeabilizadas, com sistema de 

contenção adequada, de acordo com o tipo de resíduo que nela estiver sendo 

armazenado. O local também deverá possuir medidas de prevenção contra 

incêndios.  

Substâncias tóxicas, perigosas e hidrocarbonetos serão armazenados 

separadamente dos resíduos perigosos, em área ventilada, com cobertura, 

impermeabilização do piso e contenção, além de ter a disposição nas proximidades 

dos meios de contenção e recolhimento.  

O armazenamento temporário dos resíduos obedecerá à capacidade de suporte das 

baias, de forma a não comprometer a segurança do ambiente, garantindo a ordem, 

limpeza e arrumação. O armazenamento de resíduos com características reativas 
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e/ou incompatíveis entre si deve ser realizado separadamente, estando protegidos 

por meio de diques, bermas ou paredes. Os resíduos Classes II-A e II-B não devem 

ser armazenados juntamente aos resíduos de Classe I, face à possibilidade da 

mistura resultante ser caracterizada como resíduo perigoso. De acordo com a 

classificação dos resíduos, o armazenamento exigirá práticas diferenciadas.  

Todo transporte de resíduo deverá ser executado com o prévio conhecimento dos 

riscos e características de manuseio dos mesmos. Os resíduos da Classe I devem 

ser transportados juntamente com a Ficha de Emergência. Todo resíduo que tiver 

disposição fora do local de geração terá de ser transportado seguindo normas de 

segurança, a fim de garantir a proteção ao meio ambiente e à saúde pública: 

a) NBR 13221/94 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

b) NBR 7500/2000 - identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. Trata dos símbolos de risco e 

manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.  

Dentre as exigências a serem atendidas com relação ao transporte de resíduos 

perigosos, estão inclusas uma série de documentações que deverão acompanhar o 

resíduo até o local de seu destino.   

Todas as empresas contratadas para executar o transporte, tratamento ou 

destinação final dos resíduos, devem estar em situação regularizada no órgão 

ambiental competente. As empresas transportadoras devem estar aptas a atender à 

NBR 13.221 da ABNT, e aquelas que vierem a transportar resíduos perigosos 

(Classe I, segundo a NBR 10.004) deverão ainda atender à NBR 14.064 e ao 

regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovado pelo 

Decreto Nº 96.044.  

Os veículos utilizados para a coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de 

saúde devem atender às exigências legais e às normas ABNT. 

Os resíduos, que por inviabilidade técnica, não puderem ser reciclados ou 

recuperados, deverão ser submetidos a um tratamento adequado antes de serem 

dispostos, sendo que a escolha do tratamento deverá levar em consideração o 

menor impacto causado ao meio ambiente, conforme a seguinte ordem de 

prioridade: a) tratamento energético, b) outros tratamentos e c) disposição final em 

aterros. Somente empresas licenciadas pelos órgãos de controle ambiental local 

devem ser contratadas para o tratamento de resíduos. 

Para os resíduos cuja única alternativa é a disposição final, o responsável pelo 

gerenciamento, em conjunto com a área geradora envolvida, deverá avaliar a melhor 

forma de descarte que, por sua vez, dependerá do tipo de resíduo e das 

disponibilidades regionais para o descarte.  
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Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d‘água, lotes vagos e em 

áreas protegidas por Lei, conforme estabelecido pela legislação em vigor.  

Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas:  

a) Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

b) Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura;  

c) Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas;  

d) Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas especificas.  

A contratada deverá possuir as devidas licenças e/ou autorização para a disposição 

final adequada dos resíduos de construção civil.  As empresas receptoras do 

resíduo, responsáveis por sua destinação final ou tratamento, deverão fornecer ao 

responsável pelo gerenciamento dos resíduos da obra o Certificado de 

Recebimento, Tratamento ou Destino Final dado ao resíduo, bem como uma cópia 

da autorização de recebimento do resíduo, emitido pelo órgão ambiental 

competente, quando o resíduo for destinado para outros Estados. 

A seguir são apresentados os critérios mínimos para disposição final de resíduos de 

serviços de saúde, estipulados pela Resolução CONAMA 358/05. 

I) Quanto à seleção de área  a) não possuir restrições quanto ao zoneamento ambiental (afastamento de 
Unidades de Conservação ou áreas correlatas); 

b) respeitar as distâncias mínimas estabelecidas pelos órgãos ambientais 
competentes de ecossistemas frágeis, recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. 

II) Quanto à segurança e sinalização a) sistema de controle de acesso de veículos, pessoas não autorizadas e 
animais, sob vigilância contínua; e  

b) sinalização de advertência com informes educativos quanto aos perigos 
envolvidos; 

b) sinalização de advertência com informes educativos quanto aos perigos 
envolvidos  

III) Quanto aos aspectos técnicos  a) sistemas de drenagem de águas pluviais;  

b) coleta e disposição adequada dos percolados;  

c) coleta de gases;  

d) impermeabilização da base e taludes e,  

e) monitoramento ambiental  

IV) Quanto ao processo de disposição final 
de resíduos de serviços de saúde 

a) disposição dos resíduos diretamente sobre o fundo do local;  

b) acomodação dos resíduos sem compactação direta;  

c) cobertura diária com solo, admitindo-se disposição em camadas;  

d) cobertura final e,  

e) plano de encerramento 

A geração, o recebimento e a disposição final dos resíduos devem ser controlados 

através da emissão de Manifesto de Resíduos. A EMPRESA deverá garantir, 
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através de cláusula contratual e da fiscalização das obras, que a(s) empreiteira(s) ou 

empresa(s) subcontratada(s) adote(m) os procedimentos prescritos neste 

subprograma. 

e) Atendimento a Requisitos Legais  

Apresentam-se os requisitos legais mínimos para esse subprograma: 

a) Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11 - estabelece as diretrizes para 

implantação do Projeto de Controle de Poluição (PCP) exigido nos 

processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de 

exploração e produção de petróleo e gás;  

b) Lei nº 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404/10, altera a Lei no 9.605/98, 

integra a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e articula-se 

com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) e com a 

Política Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07); apresenta 

também relação direta com as Políticas de Resíduos Sólidos dos estados e 

dos municípios;  

c) Lei Nº 4.191/03 (regulamentada pelo Decreto Estadual nº 41.084): Dispõe 

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado do Rio de Janeiro;  

d) Lei n° 3.343/09 - Plano Plurianual do Município de Macaé – Programa de 

Desenvolvimento e Gestão de Resíduos Urbanos;  

e) Resolução SMA nº 024/10 - estabelece a relação de produtos geradores de 

resíduos de significativo impacto ambiental no Estado de São Paulo, para 

fins do disposto no Artigo 19 do Decreto Estadual nº 54.645/09, que 

regulamenta a Lei Estadual nº 12.300/06 (Política Estadual de Resíduos 

Sólidos);  

f) CONAMA Nº 006/88 - Normatiza inventários de resíduos;  

g) CONAMA Nº 005/93 - Classificação dos Resíduos de Serviço de Saúde;  

h) CONAMA Nº 257/99 - atribui a responsabilidade pelo acondicionamento, 

coleta, transporte e disposição final de pilhas e baterias aos comerciantes, 

fabricantes, importadores e à rede autorizada de assistência técnica;  

i) CONAMA Nº 275/01 - Código de Cores para os diferentes tipos de 

Resíduos;  

j) CONAMA Nº 307/02 - Diretrizes e Critérios para a Gestão de Resíduos 

Sólidos da Construção Civil;  

k) CONAMA Nº 313/02 - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais; 

l) CONAMA Nº 348/04 - Complementação da Resolução CONAMA Nº 307/04;  

m) CONAMA 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.  

n) NBR 10.004/04 - Classificação de Resíduos;  

o) NBR 11.174 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos classes II e III;  

p) NBR 11.175 - Incineração de resíduos sólidos perigosos;  

q) NBR 12.235 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  
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r) NBR 12.807 - padroniza a terminologia de resíduos de serviços de saúde;  

s) NBR 12.810 - Coleta de resíduos de serviços de saúde;  

t) NBR 12.808 - normatiza a classificação de resíduos de serviços de saúde;  

u) NBR 12.809 - padroniza o procedimento para manuseio de resíduos de 

serviços de saúde;  

v) NBR 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos;  

w) NBR 13.221 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

x) NBR 13.463 - Coleta de resíduos sólidos;  

y) NBR 14.064 - Plano de Emergência em Transporte de Produtos Perigosos;  

z) NBR 15.112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

aa) NBR 15.113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - 

Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

bb) NBR 15.114 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - 

Diretrizes para projeto implantação e operação;  

cc) NBR 15.115 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos;  

dd) NBR 15.116:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 

civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural - Requisitos.  

f)  Fase do Empreendimento  

Este Subprograma será conduzido durante a fase de implantação do Gasoduto. 

14.3.1.4.2 Subprograma de Gerenciamento de Efluentes  

a) Justificativas  

As atividades de implantação e desativação do Gasoduto irão gerar efluentes 

líquidos diversos que, se não forem devidamente tratados, poderão ocasionar danos 

ao meio ambiente e à saúde pública. Por esse motivo, faz-se necessário a adoção 

de um correto gerenciamento dos efluentes gerados, desde sua geração até sua 

destinação, conforme legislação vigente. Este subprograma de gerenciamento de 

efluentes será detalhado durante a elaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA) 

que dará suporte à emissão da Licença de Instalação para as obras.  

b) Objetivo 

Para evitar que os efluentes gerados pelo empreendimento alterem negativamente a 

qualidade da água das coleções hídricas locais, contaminem o solo e afetem a 

saúde pública, é imprescindível que esses sejam coletados e direcionados para o 

tratamento adequado. A implantação da infraestrutura de coleta e tratamento deverá 

estar pronta antes do início das atividades de implantação do empreendimento. O 

principal objetivo deste subprograma é contemplar sistemas de coleta e tratamento 

de efluentes gerados, principalmente na fase de implantação do empreendimento.  
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c) Público-Alvo  

O público-alvo do subprograma são os trabalhadores envolvidos durante as fases de 

implantação e desativação (contratados ou subcontratados), além da área de SMS 

da EMPRESA e o Órgão Ambiental competente. 

d) Descrição do Subprograma 

Os passos a serem seguidos na consecução dos objetivos deste subprograma 

deverão estar em consonância com as diretrizes contratuais de SMS, em especial, 

com:  

a) Os requisitos e condicionantes das Licenças Ambientais;  

b) As Normas de Sistemas de Gestão NBR ISO 14001 e OHSAS 18001;  

c) A norma EMPRESA de Acidentes Fatais - Comunicação, Investigação e 

Divulgação;  

d) A norma interna da EMPRESA de Classificação, Investigação, Análise, 

Documentação e Divulgação de Acidentes, Doenças Ocupacionais, Incidentes 

com Alto Potencial ou Sistêmicos e Desvios Críticos ou Sistêmicos.  

A implantação do sistema de drenagem superficial será pautada nas normas de 

drenagem de águas pluviais. As medidas a serem aplicadas para o sistema de 

drenagem e proteção dos corpos d'água situados na região do empreendimento têm 

caráter preventivo e mitigador. 

 Coleta e Tratamento dos Efluentes 

 Efluentes sanitários 

A responsabilidade pela coleta e destinação correta dos efluentes gerados será 

da(s) empreiteira(s) a ser(em) contratada(s). Os efluentes serão encaminhados para 

tratamento externo, em empresa especializada licenciada. Desse modo, a exigência 

contempla que as estações de tratamento (ETEs) recebedoras do efluente sejam 

devidamente licenciadas.  

Seguem abaixo demais diretrizes para coleta e destinação de efluentes sanitários:  

a) Implantar banheiros químicos para captação de efluentes dos canteiros de 

obras e linhas de frente;  

b) Construção de tanque séptico responsável pelo recebimento dos efluentes 

gerados nos banheiros químicos;  

c) Contratação de empresa especializada para retirada dos efluentes sanitários;  

d) Exigir que as estações de tratamento (ETEs) recebedoras do efluente sejam 

devidamente licenciadas;  

e) Cada embarcação deverá contar com sistema de coleta e tratamento dos 

efluentes, obedecendo à legislação vigente.  

Vale salientar que os sistemas provisórios a serem instalados no canteiro e nas 

frentes de trabalho são dimensionados e instalados para atender as necessidades 
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de cada canteiro e, ao final dos serviços, esses serão removidos, e a área 

recomposta.  

 Fluido de Perfuração  

O Fluido de Perfuração será destinado para o sistema de filtros, permitindo sua 

reciclagem e reutilização. 

 Fluido de Teste Hidrostático  

O fluido a ser utilizado é composto por fluoresceína e água do mar, não contendo 

biocida. Para o trecho marítimo, o fluido será descartado em alto mar, cujo local e 

vazão serão pré-estabelecidos. Para o trecho terrestre, o fluido poderá ser 

descartado no Rio Caceribu, após atendimento a legislação vigente. 

 Formas de Registros  

Todas as atividades planejadas para o subprograma deverão estar registradas e 

atendidas. Desvios, condições anormais de parada e partida, incidentes e acidentes 

serão registrados em documento próprio, com cópias mantidas nos locais de 

trabalho e nas centrais específicas de gerenciamento:  

a) Registro do sistema de Coleta e Tratamento dos Efluentes Gerados nos 

Canteiros de Obras e nas Frentes de Trabalho: o formato do registro da Coleta 

e Tratamento dos Efluentes Gerados nos Canteiros de Obras deverá seguir, no 

mínimo, as seguintes informações da planta baixa com o layout da área, 

destacando:  

b) Atividades realizadas e efluentes gerados (tipo, quantidade, composição);  

c) Identificação, posicionamento e dimensões das linhas de esgotamento e 

armazenamento;  

d) Registro dos treinamentos da mão-de-obra: o formato do registro dos 

treinamentos da mão-de-obra conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

data e local do treinamento; assunto abordado; e número de presentes, com 

identificação das suas respectivas áreas de atividades. 

e) Atendimento a Requisitos Legais  

a) Lei nº 997/76, que dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente e dá 

providências correlatas.  

b) Resolução CONAMA 357/05 – estabelece padrões de emissão de efluentes em 

corpos hídricos.  

f) Etapas de Execução 

Este Subprograma será conduzido durante a fase de implantação do Gasoduto.   
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14.3.1.4.3 Subprograma de Controle das Emissões Atmosféricas  

a) Justificativa 

Durante as obras de implantação do empreendimento no trecho marítimo serão 

geradas emissões atmosféricas provenientes da queima de combustíveis fósseis 

pelas máquinas e equipamentos utilizados nas obras, bem como serão 

ressuspendidos materiais particulados finos oriundos da movimentação de terra 

realizada durante as atividades de abertura da vala e enterramento do duto. 

b) Objetivo  

Controlar os efeitos da poluição atmosférica gerada durante as atividades de 

instalação do duto, de modo a assegurar a qualidade ambiental local. As emissões 

das fontes móveis de poluição são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA (legislação federal), que estabelece os níveis de emissões 

atmosféricas em veículos automotores. Assim, os níveis de gases e particulados 

gerados durante a circulação de veículos, máquinas e equipamentos deverão ser 

mantidos dentro dos padrões da legislação vigente.  

c) Público-alvo  

O público-alvo do subprograma são os trabalhadores envolvidos durante as fases de 

implantação e desativação (contratados ou subcontratados), além da área de SMS 

da EMPRESA e o Órgão Ambiental competente. 

d) Descrição do Subprograma  

A emissão de fumaça dos veículos não deverá exceder o padrão nº 2 da Escala 

Ringelmann. O monitoramento dos veículos e equipamentos deverá ser realizado 

mensalmente. Assim, os equipamentos que excederem esse padrão serão 

submetidos à manutenção mecânica, sendo essa ocorrência registrada como Não-

Conformidade.  

O subprograma deverá ser implementado nas áreas onde serão realizadas as 

atividades de implantação do trecho marítimo do duto, bem como nas vias de 

acesso a estes locais.  

Para minimizar este impacto, o encaminhamento a ser seguido será:  

a) Por ocasião das atividades de natureza civil das obras, tais como escavações e 

reposição de terra, o material extraído deverá ser mantido umectado, de forma 

que não ocorra emissão exagerada de partículas, principalmente nos locais 

onde exista população no entorno das obras;  

b) As áreas de estocagem de materiais e de manutenção de equipamentos, bem 

como as vias de acesso não pavimentadas deverão ser umectadas 

constantemente, especialmente durante o período seco;  
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c) As vias de tráfego deverão ser mantidas permanentemente limpas para evitar 

redispersão de poeiras;  

d) Lavagem periódica dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de 

sedimentos transportados para as vias;  

e) O transporte de material oriundo das escavações deverá ser feito em 

caminhões cobertos com lona, para evitar a formação de poeira, a queda e o 

espalhamento de terra ao longo do trajeto, e, se necessário, o material 

transportado deve ser umectado;  

f) O tráfego dos veículos vinculados às obras deverá ocorrer em velocidade 

compatível com as vias e sem excesso de carga;  

g) Os veículos deverão contar com sistema de proteção junto às rodas para 

minimizar a ressuspensão de material particulado;  

h) Os equipamentos, máquinas e os veículos utilizados nas obras e serviços 

associados passarão por manutenção regular e periódica, de modo a obedecer 

às exigências do PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do Ar por 

Veículos Automotores, minimizando-se assim a emissão de gases poluentes e 

material particulado para a atmosfera fora dos padrões estipulados;  

i) A queima de materiais combustíveis, de lixo e de matéria orgânica será 

proibida;  

j) Para a operação e manutenção dos canteiros de obras, serão previstos 

dispositivos e rotinas que não só atendam às prescrições básicas de conforto, 

higiene e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os 

transtornos que possam ser causados à população vizinha pela emissão de 

poeira, fumaça e demais poluentes atmosféricos.  

k) Os procedimentos de mobilização e posterior desmobilização dos canteiros de 

obras deverão ser informados às comunidades, assim como as fases de 

construção e os impactos mais relevantes gerados em cada fase deverão ser 

explicados às diversas partes interessadas, através do Programa de 

Comunicação Social;  

l) Os principais equipamentos e máquinas possuirão um plano de manutenção 

preventiva e corretiva, de modo a garantir o seu perfeito funcionamento, no que 

diz respeito à emissão de poluentes atmosféricos;  

m) Para evitar o incômodo das comunidades próximas, evitar-se-á o transporte de 

materiais e equipamentos nas estradas nos horários de pico.  

Este Subprograma tem relação direta com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), o 

Programa de Educação Ambiental (PEA), o Programa de Educação Ambiental do 

Trabalhador (PEAT), o Programa de Comunicação Social (PCS) e os demais 

programas e subprogramas do Plano de Construção e Acompanhamento da Obra, 

considerando-se as diretrizes e técnicas básicas recomendadas a serem 

empregadas durante as fases de implantação do empreendimento. 
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e) Atendimento a Requisitos Legais  

a) Resolução CONAMA nº 230/97 - Proíbe o uso de equipamentos que possam 

reduzir a eficácia do controle de emissão de ruídos e poluentes;  

b) Resolução CONAMA n°01/93 – PROCONVE e suas alterações e 

complementações posteriores.  

Para o acompanhamento do progresso das obras e para implementação de medidas 

preventivas e corretivas no que tange a emissões atmosféricas é imprescindível a 

ação fiscalizadora e o monitoramento e controle de incidentes e de não-

conformidades.  

O objetivo maior da ação é o de identificar e corrigir as não-conformidades nos 

canteiros de obras, frentes de trabalho e vias de acesso e oferecer subsídios para a 

avaliação de desempenho das empresas contratadas.  

De uma forma geral, caberá à EMPRESA informar e orientar quanto aos riscos 

ambientais e sociais causados por emissões atmosféricas e ruídos. O 

acompanhamento das atividades relacionadas ao controle das emissões 

atmosféricas das obras será feito por técnicos especializados que registrarão, em 

planilhas específicas, os resultados das medições e intervenções realizadas junto às 

fontes emissoras.  

O subprograma será aplicado durante toda a fase de implantação do trecho terrestre 

do Gasoduto. 

f) Etapas de execução  

Este Subprograma será conduzido durante a fase de implantação do Gasoduto.   

14.3.2 Programa de Comunicação Social 

Como este programa será aplicado para o trecho terrestre e marítimo do 

empreendimento de formas distintas, ele será apresentado separado por trecho. 

14.3.2.1 Trecho Terrestre 

a) Justificativas 

O Programa de Comunicação Social (PCS) se justifica pela necessidade de garantir 

a comunicação de informações qualificadas e claras sobre todas as fases do 

empreendimento, no intuito de conter e orientar as expectativas da população local e 

seus representantes, e também por representar um suporte logístico, informativo e 

esclarecedor aos demais programas ambientais propostos no presente EIA, de 

modo a garantir que todas as ações referentes ao empreendimento ocorram de 

forma integrada. 

O PCS se baseia na criação e monitoramento de um canal de comunicação 

permanente e sistemático entre o empreendedor e a população, por meio do qual 
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serão divulgadas informações específicas relacionadas a todas as fases do 

empreendimento. 

Entende-se que, quando os diferentes públicos assimilam as informações sobre o 

empreendimento e suas ações com os diferentes meios, passam a ter uma postura 

cooperativa e participativa frente aos mesmos (BANCO MUNDIAL, 2006; 

MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005).  

b) Objetivos 

O objetivo geral do PCS é estabelecer uma rede de comunicação eficaz e contínua 

entre o empreendedor e os diversos segmentos sociais envolvidos no projeto.  

Como objetivos específicos, tem-se: 

a) Identificar e uniformizar a linguagem e identidade visual mais acessível e 

adequada aos diversos públicos-alvo (construção de matriz de partes 

interessadas); 

b) Divulgar informações oriundas das diversas atividades contempladas pelas 

fases de planejamento, implantação e operação, de forma a conter as 

expectativas e evitar ruídos na comunicação e gerar clareza e transparência 

nas informações; 

c) Divulgar para os moradores das comunidades afetadas da AID, assim como 

para a sociedade civil organizada e aos órgãos públicos da esfera municipal da 

AII, informações sobre os impactos relacionados aos aspectos das fases de 

planejamento, implantação e operação do empreendimento, suas medidas 

mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras; 

d) Informar e orientar à população sobre as indicações de segurança durante a 

implantação e para a manutenção da faixa de servidão e segurança durante a 

operação; 

e) Promover a divulgação de informações referentes à população e as atividades 

realizadas junto à mesma para os trabalhadores da obra;  

f) Promover apoio logístico para os demais programas que possuem interação 

com a população, incluindo produção de materiais informativos dentro da 

linguagem e identidade visual definida;   

g) Criar um canal de comunicação direto e permanente entre o empreendedor e a 

comunidade em geral, de forma a esclarecer dúvidas, coletar sugestões e 

prestar esclarecimentos; 

h) Desenvolver e implementar um Plano de Engajamento das Partes 

Interessadas. 

c) Público-alvo 

O público-alvo do Programa de Comunicação Social é dividido em dois tipos de 

público: interno e externo, composto pelos seguintes agentes sociais: 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 57 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

a) Externo: Moradores das localidades da Área de Influência Direta (AID) e 

representantes da sociedade civil, representantes dos órgãos públicos dos 

municípios da AII;  

b) Interno: Trabalhadores das obras. 

d) Descrição do Programa 

A proposta de implantação do Programa de Comunicação Social se define pelo uso 

de metodologias de divulgação e informativos específicos para os públicos e as 

etapas do empreendimento. É importante que sejam traçadas orientações 

metodológicas que garantam um padrão de qualidade de informação e de ação para 

alinhar as diversas atividades do Programa.  

Os temas tratados pelas atividades de comunicação deverão contemplar, no 

mínimo: as etapas do licenciamento, a implantação dos projetos/programas 

ambientais, as atividades de planejamento, implantação e operação, as demandas 

do empreendimento, as orientações de convivência e as previsões de impactos que 

possam vir a acontecer. Devem ser informados sobre os procedimentos para o 

estabelecimento da faixa de servidão, cuidados com a instalação do duto e com a 

manutenção durante a operação, riscos associados à fase de instalação e operação, 

desapropriação e negociação das propriedades, contratação e desmobilização de 

mão de obra, contratação de serviços e geração de impostos, orientações de 

convivência entre a população e trabalhadores, interferências no sistema viário e os 

devidos procedimentos de segurança a serem seguidos nas fases de implantação e 

operação.  

É importante que as ações do PCS sejam implementadas em parceria com o 

Programa de Educação Ambiental (PEA), quando possível, para não sobrepor ações 

e fortalecer os programas. Além disso, o PCS deverá acompanhar de forma direta a 

implementação do Programa de Negociação e Indenização para garantir a clareza 

das informações e o estabelecimento de uma relação esclarecedora entre a 

população indenizada e o processo de negociação.  

As ações do programa contemplam ao mínimo o seguinte: 

a) Mobilização e capacitação da equipe; 

b) Interação direta com o setor de engenharia e planejamento para entender as 

etapas de implantação e planejar as comunicações necessárias com 

concessionárias responsáveis pela infraestrutura cruzada e com os públicos-

alvo, conforme passos a seguir;  

c) Levantamento e atualização do público-alvo, incluindo as lideranças locais, 

formais e informais. Definição dos públicos para cada atividade a ser 

desenvolvida; 

d) Levantamento dos meios de comunicação existentes e mais utilizados na AII; 
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e) Identificação do conhecimento e apreensões sobre o empreendimento por 

parte dos públicos-alvo;  

f) Definição de linguagem e identidade visual a ser utilizado nos materiais 

informativos;  

g) Divulgação das vagas de emprego a serem preenchidas para desenvolvimento 

da obra através dos canais de comunicação locais e junto aos órgãos 

responsáveis por capacitação e gestão de mão de obra;   

h) Elaboração de material informativo e de divulgação para cada etapa do 

empreendimento de acordo com os públicos-alvo externos e meios de 

comunicação adequados, ser divulgado junto aos públicos-alvo de forma 

específica, sendo, no mínimo, uma campanha de comunicação antes do início 

da fase de implantação, duas durante os treze meses de instalação, e uma por 

ano durante os primeiros dois anos de operação. A necessidade de continuar a 

implementação do Programa após os dois anos da operação deverá ser 

verificada depois desta campanha;  

i) Elaboração e distribuição de boletim informativo para o público interno para 

esclarecer os cuidados necessários junto à população e apresentar 

preocupações desta população que surgem durante o empreendimento, sendo, 

no mínimo, dois boletins informativos por ano de implantação e um durante o 

primeiro ano de operação;  

j) Instalação, manutenção, sistematização, análise e resposta de linha gratuita  

(e-mail e telefone a cobrar ou 0800), podendo ser interligado com a linha 

gratuita institucional do empreendedor; 

k) Interação direta e apoio às atividades dos programas ambientais do EIA; 

l) Relatórios de Acompanhamento semestrais; e 

m) Relatórios anuais. 

e)  Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

O PCS baseia-se na Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986 e na NBR 

ISO 14.001 (1996), que dispõe sobre a necessidade de se estabelecerem as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso 

e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente. De acordo com esses fundamentos, todo o 

trabalho de comunicação deverá adotar as seguintes premissas: 

a) Todo e qualquer cidadão deve ter acesso à informação e o direito de emitir 

opiniões sobre o empreendimento, individualmente ou através das diversas 

formas de associação e representação coletiva previstas em Lei; 

b) Toda e qualquer informação disponibilizada sobre o projeto deve ser clara, 

objetiva, inteligível, verdadeira e de fácil acesso para qualquer segmento da 

sociedade;  
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c) Todo e qualquer canal de comunicação deve prever as formas para coleta e 

encaminhamento da opinião dos diversos segmentos da sociedade, sejam eles 

diretos ou indiretos, de acordo com as necessidades específicas dos públicos 

de relacionamento e garantir o adequado retorno às partes interessadas;  

d) O fluxo de comunicação deve ser registrado e estar documentalmente 

disponível para consultas a qualquer tempo, presente ou futuro.  

e) O Programa de Comunicação Social considera como requisitos legais, 

resoluções, normas e diretrizes aplicáveis:  

f) Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, art. 225;  

g) Estudos Ambientais – EIA/RIMA do empreendimento; 

h) Art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que define que “Todo o 

indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 

direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e 

difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer 

meio de expressão”; 

i) Lei n. 8.389/81 que instituiu o Conselho de Comunicação Social na forma do  

artigo 224 da Constituição Federal. 

f) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado na Fase de Planejamento do empreendimento e 

deverá se estender até a Fase Operação, até o segundo ano de operação. Neste 

momento, deverá ser avaliada a necessidade de continuar a implementação do 

Programa. 

14.3.2.2 Trecho Marítimo 

a) Justificativas 

O Programa de Comunicação Social (PCS) se justifica pela necessidade de garantir 

a comunicação de informações qualificadas e claras sobre todas as fases do 

empreendimento, no intuito de conter e orientar as expectativas da população local e 

seus representantes, e também por representar um suporte logístico, informativo e 

esclarecedor aos demais programas ambientais propostos no presente EIA, de 

modo a garantir que todas as ações referentes ao empreendimento ocorram de 

forma integrada. 

O PCS se baseia na criação e monitoramento de um canal de comunicação 

permanente e sistemático entre o empreendedor e a população, por meio do qual 

serão divulgadas informações específicas relacionadas a todas as fases do 

empreendimento. 

Entende-se que, quando os diferentes públicos assimilam as informações sobre o 

empreendimento e suas ações com os diferentes meios, passam a ter uma postura 
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cooperativa e participativa frente aos mesmos (BANCO MUNDIAL, 2006; 

MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005).  

Em observância as características socioambientais locais versus as atividades a 

serem realizadas pelo empreendimento de regaseificação surge a necessidade de 

apresentar um Programa de Comunicação Social complementar com foco no público 

de pesca e às atividades de turismo e lazer na Baía de Babitonga. 

O tráfego de embarcações na Baía da Babitonga já denota atenção especial pelo 

elevado fluxo de embarcações, de pequeno à grande porte, voltadas para diversas 

atividades, como: pesca, turismo e indústria. Assim, a inserção de um novo 

empreendimento alterando a dinâmica de navegação e aumento o fluxo de 

embarcações, principalmente de grande porte, merece atenção especial 

principalmente no que diz respeito a garantir a segurança das embarcações e 

tripulação. 

b) Objetivos 

Disseminar as informações referentes ao empreendimento para os usuários dos 

recursos ambientais estuarinos/litorâneos da Área de Influência do empreendimento 

de regaseificação, 

Como objetivos específicos, tem-se: 

a) Criar um canal de comunicação direto e permanente entre o empreendedor e a 

comunidade em geral, de forma a esclarecer dúvidas, coletar sugestões e 

prestar esclarecimentos; 

b) Divulgar objetivos, ações, etapas e resultados dos Programas Ambientais a 

serem realizados pelo empreendedor; 

c) Identificar e uniformizar a linguagem e identidade visual mais acessível e 

adequada aos diversos públicos-alvo (construção de matriz de partes 

interessadas); 

d) Elaborar e distribuir informativos a população local sobre as ações das obras, 

alterações nas condições de tráfego e acessos, assim como das normas de 

segurança a serem aplicadas; 

e) Informar ao público alvo sobre os riscos potenciais e medidas de emergência; 

f) Informar ao público alvo sobre a zona de exclusão; 

g) Reduzir ao máximo os conflitos e problemas relacionados à implantação do 

empreendimento; 

h) Garantir o amplo e antecipado acesso às informações sobre o empreendimento 

e os Programas Ambientais. 

c) Público-alvo 

O público-alvo do Programa de Comunicação Social é as instituições que promovem 

o trabalho relacionados à pesca artesanal e o maior número de pescadores 

(profissionais e amadores), embarcados ou desembarcados. 
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d) Descrição do Programa 

O Projeto de comunicação social para pescadores contemplará linhas de ação 

específicas para atender o público-alvo ligado à pesca, sendo implementadas em 

momento anterior, durante e após as fases de instalação e desativação. 

Ações da comunicação social voltada ao público-alvo ligado à pesca serão: (i) 

Veiculação em rádio AM/FM; (ii) Veiculação em rádios VHF (Frequência Marítima); 

(iii) Escritório local e linhas telefônicas para esclarecimentos e denúncias; (iv) 

Informes semanais por e-mail e WhatsApp; (v) Comunicação em mar para 

embarcações pesqueiras com alertas e distribuição de material impresso específico 

(apoiado pelo projeto de Monitoramento in loco); (vi) Reuniões sobre etapa da 

atividade, com distribuição de material impresso específico. 

Com objetivo de informar as rotas das embarcações utilizadas durante a instalação 

do empreendimento, a fim de evitar perdas e danos nos petrechos de pesca terá 

continuidade o canal de informação aos pescadores. Além da criação, junto aos 

comunitários, de um canal de comunicação para que seja informado ao 

empreendedor sobre os petrechos perdidos ou danificados, para que seja possível 

realizar a indenização. 

O material proposto (digital e impresso) para divulgação junto ao público-alvo ligado 

à atividade pesqueira serão os seguintes: 

a) Folder com Perguntas e Respostas sobre as atividades, normas de segurança 

e canais de comunicação; 

b) Folder Esquemático sobre as atividades, estruturas e embarcações envolvidas 

e cronograma das fases da atividade de regaseificação;  

c) Cartaz e imagem de comunicado semanal sobre andamento e cronograma das 

atividades de regaseificação. 

 Reunião Inicial 

Durante o período de instalação do empreendimento (execução das obras) serão 

realizados, sempre que necessário, encontros com as comunidades pesqueiras da 

área de abrangência, com o objetivo de mantê-las informadas sobre o estágio da 

obra, bem como informá-las sobre o andamento dos programas e ações mitigatórios 

e compensatórios associados ao empreendimento. 

Apresentação do projeto da fase de instalação e desativação com respectivo 

cronograma, licença ambiental, programas ambientais (incluindo PEI), 

estabelecimento dos canais de comunicação, esclarecimentos adicionais e 

distribuição de materiais de divulgação. 

 Reunião Final 

Divulgação dos resultados da fase de instalação ou desativação, dos projetos 

ambientais e distribuição de material informativo. 
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 Reuniões extraordinárias 

Durante toda execução das atividades das fases de instalação e desativação haverá 

acompanhamento das ações e projetos de monitoramento para medir a necessidade 

de intervenções (reuniões) que visem ajustar as informações e conhecimento sobre 

os temas. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

O PCS baseia-se na Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986 e na NBR 

ISO 14.001 (1996), que dispõe sobre a necessidade de se estabelecerem as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso 

e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente. De acordo com esses fundamentos, todo o 

trabalho de comunicação deverá adotar as seguintes premissas: 

a) Todo e qualquer cidadão deve ter acesso à informação e o direito de emitir 

opiniões sobre o empreendimento, individualmente ou através das diversas 

formas de associação e representação coletiva previstas em Lei; 

b) Toda e qualquer informação disponibilizada sobre o projeto deve ser clara, 

objetiva, inteligível, verdadeira e de fácil acesso para qualquer segmento da 

sociedade;  

c) Todo e qualquer canal de comunicação deve prever as formas para coleta e 

encaminhamento da opinião dos diversos segmentos da sociedade, sejam eles 

diretos ou indiretos, de acordo com as necessidades específicas dos públicos 

de relacionamento e garantir o adequado retorno às partes interessadas;  

d) O fluxo de comunicação deve ser registrado e estar documentalmente 

disponível para consultas a qualquer tempo, presente ou futuro.  

e) O Programa de Comunicação Social considera como requisitos legais, 

resoluções, normas e diretrizes aplicáveis:  

f) Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, art. 225;  

g) Estudos Ambientais – EIA/RIMA do empreendimento; 

h) Art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que define que “Todo o 

indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 

direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e 

difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer 

meio de expressão”; 

i) Lei n. 8.389/81 que instituiu o Conselho de Comunicação Social na forma do  

artigo 224 da Constituição Federal; 

j) Guia de Comunicação Social em Atividades de Aquisição de Dados Sísmicos – 

Classe 3 (MMA/ABRIL/2005); 

k) Portaria MMA nº 422, de 26 de outubro de 2011. 
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f) Etapas de Execução 

O Programa de Comunicação Social do trecho marítimo será conduzido durante as 

fases de instalação, operação e desativação do empreendimento. 

14.3.3 Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

a) Justificativas 

O trecho terrestre do gasoduto terá cerca de 31 km de extensão, atravessando área 

dos territórios de Garuva e Itapoá. A rota do empreendimento acompanhará a 

servidão do oleoduto OSPAR, desde a faixa de praia em Itapoá, até a interligação 

com o Gasoduto Brasil – Bolívia (GASBOL) em Garuva.  A faixa de servidão do 

OSPAR está contida em um corredor com 20 metros de largura. 

Para a realização das atividades desenvolvidas na faixa de servidão e nos canteiros 

de obra poderão ser necessárias a desmobilização de benfeitorias existentes, o que 

pode representar uma redução de área produtiva, principalmente para os 

minifúndios, que são predominantes na AID. 

Durante os trabalhos de campo realizados no âmbito do diagnóstico socioeconômico 

desse estudo, foram identificadas duas residências e uma benfeitoria que estão na 

faixa de servidão. São duas residências em uma propriedade no povoado Sol 

Nascente em Garuva, e um barracão em uma propriedade no povoado de Saí Mirim, 

em Itapoá. 

Antes da solução desta situação, será necessária a realização do cadastro fundiário, 

de pesquisa cartorial, e de um processo de identificação e negociação para 

indenizar os proprietários das terras, os meeiros, os responsáveis pela produção e 

os donos das benfeitorias. 

b) Objetivos 

O objetivo geral desse Programa é realizar todas as atividades necessárias à 

liberação de áreas para a implantação do Gasoduto, aplicando-se mecanismos de 

negociação para solucionar de maneira que seja satisfatória a todos os envolvidos. 

Os objetivos específicos são: 

a) Identificar e delimitar com informações físicas e sociais das propriedades que 

estão na faixa de servidão do Gasoduto; 

b) Estabelecer um canal de comunicação entre o empreendimento e os 

proprietários a fim de facilitar as negociações; 

c) Estabelecer parceria com o Programa de Comunicação Social que deverá 

apoiar todas as ações do Programa; 

d) Negociar de forma clara e objetiva com os proprietários, produtores e meeiros 

cuja propriedade está na faixa de servidão do Gasoduto e nas demais áreas de 

estrutura de apoio do empreendimento. 
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c) Público-alvo 

O público-alvo do Programa é composto pelos proprietários, produtores e meeiros 

cuja propriedade está na faixa de servidão do Gasoduto e nas demais áreas de 

apoio do empreendimento.  

d) Descrição do Programa 

Este Programa deverá ser desenvolvido em parceria com o Programa de 

Comunicação Social - PCS, onde serão estabelecidas as estratégias de 

comunicação junto ao seu público-alvo. Desta forma, serão executadas as seguintes 

etapas: 

a) Pesquisa Preliminar: realizar pesquisa de dados primários e secundários para 

identificar a situação fundiária dos municípios da AII, especialmente na AID. Tal 

pesquisa deve ser realizada junto às prefeituras municipais de Garuva e Itapoá 

e no site do INCRA.    

b) Cadastro Fundiário: levantamento cadastral realizado por técnicos 

especializados junto aos proprietários e demais atingidos através de trabalho 

de campo. Trata-se do levantamento físico e social dimensionando a área, os 

usos produtivos e as benfeitorias afetadas pelo empreendimento em cada 

propriedade. 

c) Levantamento Cartorial: pesquisa nos cartórios dos municípios para identificar 

e analisar a característica e a situação legal das propriedades cadastradas. 

Fazer uma contraposição com os dados obtidos nas pesquisas preliminares e 

no Cadastro Fundiário. 

d) Publicização dos cadastrados: apresentação da lista dos cadastrados dos 

meios de comunicação e em locais públicos para que os cadastrados possam 

se identificar. 

e) Negociação entre as partes: processo de negociação entre as partes para 

estipular o valor a ser indenizado.  

f) Indenização: indenizar os proprietários e demais impactados a partir do valor 

negociado.  

Nas situações complexas de uso e propriedade, como em áreas arrendadas e em 

terrenos de uso público, o processo de negociação deverá respeitar as 

particularidades e condições de cada um dos casos, o atendimento tanto ao marco 

legal quanto às demandas sociais inerentes, para que o processo de negociação 

ofereça uma resolução reconhecida por ambas as partes como justa. 

Este Programa possui interface com o Programa de Comunicação Social, pois esse 

pode auxiliar a dirimir dúvidas nos processos de solução da situação com os 

proprietários afetados.  
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f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de 

desenvolvimento da atividade: 

a) NBRs 14.653-1:2001, 14.653-2:2004, 14.653-3:2004, e 14.653-4:2004 - normas 

de avaliação de imóveis. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado na fase de planejamento do Gasoduto Garuva – 

Itapoá, sendo finalizado após o término das negociações junto ao público-alvo. 

14.3.4 Programa de Educação Ambiental – PEA  

a) Justificativas 

A população dos aglomerados populacionais da AID terá o seu cotidiano alterado 

em função da presença do empreendimento. Tais alterações serão mais expressivas 

na fase de implantação do empreendimento. Essa realidade demandará o 

desenvolvimento de ações educativas junto à população para que a mesma entenda 

as mudanças ocorridas em função do empreendimento e possa, assim, contribuir na 

proteção do meio ambiente. 

A Educação Ambiental, em seu bojo, constitui-se enquanto práxis (teoria e prática) 

educativa, como um caminho para o estímulo ao desenvolvimento do pensamento 

crítico contribuindo para a construção de uma consciência ambiental coletiva 

pautada em valores éticos e de pertencimento. 

Dentro dessa perspectiva, o Programa de Educação Ambiental (PEA), tal como 

proposto, constitui-se em um instrumento de sensibilização e capacitação do público 

ao qual se direciona sobre questões ambientais globais e locais, como forma de 

promover a garantia da qualidade e saúde ambiental.  

b) Objetivos 

O objetivo geral desse PEA é sensibilizar e capacitar, através de informação 

qualificada, o público-alvo em relação ao seu meio ambiente, estimulando-o a 

desenvolver ações socioambientais proativas.  

Os objetivos específicos são: 

a) Desenvolver estratégias e práticas educacionais que permitam o conhecimento 

sobre o público e o contexto socioambiental onde está inserido o 

empreendimento; 

b) Auxiliar para que os atores sociais e as instituições protagonistas locais 

adquiram conhecimentos relacionados ao empreendimento e as interfaces 

deste com o contexto socioambiental cultural local; 
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c) Desenvolver parcerias com atores e instituições locais; 

d) Desenvolver materiais de apoio e didático adequados metodologicamente ao 

público; e 

e) Criar estratégias de monitoramento e avaliação das ações do PEA. 

c) Público-alvo 

O público-alvo do PEA é composto pelos atores sociais e as instituições 

protagonistas inseridas na AID do empreendimento, a saber: gestores públicos, 

instituições do terceiro setor, população da AID.  

d) Descrição do Programa 

De acordo com o artigo 2º da Lei 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental, “a educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal”.  

A metodologia do Programa de Educação Ambiental pressupõe a identificação 

preliminar dos atores sociais da AID que inclua o levantamento de lideranças locais, 

a identificação de possíveis parceiros, os planos e programas existentes a nível 

municipal e, em especial, os que abrangem a AID do empreendimento. A partir 

dessa identificação inicial, serão traçadas as estratégias de abordagem e 

desenvolvimento do PEA, assim como, produzidos materiais educativos específicos 

para diferentes públicos; e, posteriormente, realizados encontros com o público-alvo.  

Neste contexto, o Programa será desenvolvido a partir de atividades a serem 

realizadas em etapas distintas, porém complementares, a saber: 

a) Preparação e planejamento do PEA: mobilização e capacitação da equipe 

técnica; 

b) Identificação dos atores sociais e instituições protagonistas da AID: identificar, 

através de técnicas participativas, os atores sociais locais e as instituições 

protagonistas no âmbito da AID. Nessa fase, é importante identificar possíveis 

parceiros, os planos e programas existentes a nível municipal e, em especial, 

os implementados na AID; 

c) Articulações locais: promover articulações locais a partir dos atores sociais 

identificados;  

d) Elaboração de materiais de apoio e didáticos: elaborar materiais em linguagem 

adequada ao público contendo os temas abordados nos encontros.; e 

e) Realização de encontros: os conteúdos, temas e objetivos dos conteúdos 

deverão ser definidos na fase de identificação dos atores e instituições. 
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e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável, listada a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser 

editados no período de desenvolvimento da atividade: 

a) Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º; 

b) Lei 6.938/81 - institui a Política Nacional do Meio Ambiente; 

c) Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, capítulo 12 art. 80; 

d) Resolução CONAMA nº 237/97 - dispõe sobre Licenciamento Ambiental; 

e) Instrução Normativa nº02/2012 Ibama. 

f) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado durante a fase de implantação do Gasoduto 

Garuva – Itapoá e até 1 (ano) após o início da operação. 

14.3.5 Programa de de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT  

Como este programa será aplicado para o trecho terrestre e marítimo do 

empreendimento de formas distintas, ele será apresentado separado por trecho. 

14.3.5.1 Trecho Terrestre 

a) Justificativa  

No desenvolvimento de suas atividades, o homem intervém no meio ambiente, 

promovendo transformações e causando impactos de diversas magnitudes e 

naturezas. A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), no 

seu Artigo 3º, incumbe às empresas a promoção de PROGRAMAS DESTINADOS À 

CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES, no que se refere ao controle efetivo sobre 

o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no 

meio ambiente.  

Nas atividades de exploração, produção e transporte de petróleo e gás são 

identificados impactos ambientais nos meios físico, biótico e socioeconômico, sendo 

necessária a adoção de medidas mitigadoras por parte da empresa.  

Neste contexto, o Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT), 

justifica-se como um instrumento disseminador de informações relevantes e de troca 

de conhecimentos para fomentar a formação de uma equipe responsável tanto no 

âmbito socioambiental quanto no socioeconômico. O PEAT, assim, visa o 

desenvolvimento e troca, entre os participantes, de conhecimentos que possibilitem 

atitudes individuais e coletivas de preservação e respeito ao meio ambiente, não 

somente no desenvolvimento de suas atividades profissionais, mas também em sua 

rotina comunitária. 
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b) Objetivos 

 Objetivo Geral 

É objetivo do PEAT promover a educação ambiental dos trabalhadores, estimulando 

o desenvolvimento de atitudes condizentes com as questões ambientais e atuando 

em prol da melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental das atividades. A 

educação ambiental pretendida enfatiza as interferências causadas aos ambientes 

natural e social, bem como os cuidados necessários à execução das atividades em 

questão, focando, através de um comprometimento autêntico, em práticas 

individuais e coletivas de preservação e respeito ao meio ambiente.  

 Objetivos Específicos  

a) Propiciar a sensibilização dos trabalhadores focando a informação sobre a 

necessidade da coleta seletiva de resíduos sólidos;  

b) Contribuir no aprimoramento dos conhecimentos dos trabalhadores no que se 

refere às ações e procedimentos a serem adotados nas emergências 

ambientais;  

c) Desenvolver conhecimentos quanto às questões socioambientais locais, 

regionais e globais;  

d)  Contribuir para a implantação e eficiência dos demais projetos ambientais 

inter-relacionados e conduzidos pela empresa;  

e) Propiciar aos trabalhadores a possibilidade de trocas de experiências, criando 

uma convivência social positiva;  

f) Contribuir no aprimoramento dos conhecimentos sobre as questões ambientais 

acerca do empreendimento onde atuam.  

c) Público-alvo  

Considera-se como público-alvo toda a força de trabalho envolvida na instalação do 

Gasoduto, inclusive os subcontratados.  

d) Descrição do Programa  

A metodologia do PEAT está estruturada em ações educativas de participação 

individual e coletiva. Para o universo deste PEAT propõe-se a aplicação conjunta de 

diferentes ferramentas metodológicas, como dinâmicas de grupo, exposições 

dialogadas, estudos de caso, experiências de campo, entre outras. A aplicação 

conjunta de diferentes ferramentas permite construir um processo pedagógico que 

parte da realidade de vida dos trabalhadores, do seu local de trabalho e de suas 

atividades cotidianas. Esta estratégia busca atingir o modo de aprender de cada 

indivíduo, dentro de um processo de construção coletiva mais crítico e dialógico.  

Na fase de instalação do gasoduto, serão executadas atividades de escavação, 

assentamento e recobrimento do duto. Nesta etapa do empreendimento, o PEAT 
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deverá esclarecer aos trabalhadores a importância do empreendimento, informar a 

respeito dos impactos ambientais causados no ambiente, como se dá a recuperação 

ambiental da área diretamente afetada, bem como difundir conceitos de segurança 

no canteiro e convívio com comunidades próximas ao traçado. 

Os principais temas a serem abordados nas palestras estão especificados a seguir: 

a) O Empreendimento e os Impactos causados no ambiente pela Implantação do 

Gasoduto;  

b)  Meio Ambiente (físico, biológico e social) no qual o empreendimento está 

inserido; 

c) Interferências do canteiro de obras e atividades em terra sobre as comunidades 

no entorno do trecho da obra do gasoduto; 

d) Doenças Sexualmente Transmissíveis;  

e) Legislação ambiental e normas técnicas pertinentes ao empreendimento; 

f) Gerenciamento de Resíduos 

g) Possíveis acidentes e situações de emergência 

O PEAT será ministrado por profissionais especializados. Caso haja trabalhadores 

que não dominem o idioma nacional, as ações educativas e o material didático serão 

apresentados em inglês. 

Em cada encontro do PEAT deverá ser registrado: (i) Lista de presença com 

assinatura dos trabalhadores; (ii) Registro individual avaliativo do processo por parte 

de cada trabalhador; (iii) Registro fotográfico das atividades relacionadas à formação 

ambiental. Estas evidências serão encaminhadas ao órgão ambiental junto ao 

relatório de acompanhamento das condicionantes do empreendimento. 

e)  Atendimento a Requisitos Legais e/ ou outros Requisitos  

a) Constituição Federal de 1988, Art. 225, parágrafo 1°;  

b) Lei n° 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental; 

c) Decreto n° 4.281 de 2002, que regulamenta a Política Nacional de Educação 

Ambiental; 

d) Resolução CONAMA n° 237/97; 

e) Instrução Normativa 02 de 2012 – Ibama; 

f) Termo de Referência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o empreendimento. 

g) Recomendações contidas em Termos de Referência e em Pareceres Técnicos. 

f) Etapas de Execução 

O Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores será conduzido durante a fase 

de implantação do gasoduto sendo iniciado junto com o início das obras. Identifica-

se a necessidade de sua atuação sempre que haja alteração de trabalhadores. 
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14.3.5.2 Trecho Marítimo 

a) Justificativas 

No desenvolvimento de suas atividades, o homem intervém no meio ambiente, 

promovendo transformações e causando impactos de diversas magnitudes e 

naturezas. A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), no 

seu Artigo 3º, incumbe às empresas a promoção de PROGRAMAS DESTINADOS À 

CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES, no que se refere ao controle efetivo sobre 

o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no 

meio ambiente.  

A criação de programas/projetos de Educação Ambiental vinculados aos processos 

de licenciamento da área de atuação da Golar no Brasil visa à melhoria da gestão 

integrada de meio ambiente da empresa, de maneira que os trabalhadores 

percebam as consequências dos impactos associados aos empreendimentos e se 

habilitem a intervir de modo qualificado.  

Neste contexto, o Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT), 

justifica-se como um instrumento disseminador de informações relevantes e de troca 

de conhecimentos para fomentar a formação de uma equipe responsável tanto no 

âmbito socioambiental quanto no socioeconômico. 

b) Objetivos 

O PEAT visa o desenvolvimento e troca, entre os participantes, de conhecimentos 

que possibilitem atitudes individuais e coletivas de preservação e respeito ao meio 

ambiente, não somente no desenvolvimento de suas atividades profissionais, mas 

também em sua rotina comunitária. É objetivo do PEAT promover a educação 

ambiental dos trabalhadores, estimulando o desenvolvimento de atitudes 

condizentes com as questões ambientais e atuando em prol da melhoria contínua do 

Sistema de Gestão Ambiental das atividades. A educação ambiental pretendida 

enfatiza as interferências causadas aos ambientes natural e social, bem como os 

cuidados necessários à execução das atividades em questão, focando, através de 

um comprometimento autêntico, em práticas individuais e coletivas de preservação e 

respeito ao meio ambiente.  

Os objetivos específicos são: 

a) Propiciar a sensibilização dos trabalhadores focando a informação sobre a 

necessidade da coleta seletiva de resíduos sólidos;  

b) Contribuir no aprimoramento dos conhecimentos dos trabalhadores no que se 

refere às ações e procedimentos a serem adotados nas emergências 

ambientais;  

c) Desenvolver conhecimentos quanto às questões socioambientais locais, 

regionais e globais;  
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d) Contribuir para a implantação e eficiência dos demais projetos ambientais inter-

relacionados e conduzidos pela empresa;  

e) Propiciar aos trabalhadores a possibilidade de trocas de experiências, criando 

uma convivência social positiva;  

f) Contribuir no aprimoramento dos conhecimentos sobre as questões ambientais 

acerca do empreendimento onde atuam.  

c) Público-alvo 

Considera-se como público-alvo toda a força de trabalho envolvida na instalação, 

operação e desativação do TGS, sejam eles próprios ou contratados. 

d) Descrição do Programa 

A metodologia do PEAT está estruturada em ações educativas de participação 

individual e coletiva. Para o universo deste PEAT propõe-se a aplicação conjunta de 

diferentes ferramentas metodológicas, como dinâmicas de grupo, exposições 

dialogadas, estudos de caso, entre outras. A aplicação conjunta de diferentes 

ferramentas permite construir um processo pedagógico que parte da realidade de 

vida dos trabalhadores, do seu local de trabalho e de suas atividades cotidianas. 

Esta estratégia busca atingir o modo de aprender de cada indivíduo, dentro de um 

processo de construção coletiva mais crítico e dialógico. 

Durante a fase de instalação do trecho marítimo do TGS serão realizadas as 

atividades de lançamento de dutos e de comissionamento da FSRU. Nesta etapa do 

empreendimento o PEAT deverá esclarecer aos trabalhadores a importância do 

empreendimento, informar a respeito dos impactos ambientais causados no fundo 

marinho e comunidade bentônica da rota do duto e da FSRU, como se dá a 

recuperação ambiental da área diretamente afetada, intervenções da instalação do 

duto com as atividades costeiras (pesca artesanal e turismo), bem como difundir os 

planos de emergência marítimos adotados pela Golar.  

Os principais temas a serem abordados nas palestras estão determinados no 

Quadro 14.3.5.2-1 

Quadro 14.3.5.2-1 - Conteúdo programático e do PEAT – Trecho Marítimo. 

MÓDULO TEMA DURAÇÃO 

Módulo I - Atividade de Integração; 

- O Empreendimento E os Impactos causados no fundo marinho e comunidade bentônica; 

- Meio Ambiente no qual o empreendimento está inserido x intervenções com atividades 
costeiras; 

- Cuidados necessários à instalação do duto, no que diz respeito às interferências com a 
atividade pesqueira no mar. 

01 Hora 

Módulo II - Legislação ambiental e normas técnicas pertinentes ao empreendimento; 

- Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

- Possíveis acidentes e situações de emergência; 

- Atividade de Integração e Discussão. 

01 Hora 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 72 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

A aplicação de PEAT será ministrada por profissionais especializados. Caso haja 

trabalhadores que não dominem o idioma nacional, as ações educativas e o material 

didático serão apresentados em inglês. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de 

desenvolvimento da atividade: 

a) Lei n° 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental; 

b) Decreto n° 4.281 de 2002, que regulamenta a Política Nacional de Educação 

Ambiental; 

c) Constituição Federal de 1988, Art. 225, parágrafo 1°;  

d) Resolução CONAMA n° 237/97; 

e) Termo de Referência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o empreendimento. 

f) Recomendações contidas em Termos de Referência e em Pareceres Técnicos. 

f) Etapas de Execução 

O Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores será conduzido durante a fase 

de instalação e operação do trecho marítimo do empreendimento. 

14.3.6 Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

Como este programa será aplicado para o trecho terrestre e marítimo do 

empreendimento de formas distintas, ele será apresentado separado por trecho. 

14.3.6.1 Trecho Terrestre 

a) Justificativas 

A partir da análise da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA), Nº Processo 

IPHAN 01510.000248/2018-11 com vistas à definição dos estudos de avaliação de 

impacto em relação aos bens acautelados, nos termos da Portaria Interministerial 

n°60/2015 e da Instrução Normativa IPHAN n° 001 de 2015, a Superintendência do 

IPHAN em Santa Catarina informa, através do Ofício TER nº58/ CNL/ GAB PRESI, 

que a FCA protocolada para o empreendimento em questão atende as normas 

legais supracitadas. Neste sentido, o IPHAN solicita que devem ser apresentados os 

seguintes estudos visando subsidiar o cumprimento deste Termo de Referência 

Específico (TRE): 

a. Em relação aos bens Arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 

3.924/61: 
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A1. O empreendimento recebeu o enquadramento de nível III em função de sua 

tipologia (anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN 

n°01/2015). 

A2. Dessa forma, será necessária a apresentação do Relatório de Avaliação do 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) que, por sua vez, será precedido por 

um Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA). 

b. Em relação aos bens Tombados e Valorados (patrimônio material) nos termos do 

Decreto-Lei nº 25/37 e da Lei nº 11.483/07 existentes na área do empreendimento e, 

conforme previsão constante na Instrução Normativa IPHAN n° 01 de 2015, 

informamos: 

B1. Não há previsão de impacto aos bens Tombados, Valorados e Chancelados ou 

processos abertos para esse fim nos municípios citados na FCA, assim como não 

foram identificados processos de Chancela da Paisagem Cultural que abrangessem 

os municípios referenciados na FCA. 

c. Em relação aos bens Registrados (patrimônio imaterial), nos termos do Decreto nº 

3.551/00 e após consulta ao banco de dados e Departamento de Patrimônio 

Imaterial – DPI do IPHAN, informamos: 

C1. Não há previsão de impacto aos bens Registrados ou processos abertos para 

esse fim no município citado na FCA. 

Considerando que o empreendimento em tela foi enquadrado como sendo de média 

e/ou alta interferência sobre as condições vigentes do solo (Nível III), grandes áreas 

de intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de 

localização e traçado, listamos abaixo os documentos e as informações necessárias 

à continuidade do processo de licenciamento ambiental junto a este Instituto, sendo 

que o estudo deve ser executado tanto em área terrestre como subaquática. 

b) Objetivos 

O objetivo geral do Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico é 

realizar ações que garantam a proteção e salvaguarda do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Arqueológico impactado pelo empreendimento. 

Como objetivos específicos, tem-se: 

a) Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por 

meio de levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia 

especializada; 

b) Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da 

Área Diretamente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários 

em campo com base em levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície; 

c) Refinamento da pesquisa arqueológica nos locais de médio e alto potencial 

arqueológico; 
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d) Em ambiente subaquático, um levantamento prospectivo intensivo a partir de 

prospecção arqueológica subaquática direta (através de mergulho) ou através 

de métodos geofísicos indiretos (sonar de varredura lateral, perfilador sísmico 

de subsuperfície, etc).   

e) Estabelecimento de uma proposta metodológica para o registro, mapeamento, 

delimitação e pesquisa de sítios arqueológicos submersos. 

O público-alvo a que este Programa visa atender é constituído por: 

a) comunidades impactadas pelo empreendimento; 

b) a instituição responsável pela proteção do patrimônio histórico e arqueológico 

nacional, o IPHAN; 

c) trabalhadores envolvidos com o empreendimento; 

d) comunidade escolar da AID, inclusive professores das unidades escolares 

selecionadas pelo Programa; e 

e) gestores de órgãos públicos localizados na AID do empreendimento. 

c) Descrição do Programa 

A partir do Termo de Referência (TRE) pelo IPHAN, caberá ao empreendedor a 

elaboração do Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

aplicável aos empreendimentos de nível III, que conforme a Instrução Normativa 

01/2015, deverá conter: 

a) Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por 

meio de levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia 

especializada; 

b) Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da 

Área Diretamente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários 

em campo com base em levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície; 

c) Refinamento da pesquisa arqueológica nos locais de médio e alto potencial 

arqueológico; 

d) Em ambiente subaquático, um levantamento prospectivo intensivo a partir de 

prospecção arqueológica subaquática direta (através de mergulho) ou através 

de métodos geofísicos indiretos (sonar de varredura lateral, perfilador sísmico 

de subsuperfície, etc).   

e) Estabelecimento de uma proposta metodológica para o registro, mapeamento, 

delimitação e pesquisa de sítios arqueológicos submersos. 

f) Proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos 

visando registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da 

execução do Projeto; 

g) Indicação de instituição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação do 

material arqueológico, localizada, preferencialmente, na unidade federativa 

onde a pesquisa será realizada; 
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h) Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo, 

se houver, e da equipe tecnicamente habilitada; 

i) Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo, 

se houver, e da equipe tecnicamente habilitada em arqueologia de ambientes 

aquáticos; 

j) Declaração de participação de TODOS os membros da equipe de pesquisa; 

k) Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais 

acautelados das atividades a serem realizadas no local, destinadas à 

comunidade local e ao público envolvido; 

l) Proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, 

divulgação científica e extroversão; 

m) Delimitação da área abrangida pelo projeto em formato shapefile; 

n) Prova de idoneidade financeira do projeto; 

o) Cópia dos atos constitutivos ou lei instituidora, se pessoa jurídica; 

p) Relação, quando for o caso, dos sítios a serem pesquisados com indicação 

exata de sua localização; 

q) Definição dos objetivos; 

r) Sequência das operações a serem realizadas no sítio; 

s) Cronograma da execução; 

t) Mapa imagem em escala compatível. 

u) Público-alvo 

Além destes supracitados requisitos, recomenda-se que o projeto esteja em 

consonância cronológica com os demais estudos exigidos pelos órgãos envolvidos 

no processo de licenciamento ambiental e que, para além do levantamento dos 

sítios arqueológicos registrados no Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos – 

CNSA, considere também os estudos anteriormente executados na área de 

influência do empreendimento. 

O programa deve referir-se, ainda, aos sítios arqueológicos já conhecidos 

localizados na área de influência do empreendimento e que possam, durante a 

implantação do empreendimento, sofrer impactos. Nesses casos o projeto deverá 

contemplar sugestões de medidas mitigadoras e/ou compensatórias adequadas à 

sua proteção. 

Destaca-se também que a autorização do IPHAN para realização de pesquisas 

arqueológicas em Terras Indígenas, Comunidades Quilombolas ou em áreas 

especialmente protegidas, não exime o interessado de obter, junto às instituições 

responsáveis, as respectivas autorizações relativas ao cronograma de execução, 

bem como a autorização da entrada dos profissionais nas áreas pretendidas. 

Caso o projeto seja aprovado pelo IPHAN, o órgão publicará Portaria no DOU 

autorizando o Arqueólogo Coordenador a executar em campo o Programa de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 
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A execução do Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

deverá ser descrita em relatório denominado Relatório de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico, a ser submetido à avaliação do IPHAN, contendo os 

resultados da pesquisa, nos termos do artigo 20 da Instrução Normativa IPHAN n.º 

001/15 e arts. 11 e 12 da Potaria Sphan 07/88. 

Destaca-se que para a confecção do inventário do acervo deverá ser observado o 

anexo II da Portaria Iphan 196/2016.  

Cumpre destacar ainda que as Fichas de Registro de Sítios Arqueológicos deverão, 

necessariamente, ser apresentadas em meio físico, assinadas pelo arqueólogo 

coordenador, e em meio digital, formato ACCESS, com vistas à sua inclusão no 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA, após análise e homologação 

pelo IPHAN. 

Em relação às plantas e mapas que comporão o relatório, estes deverão ser 

apresentados em meio digital no formato shapefile (shp), com datum SIRGAS2000. 

As plantas e mapas apresentados em meio físico deverão conter: grade de 

coordenadas, escalas gráficas e numérica e sistema de coordenadas UTM (Datum 

SIRGAS2000) contendo a área de influência do empreendimento, o posicionamento 

e delimitação de sítios localizados e/ou conhecidos e demais informações relevantes 

para a avaliação do impacto na área. 

Caso o empreendimento sofra alterações na área de influência inicialmente 

apresentada o IPHAN deve-se apresentar documentação com todos os requisitos, já 

citados acima, necessários a manifestação deste instituto, ou seja, o arqueólogo 

coordenador deverá indicar quais serão as alternativas locacionais para o 

empreendimento, indicando qual o grau de impacto em cada um dos locais 

sugeridos. 

Cumpre destacar que a responsabilidade pela conservação dos bens arqueológicos 

é do arqueólogo coordenador durante a etapa de campo e da instituição de guarda e 

pesquisa, após seu recebimento, cabendo ao empreendedor executar as ações 

relacionadas à conservação dos bens arqueológicos decorrentes do 

empreendimento, incluindo, quando couber, a conservação de bens arqueológicos in 

situ, a viabilização de espaço apropriado para guarda ou a melhoria de Instituição de 

Guarda e Pesquisa para bens móveis, como determina o Art. 51 da IN IPHAN n.º 

001/15. 

Caso o empreendimento em questão requisite a realização do Programa de Gestão 

(independente da natureza do patrimônio cultural acautelado: arqueológico, 

tombado, valorado ou registrado) será igualmente necessário a elaboração e 

execução de um Projeto Integrado de Educação Patrimonial - PIEP, com vistas a 

atender o inciso III do art. 32 e o inciso V do art. 35, ambos em consonância com as 

instruções contidas no Capítulo III da Instrução Normativa n° 001/2015. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 77 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

Este Programa possui interface, principalmente, com os Programas de Comunicação 

Social e de Educação Ambiental. 

d) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação 

aplicável, listada a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser 

editados no período de desenvolvimento da atividade: 

a) Constituição Federal de 1988, Artigos 20, 23, 215 e 216, que dispõem sobre o 

patrimônio cultural brasileiro e sua preservação; 

b) Lei Federal 3.924 de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e  

pré-históricos;  

c) Portaria IPHAN nº. 07 de 1988, que estabelece os procedimentos para 

permissões e autorizações para pesquisas arqueológicas; 

d) Portaria Interministerial nº 60 de 2015, estabelece procedimentos 

administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da 

administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de 

competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA; 

e) Resolução CONAMA nº 01 de 1986, que estabelece que os sítios 

arqueológicos devem ser objeto de consideração para a emissão das licenças 

Prévia, de Instalação e Operação de empreendimentos que causem impacto 

significativo ao meio ambiente; 

f) Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997; 

g) Lei Estadual nº5846/1980. 

e) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado antes do início das obras, tendo continuidade 

durante a etapa de implantação, sendo finalizado antes do início da fase de 

operação. 

14.3.6.2 Trecho Marítimo 

O Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do trecho marinho 

seguirá as mesmas diretrizes descritas no Termo de Referência Específico (TRE) nº 

58/CNL/GAB PRESI, emitido em 16 de maio de 2018 para o empreendimento 

Terminal Gás Sul (TGS), localizado nos municípios de São Francisco do Sul, Itapoá 

e Garuva - Estado de Santa Catarina. O detalhamento do Programa do trecho 

marinho é mesmo apresentado trecho terrestre. 
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14.3.7 Programa de Monitoramento In Loco da Atividade Pesqueira 

a) Justificativas 

A instalação das estruturas da atividade de regaseificação geram um raio de 

exclusão que por motivos de segurança deve ser respeitado pelas embarcações. O 

fato das estruturas se localizarem dentro da baia, onde ocorre uma intensa atividade 

pesqueira de caráter artesanal e significativa circulação de embarcações, remete a 

necessidade de conduzir a utilização de abordagens de mar para poder garantir a 

segurança na navegação e prática da pesca. O projeto foca uma comunicação 

preventiva e informativa, bem como otimiza a geração de informações relativas à 

distribuição espacial da frota pesqueira num raio de distância a ser definido a partir 

das estruturas envolvidas na atividade de regaseificação. 

Outro aspecto não menos importante são as características ambientais da Baia da 

Babitonga, revelando ecossistemas característicos que variam desde mangue, 

praias arenosas e margens rochosas, ilhas e lages ou planícies de maré, parcéis e 

substratos inconsolidados. Ainda são protagonistas deste cenário a fauna residente 

e transitória, com espécies como mero (Epinephelus itajara), boto cinza (Sotalia 

fluviatilis) e toninha (Pontoporia blainvillei), dentre outros, também classificados 

como espécies em ameaça de extinção ou insuficientemente conhecidas (Red List, 

IUCN, 2002).  

Neste sentido, no intuito de maximizar as atividades da equipe mobilizada em campo 

e tornar o monitoramento ambientalmente pró-ativo, é proposto a identificação, 

registro e mapeamento de todos os exemplares da biota (avifauna, mastofauna, 

ictiofauna e herpetofauna) durante as fases de instalação e desativação. De forma 

complementar, esta ação torna o raio abrangência maior que o do monitor a bordo 

da FSRU e promove a geração de uma base de informações georeferenciadas. 

b) Objetivos 

Monitorar a área de exclusão e de influência direta imediata na Baía de Babitonga 

que compreende a boca da barra até o Porto de Itapoá, mantendo toda a frota 

pesqueira da região informada sobre os aspectos técnicos da operação relacionados 

às questões de segurança e de meio ambiente. 

Os objetivos específicos são: 

a) Gerar mapas com as rotas utilizadas pelas embarcações e pontos de pesca, 

georeferenciando suas posições diariamente a fim de gerar análises de 

distribuição e frequência pelas embarcações locais no espaço 

costeiro/marinho; 

b) Gerar índices sobre a frequência do trafego de embarcações na área, a fim de 

analisar possíveis impactos na biota local. Tais informações serão geradas 

após a análise cruzada dos registros da biota, com as informações das rotas de 

tráfego; 
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c) Comunicar e sensibilizar os proprietários e tripulantes de embarcações 

pesqueiras sobre os riscos de aproximação da plataforma e das outras 

embarcações de apoio envolvidas na operação; 

d) Coletar dados diretos e indiretos, sobre a situação da biota durante o período 

de trabalho, interagindo com as instituições regionais especializadas e 

licenciadas para o manejo destas espécies. 

c) Público-alvo 

Embarcações de pesca (pescadores profissionais e amadores) e embarcações de 

lazer e turismo que estejam atuando da boca da barra ao Porto de Itapoá, 

embarcações cargueiras, de praticagem e outras que se aproximem da área de 

exclusão das operações de regaseificação. 

d) Descrição do Programa 

Monitores capacitados e com ampla experiência em atividades de campo, farão 

observações referentes as atividades embarcadas, especial atenção a pesca, e biota 

marinha durante todo o período da atividade de instalação e desativação objetivando 

identificar e registrar o fluxo da frota pesqueira e outras embarcações, bem como a 

biota observada e seus respectivos padrões comportamentais. 

Os monitores atuarão em embarcação (lancha de 25 pés) mobilizada para este fim, 

devidamente equipada com rádio de comunicação e todos os equipamentos de 

segurança, visando ampliar a área de amostragem proporcionando uma maior 

eficiência de monitoramento. 

As observações serão realizadas durante o intervalo de luminosidade do dia, entre 

as 7:00h e 18:00h, a partir de pontos altos nas embarcações, com o auxílio de 

binóculos reticulados 7x50. Os monitores estarão munidos ainda de aparelhos de 

posicionamento geográfico (GPS), máquina fotográfica digital, cadernetas de campo, 

lápis e fichas de registro. Uma vez embarcados, os monitores utilizarão o 

equipamento de segurança da embarcação, coletes salva-vidas e roupas que 

identifiquem o pesquisador como monitor, utilizando o fardamento padrão da 

empresa. 

O barco de monitoramento realizará rondas, de acordo com o deslocamento da frota 

de pesca, cobrindo a área de influência indireta imediata diariamente. Assim, serão 

abordados em mar as embarcações pesqueiras e realizado uma comunicação 

acerca das atividades de instalação ou desativação e os cuidados quanto a 

segurança e navegação. Suas posições serão coletadas de forma a gerar mapas de 

distribuição da frota de extrema relevância para o Projeto de Monitoramento 

Pesqueiro. Da mesma forma, cruzamento de informações permitiram identificar as 

produtividades dos barcos, a partir dos desembarques, com sua localização espacial 

contribuindo para a avaliação dos impactos das atividades de instalação e 

desativação sobre a pesca local. 
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A biota observada será registrada em uma ficha específica, adaptada dos protocolos 

dos centros especializados do IBAMA. Além da identificação, deverão ser 

registradas ainda a data e a hora da avistagem, a posição geográfica, a distância 

relativa do animal em relação às embarcações da operação e as condições 

oceanográficas e meteorológicas no momento da avistagem. Os indivíduos 

avistados deverão, sempre que possível, ser registrados em meio digital (fotografia). 

Nas observações dos mamíferos aquáticos, será utilizado o método "ad libitum" e 

grupo focal consistindo em contar todos os indivíduos e anotar todos os 

comportamentos observados. Serão registrados na caderneta de campo as 

observações de aves marinhas e outros animais relevantes. 

Os animais encontrados mortos nas praias deverão ser identificados, registrados, 

coletados (sempre que possível) e enviado para a entidade responsável pelo resgate 

e realização necropsias de acordo com os protocolos do IBAMA, a fim de avaliar a 

sua Causa mortis, relacionando ou não esta as atividades de instalação ou 

desativação da regaseificação. 

Os dados registrados serão catalogados a fim de elaborar uma listagem simples das 

espécies observadas, além de avaliados quantitativamente a fim de compará-los 

com dados pretéritos para esta ou outra área com influência antrópica semelhante 

adquiridos em bibliografia especializada. As coordenadas das avistagens serão 

plotadas em mapas temáticos digitais georeferenciados, a fim de elaborar uma base 

digital da biota marinha na área de operação. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

Este projeto tem por objetivo atender aos requisitos da Legislação em vigor, bem 

como os seguintes requisitos legais: 

Constituição Federal 

a) Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 – Dispõe sobre a proteção à fauna e dá 

outras providências. 

b) Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

c) Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 – Regulamenta a Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, 

e dá outras providências. 

d) Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 

dá outras providências. 
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f) Etapas de Execução 

Etapa 01: Planejamento;  

Etapa 02: Mobilização – Realizado de acordo com o cumprimento do cronograma 

geral da Golar;  

Etapa 03: Capacitação da equipe; Coleta de dados (atividades em campo);  

Etapa 04: Tabulação dos dados; Análise dos dados; Emissão dos relatórios 

mensais; 

Etapa 05: Emissão do relatório final. 

14.3.8 Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP) 

a) Justificativas 

As fases de instalação, operação e desativação da atividade de regaseificação 

apresentam uma série de impactos e interferências na atividade pesqueira. Esta 

situação tende a ser mais sensível em locações próximas à costa, ou seja, quando 

se trata de: (i) águas rasas; (ii) ecossistemas sensíveis; e (iii) pescarias artesanais. 

Durante o período de realização dessa atividade, em cada uma das fases, há uma 

preocupação compartilhada entre a empresa, pescadores e órgãos ambientais 

quanto à possibilidade de que ocorra algum tipo de acidente/incidente ou mesmo 

que a presença das estruturas possa gerar interferências na dinâmica da frota e/ou 

na produção pesqueira mediante o postulado de que as estruturas funcionam como 

atratores de pescado, ou mesmo por sua área de exclusão para garantia de 

segurança.  

Diante deste cenário e sem reduzir a complexidade do assunto, o projeto de 

monitoramento das pescarias para a frota motorizada na região da Baía de 

Babitonga, visa gerar informações primárias relativas à produção pesqueira de forma 

espacializada. A coleta sistemática de dados de pesca deverá ser continua ao longo 

da atividade (anterior a instalação, durante a instalação/operação/desativação e 

posterior a desativação), de modo a identificar tais interferências e impactos, se 

valendo ainda de outros projetos de monitoramento em curso durante as diferentes 

fases das atividades.  

Vale a menção de que projetos de monitoramento pesqueiro podem subsidiando 

processos de tomada de decisão relacionados a medidas mitigatórias e 

compensatórias e oferecer condições iniciais para se pensar em processos de 

cogestão pesqueira a médio e longo prazo. 

b) Objetivo geral e específicos 

O objetivo geral do Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro é oferecer 

subsídios para melhor compreender-se relações de causa-efeito entre atividade de 
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regaseificação e produtividade pesqueira, gerando para esse fim dados de pesca 

(captura e esforço) de forma sistemática envolvendo as comunidades pesqueiras. 

Para tanto, são delineados os seguintes objetivos específicos: 

a) Coleta diária de dados pesqueiros por meio de planilhas padronizadas de 

desembarque nas comunidades pesqueiras onde se concentra a frota 

motorizada no Baixo-Sul; 

b) Sistematizar dados e resultados e discutir com as comunidades pesqueiras 

monitoradas visando validá-los e legitimá-los; 

c) Organizar dados e informações em banco de dados com interface em Sistema 

de Informação Geográfica, de forma a integrá-los com análises obtidas por 

outros projetos de monitoramento ambiental. 

c) Público-alvo 

Pescadores dos portos de desembarques dos municípios de São Francisco do 

Sul/SC e Itapoá/SC. 

d) Descrição do Programa 

O desenho amostral para coleta de dados pesqueiros deverá contemplar os 

principais portos de desembarque dos municípios de São Francisco do Sul e Itapoá, 

envolvendo as diferentes modalidades de pesca empregada na região pela frota 

motorizada e não motorizada. 

A coleta de dados será realizada por monitores pesqueiros pertencentes a própria 

comunidade, sendo selecionados, treinados e contratados de forma a coletar 

diariamente dados de pesca, preferencialmente no momento do desembarque, a 

partir de entrevista específica. 

Com base nas informações fornecidas pelo pescador em relação às áreas de 

captura (pesqueiro), são realizadas estimativas de número de viagens a cada área 

de pesca bem como embarques para poder espacializar os sítios pesqueiros. Dessa 

forma, podemos visualizar quais as áreas mais frequentadas ao longo do tempo e 

sobrepor com a presença das atividades do empreendimento de regaseificação. 

O desenho amostral definido levará em consideração as orientações e normas 

técnicas para realização de projetos de monitoramento pesqueiro conforme plano de 

estatística pesqueira  

O cálculo de Captura por Unidade de Esforço (CPUE) é realizado partindo do 

princípio que há uma proporcionalidade entre captura versus abundância e esforço 

versus mortalidade, indicando uma quantidade que pode ser assumida como sendo 

proporcional ao número de indivíduos no mar.  
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e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

a) Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 – Dispõe sobre a proteção à fauna e dá 

outras providências. 

b) Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

c) Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 – Regulamenta a Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, 

e dá outras providências. 

d) Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 

dá outras providências. 

e) Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona 

Econômica Exclusiva – ReviZEE. 

f) Aragão, J. A. N., 2008. Sistema de geração de dados estatísticos da pesca - 

ESTATPESCA. 

f) Etapas de Execução 

O Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro tem indicação inicial de 

três anos, sendo o início do monitoramento realizado no mínimo dois meses antes 

da fase de instalação. Após dois anos de coleta os resultados serão avaliados e 

discutido com os órgãos competentes quanto a continuidade após o fechando do 

terceiro ano. Importante ressaltar que independente da tomada de decisão pela 

continuidade ou não do projeto de monitoramento, a coleta de dados deverá ser 

retomada no mínimo dois meses antes da fase de desativação e perdurará por 04 

meses após retirada de todas as estruturas envolvidas nas atividades do 

empreendimento de regaseificação. 

Uma premissa que se assume para o trabalho é que existem dados pretéritos de 

monitoramento de desembarque pesqueiro e, consequentemente, um background 

quanto as informações de desembarque pesqueiro na Baía da Babitonga. 

14.3.9 Programa de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) 

a) Justificativas 

No âmbito do Estudo de Impacto Ambiental foram identificados, a partir da restrição 

ao uso do espaço marítimo, 04 municípios onde se encontram comunidades 

pesqueiras artesanais que atuam nas áreas utilizadas para a instalação e operação 

do empreendimento de regaseificação e suas estruturas, sendo: gasoduto, 

monoboia, eretores, FSRU e rebocadores. Estes municípios são: Itapoá, São 

Francisco do Sul, Garuva e Joinville, todos na Baía da Babitonga, no estado de 

Santa Catarina. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 84 
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

b) Objetivo geral e específicos 

Compensar as comunidades pesqueiras artesanais dos municípios de Itapoá, São 

Francisco do Sul, Garuva e Joinville, no Estado de Santa Catarina, referente ao 

trecho marítimo do empreendimento de Regaseificação da Golar na Baia da 

Babitonga, devido aos impactos relacionados à restrição provisória e permanente de 

uso de área onde o empreendimento pretende ser instalado. 

Para tanto, são delineados os seguintes objetivos específicos: 

a) Realizar diagnóstico participativo e as devolutivas, mobilizando os segmentos 

sociais que se articulam na cadeia produtiva da pesca artesanal nos municípios 

envolvidos. 

b) Definir e hierarquizar os projetos comunitários com grupos sociais da cadeia 

produtiva, considerando os resultados das análises de viabilidade técnica, 

ambiental e econômica. 

c) Realizar análises sobre a viabilidade técnica, ambiental e econômica dos 

projetos demandados, envolvendo a participação de representantes das 

comunidades trabalhadas. 

d) Estimular a gestão social de projetos e empreendimentos a serem 

implementados com base no uso sustentável dos recursos pesqueiros. 

c) Público-alvo 

Neste projeto, o sujeito da ação educativa refere-se a todos os segmentos sociais 

nos municípios que se encontram na cadeia produtiva da pesca artesanal 

(comerciantes, redeiros, marisqueiras, mecânicos, entre outros) e que compõem a 

base comunitária da pesca artesanal local. Além disso, o sugerido processo prevê o 

envolvimento de entidades representativas da pesca artesanal, além daquelas que 

apresentam maior peso sociopolítico.  

d) Descrição do Programa 

O projeto realizará com uma ampla mobilização dos sujeitos da ação, buscando 

inserir e fomentar a participação nas várias etapas que compõem este projeto. Esse 

caminho, com foco na inclusão, culminará em uma análise coletiva sobre a realidade 

local, sobre as potencialidades e necessidades comunitárias, bem como sobre a 

viabilidade técnica, ambiental e econômica das propostas de projetos, a fim de trazer 

subsídios para a tomada de decisão. Este processo permitirá aos sujeitos da ação 

educativa avaliar e encaminhar propostas de ações compensatórias coletivas. 

Desta forma, a atividade será iniciada por um amplo diagnóstico participativo, com 

vistas a levantar informações, identificar os sujeitos da ação passíveis de sofrerem 

impactos diretos ou indiretos da atividade e mobilizá-los, visando definir demandas 

de projeto comunitários alinhadas à realidade local e ao valor do presente PCAP. 
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Desta forma, busca-se compreender e aprofundar sobre a realidade de tais grupos, 

a serem mapeados por meio de levantamento de dados secundários e trabalhos de 

campo, visando subsidiar o processo de tomada de decisão. 

Vale enfatizar que uma característica a ser empregada nesta compensação refere-

se ao desenvolvimento de estudos, que a equipe executora do PCAP em conjunto 

com o público foco da ação, realizará sobre a viabilidade técnica, ambiental e 

econômica dos projetos relacionados. Esta atividade será desenvolvida 

anteriormente às etapas de tomada de decisão derradeira sobre os projetos e de 

implementação. Desta forma, busca-se ampliar a participação e a plena execução 

da demanda de base comunitária priorizada. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

a) NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10 

f) Etapas de Execução 

Etapa Prévia: Realizar nivelamento e capacitação da equipe e planejamento para as 

abordagens de campo e escritório. 

Etapa 1: Diagnóstico Participativo e Mobilização Social. 

Etapa 2: Devolutivas (por comunidade) e Levantamento de Demandas de Projetos. 

Etapa 3: Nivelamento de Informações e escolha de caráter municipal das demandas 

de projetos (Reunião Ampliada). 

Etapa 4: Análise de Viabilidade Técnica, Ambiental e Econômica dos projetos. 

Etapa 5: Processo de escolha e construção de pactos (Reunião Ampliada). 

Etapa 6: Implementação e Acompanhamento do Projeto. 
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15 CONCLUSÃO 

A elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Gás Sul permitiu 

conhecer detalhadamente as atividades inerentes ao terminal flutuante de 

regaseificação, que inclui toda a infraestrutura para receber, armazenar, regaseificar 

e escoar o Gás Natural (GN) em suas diferentes etapas: Planejamento, Instalação e 

Operação. 

A implantação do TGS tem como objetivo atender à crescente demanda por gás 

natural nas suas mais diferentes modalidades de uso, como consumo doméstico, 

produção de energia, servindo também como fonte de combustível alternativo para 

veículos. A implantação do gasoduto terrestre possibilitará a chegada do gás natural 

à rede de distribuição do país através de sua conexão com o GASBOL. 

Conforme apresentado na Seção 13 (Prognóstico Ambiental) deste EIA, 

considerando-se o fornecimento atual de gás do GASBOL para os estados de PR, 

SC e RS (aproximadamente 10 milhões m³/dia), a instalação do TGS representaria a 

injeção de aproximadamente 15 milhões de m3/dia no sistema GASBOL, o que 

significa um incremento de 50% na oferta de gás natural para a região Sul do país. 

Considerando o atual contexto brasileiro de crise institucional, política e econômica, 

que faz com que o desemprego no estado de Santa Catarina  no final do segundo 

semestre de 2017 esteja em torno de 10,7% (o maior crescimento do desemprego 

durante a crise entre todas as unidades da federação), a realização do 

empreendimento representa, uma possível retomada do desenvolvimento 

econômico no estado em futuro próximo, visto que, a maior oferta de GN favoreceria 

a instalação e crescimento de indústria local. 

Por outro lado, não se pode ignorar as repercussões positivas da atividade e, 

principalmente, os desdobramentos futuros que a atividade pode gerar em termos de 

aumento de receitas governamentais, com o desenvolvimento comercial do TGS. 

Ainda no âmbito das questões sociais e econômicas, com a realização da atividade 

haverá um incremento no tráfego das embarcações de apoio. Este aspecto é 

responsável por causar impacto tanto no meio socioeconômico, quando analisado 

sob a ótica do conflito de uso do espaço pelas atividades de pesca, como no 

aumento da possibilidade de colisão de cetáceos e quelônios, que seria uma 

interferência acidental no meio natural. 

Assim, tomando-se como base o contexto atual da região, os fatores e componentes 

ambientais que podem ser considerados mais relevantes na determinação da 

qualidade ambiental atual, para o meio natural, são: a geologia marinha, a 

oceanografia, o clima, a fauna (marinha e terrestre), bem como áreas protegidas e 

áreas ambientalmente sensíveis e, para o meio antrópico, a região marinha costeira, 

por sua relevância para as atividades antrópicas em geral, especialmente pesca e 
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turismo e a economia local e regional, pelas pressões que provocam nos fatores e 

componentes sociais. 

No que diz respeito à análise entre as características do empreendimento e a 

caracterização da Área de Influência, foi possível identificar e avaliar as 

interferências socioambientais existentes e, com isto, definir e detalhar as medidas 

mais adequadas para minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos 

positivos. 

A Avaliação de Impactos Ambientais do Terminal Gás Sul identificou 94 impactos, 

dos quais 45 são referentes ao meio natural (físico e biótico) e 49 estão associados 

ao meio socioeconômico. Dentre os impactos identificados, 12 foram avaliados como 

positivos. Vale ressaltar que, embora tenham sido identificados apenas impactos 

negativos sobre o meio natural, a maioria foi avaliada como temporária e reversível, 

podendo-se inferir que não deverá ocorrer comprometimento da qualidade ambiental 

da região em decorrência das atividades do TGS, havendo reais possibilidades de 

restabelecimento das condições naturais após a desativação da atividade. Por outro 

lado, no meio socioeconômico são observados efeitos positivos, no que se refere à 

geração de renda - incremento das atividades de indústria, comércio e serviços, 

aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual e nacional, 

além do próprio aumento da oferta de gás natural na rede interligada nacional, sem, 

no entanto, aumentar a pressão populacional, que demandaria, proporcionalmente, 

investimentos em infraestrutura urbana. 

Como medidas preventivas, os programas de monitoramento a serem indicados 

terão como foco principal as alterações ambientais decorrentes das dispersões de 

sedimentos, interferências sobre a fauna, vegetação e atividades antrópicas, de 

modo a embasar a tomada de decisão quanto à adoção de medidas corretivas nos 

processos, reduzindo a magnitude dos impactos. 

Assim, visando à viabilidade ambiental das atividades, foi proposta a implementação 

de vinte e dois programas de cunho socioambiental, a saber: 

a) Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

b) Programa de Afugentamento e Salvamento de Fauna Silvestre; 

c) Programa de Monitoramento da Vegetação; 

d) Programa de Monitoramento da Linha de Costa; 

e) Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos; 

f) Programa de Monitoramento Biota Aquática; 

g) Programa de Monitoramento de Ruído; 

h) Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento; 

i) Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Marinhas; 
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j) Programa de Monitoramento dos Efluentes Líquidos; 

k) Programa de Controle da Poluição (PCP); 

l) Programa de Comunicação Social (PCS); 

m) Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento; 

n) Programa de Educação Ambiental (PEA); 

o) Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT); 

p) Programa de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

q) Programa de Monitoramento In Loco da Atividade Pesqueira; 

r) Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro (PMDP); 

s) Programa de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP); 

Nestes, são consolidadas 46 medidas, sendo 21 medidas mitigadoras e 15 medidas 

de controle, 4 compensatórias e 1 potencializadora, além de mais 5 com mais de 

uma forma de atuação, que efetivamente irão contribuir para um prognóstico 

ambiental mais favorável. Espera-se que a implementação destes programas 

contribua para que a interferência do empreendimento na dinâmica ambiental da 

região não seja significativa. 

Destaca-se que a implantação da atividade do TGS não representará grandes 

alterações no meio natural (i.e., em áreas extensas e/ou de forma permanente) e no 

meio socioeconômico. 

Sendo assim, entende-se que as Medidas Mitigadoras e os Projetos Ambientais 

propostos, uma vez implementados com eficácia e mantidos pelo empreendedor, 

garantirão a viabilidade ambiental do empreendimento e, por conseguinte, a 

manutenção e/ou melhoria da qualidade socioambiental de sua Área de Influência, 

sendo, portanto, o Terminal Gás Sul plenamente compatível com a sua região de 

inserção. 

Por fim, ratifica-se que, a Golar Power Latam Partipações e Comércio Ltda adota as 

técnicas e práticas, tanto nacionais como internacionais, mais avançadas e 

preconizadas pela indústria de GNL, na qual detêm excelência em desenvolvimento 

tecnológico, visando assegurar o atendimento tanto dos aspectos de segurança 

operacional quanto dos de preservação ambiental associados às suas atividades. 
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ANEXO 2.1-1 - Cadastro Técnico Federal do 

empreendedor 



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

6941361       29/05/2018 29/05/2018 29/08/2018

Dados básicos:

CNPJ : 24.360.766/0001-45

Razão Social : GOLAR POWER LATAM PARTIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Nome fantasia : GOLAR POWER LATAM PARTIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Data de abertura : 10/03/2016

Endereço:

logradouro: DIAS FERREIRA

N.º: 190 Complemento: SALA 501

Bairro: LEBLON Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22431-050 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição

23-11 Porto

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação 1N94DAWL5RGNRCAD

IBAMA - CTF/APP 29/05/2018 - 08:49:34



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

6941100       29/05/2018 29/05/2018 29/08/2018

Dados básicos:

CPF: 813.779.757-20

Nome: CELSO PEREIRA DA SILVA

Endereço:

logradouro: AV HENRIQUE DODSWORTH

N.º: 13 Complemento: APTO 301

Bairro: COPACABANA Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22061-030 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição

23-7 Rodovia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação MC3JKM6MTH9EL84H

IBAMA - CTF/AIDA 29/05/2018 - 08:47:22
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ANEXO 2.2-1 - Cadastro Técnico Federal das 

consultoras 



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

198582        16/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

Dados básicos:

CNPJ : 35.808.948/0001-52

Razão Social : HABTEC ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA

Nome fantasia : MOTT MACDONALD

Data de abertura : 04/03/1990

Endereço:

logradouro: AV. TREZE DE MAIO

N.º: 13 Complemento: GRUPO 1508

Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20031-901 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação 38I5B4XQFQ27QLY6

IBAMA - CTF/AIDA 16/04/2018 - 14:31:27



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
96029         01/03/2018 01/03/2018 01/06/2018

Dados básicos:
CNPJ : 00.958.096/0001-03

Razão Social : OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Nome fantasia : OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Data de abertura : 17/11/1995

Endereço:
logradouro: RUA ABDON BATISTA

N.º: 121 Complemento: CONJUNTO 1306

Bairro: CENTRO Município: JOINVILLE

CEP: 89201-010 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação 9X2S7T7IJBHZ9YVY

IBAMA - CTF/AIDA 01/03/2018 - 08:44:36
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ANEXO 2.3-1 - Cadastro Técnico Federal e 

Anotações de Responsabilidade Técnica da 

equipe 



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
88867         28/05/2018 14/04/2018 14/07/2018

Dados básicos:
CPF: 024.109.254-05
Nome: ADRIANA DE PAULA CAVALCANTE FRAGA
Endereço:
logradouro: RUA MILENA RAMONE DE ALENCAR RAMOS
N.º: 1 Complemento: QUADRA KI
Bairro: IPITANGA Município: LAURO DE FREITAS
CEP: 42706-100 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-15 Engenheiro de Pesca Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural
2221-15 Engenheiro de Pesca Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação ZTSC3MP3AIL4H8RH

IBAMA - CTF/AIDA 28/05/2018 - 18:56:35



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

3030970       24/01/2018 24/01/2018 24/04/2018

Dados básicos:

CPF: 109.837.647-19

Nome: ALEX SILVA DE CARVALHO

Endereço:

logradouro: RUA URUGUAI

N.º: 572 Complemento: 1102

Bairro: TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20510-060 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação WH3FLHAED46HTGV4

IBAMA - CTF/AIDA 24/01/2018 - 10:58:44



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5430125       17/05/2018 17/05/2018 17/08/2018

Dados básicos:
CPF: 033.308.994-41

Nome: ALYSSON DE PAULA CAVALCANTE FRAGA

Endereço:
logradouro: RUA ANTONIO VAZ CAVALCANTI

N.º: 142 Complemento: CASA

Bairro: PIRATININGA Município: NITEROI

CEP: 24350-242 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2511-05 Antropólogo Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas

2511-05 Antropólogo Elaborar documentos técnico-científicos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 31E6796Y7CBWDMI3

IBAMA - CTF/AIDA 17/05/2018 - 11:38:24



29/05/2018 ART Eletrônica do CRBio-02

http://eco.crbio-02.gov.br/Relat/BioART2.Aspx?o=p&c=2018041114271226523&i=1529&a=26523 1/1

Autarquia Federal
 CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA

 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIÃO RJ/ES

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
ART

1-ART Nº
 2-26523/18-E

CONTRATADO
2.Nome: GUSTAVO FIGUEIREDO DE LA REZA 3.Registro no CRBio-02: 1529

4.CPF: 59538910753 5.E-mail:
gustavo.delareza@mottmac.com 6.Tel: (21)2533-0188

7.End.: PRAIA DE BOTAFOGO, 528 BL C /APTO 801 8.Bairro:BOTAFOGO
9.Cidade: RIO DE JANEIRO 10.UF: RJ 11.Cep: 22250040

CONTRATANTE
12.Nome: HABTEC ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA
13.Registro Profissional: 438 14.CPF/CNPJ: 35808948000152
15.End. AV TREZE DE MAIO 13/1508
16.Tel / E-mail: 533-0188 /
secretaria@mottmac.com

17.Bairro:
CENTRO

18.Cidade: RIO DE
JANEIRO 19.UF: RJ 20.CEP: 20093900

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
21. Natureza:  21.1 Prestação de Serviços: 1.2 Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços |  21.2 Ocupação de Cargo/Função: a -
Cargo/função técnica
22. Identificação: EIA RIMA TERMINAL GAS SUL
23. Localização Geográfica: 23.1– do Trabalho: RJ 23.2 – da Sede: RJ 24 – UF: RJ
25.Forma de participação: Equipe 26.Perfil da equipe: MULTIDISPLINAR
27.Área do Conhecimento: Biociências 28.Campo de Atuação: Meio Ambiente e Biodiversidade Licenciamento Ambiental
29.Descrição Sumária: ELABORAÇÃO DO EIA RIMA DO TERMINAL GAS SUL, LOCALIZADO NA BAIA DE BABITONGA, MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL.

30.Valor: R$ 7.200,00 31.Total de horas:
80

32.Início: 5/1/2018
00:00:00 33.Término: 31/12/2018 00:00:00

34.ASSINATURAS 35. CARIMBO DO CRBio:
 

 
Para autenticação da ART:

 http://www.crbio02.gov.br/autentica.aspx
 código 2018041114271226523

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

 
Data: _____/_____/________

  
 

Assinatura do Profissional

 
Data: _____/_____/________

  
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

36. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
 Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual

solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos do CRBio-02.

37. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura do Profissional

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura e Carimbo
 do Contratante

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura do Profissional

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura e Carimbo
 do Contratante

Código de Autenticação: 2018041114271226523 | Situção da ART: Ativa
 Esta ART deve sempre ser acompanhada do recibo de pagamento Nº

28078380000031726
ART Eletrônica emitida em 11/4/2018 14:27:12

 Impressão efetuada em 29/5/2018 11:18:43



29/05/2018 ART Eletrônica do CRBio-02

http://eco.crbio-02.gov.br/Relat/BioART2.Aspx?o=p&c=2018041114491826526&i=29340&a=26526 1/1

Autarquia Federal
 CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA

 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIÃO RJ/ES

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
ART

1-ART Nº
 2-26526/18-E

CONTRATADO
2.Nome: KAREN LOPES DINUCCI 3.Registro no CRBio-02: 29340

4.CPF: 04267165742 5.E-mail:
karen.dinucci@gmail.com 6.Tel: (21) 32391321

7.End.: RUA REAL GRANDEZA, 69/202 8.Bairro:BOTAFOGO
9.Cidade: RIO DE JANEIRO 10.UF: RJ 11.Cep: 22281033

CONTRATANTE
12.Nome: HABTEC ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA
13.Registro Profissional: 438 14.CPF/CNPJ: 35808948000152
15.End. AV. TREZE DE MAIO, 13 - GRUPO 1508
16.Tel / E-mail: 2533-0188 /
secretaria@mottmac.com

17.Bairro:
CENTRO

18.Cidade: RIO DE
JANEIRO 19.UF: RJ 20.CEP: 20031901

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
21. Natureza:  21.1 Prestação de Serviços: 1.2 Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços |  21.2 Ocupação de Cargo/Função: a -
Cargo/função técnica
22. Identificação: EIA RIMA TERMINAL GAS SUL
23. Localização Geográfica: 23.1– do Trabalho: RJ 23.2 – da Sede: RJ 24 – UF: RJ
25.Forma de participação: Equipe 26.Perfil da equipe: MULTIDISPLINAR
27.Área do Conhecimento: Biociências 28.Campo de Atuação: Meio Ambiente e Biodiversidade Licenciamento Ambiental
29.Descrição Sumária: ELABORAÇÃO DO EIA RIMA DO TERMINAL GÁS, LOCALIZADO NA BAIA DA BABITONGA, MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL/SC.

30.Valor: R$ 7.200,00 31.Total de
horas: 80

32.Início: 5/1/2018
00:00:00 33.Término: 31/12/2018 00:00:00

34.ASSINATURAS 35. CARIMBO DO CRBio:
 

 
Para autenticação da ART:

 http://www.crbio02.gov.br/autentica.aspx
 código 2018041114491826526

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

 
Data: _____/_____/________

  
 

Assinatura do Profissional

 
Data: _____/_____/________

  
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

36. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
 Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual

solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos do CRBio-02.

37. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura do Profissional

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura e Carimbo
 do Contratante

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura do Profissional

_____/_____/________
 Data

 
 

Assinatura e Carimbo
 do Contratante

Código de Autenticação: 2018041114491826526 | Situção da ART: Ativa
 Esta ART deve sempre ser acompanhada do recibo de pagamento Nº

28078380000031729
ART Eletrônica emitida em 11/4/2018 14:49:18

 Impressão efetuada em 29/5/2018 11:21:20



2020180067666

1ª Via - CONTRATADO

Fato Gerador: NAO INFORMADO

Tipo ART: NORMAL

RICARDO LIMA TAVARES
0802573690

1988104519

ENGENHEIRO MECANICO

HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
1990200568

CLUBE DE ENGENHARIA

RICARDO LIMA TAVARES - 33492689604

GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇOES E COMERCIO LTDA - 24360766000145

R$218,54 R$218,5417/04/2018 28078570000157568

GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇOES E COMERCIO LTDA 24360766000145

AVENIDA AFRANIO DE MELO FRANCO
290

303 FUNDOS LEBLON

RIO DE JANEIRO RJ 22430060

-

5 AVALIACAO
24 ESTUDO
32 GERENCIA
73 OUTROS
77 GASEODUTO

40,00 Hh -

05/01/2018 05/01/2019 R$ 40.000,00

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

RUA DIAS FERREIRA 190

SALA 501 LEBLON

RIO DE JANEIRO RJ 22431050

 Acessibilidade:Declara o cumprimento das normas da ABNT referentes à Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.



2020180067666

2ª Via - CONTRATANTE

Fato Gerador: NAO INFORMADO

Tipo ART: NORMAL

RICARDO LIMA TAVARES
0802573690

1988104519

ENGENHEIRO MECANICO

HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
1990200568

CLUBE DE ENGENHARIA

RICARDO LIMA TAVARES - 33492689604

GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇOES E COMERCIO LTDA - 24360766000145

R$218,54 R$218,5417/04/2018 28078570000157568

GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇOES E COMERCIO LTDA 24360766000145

AVENIDA AFRANIO DE MELO FRANCO
290

303 FUNDOS LEBLON

RIO DE JANEIRO RJ 22430060

-

5 AVALIACAO
24 ESTUDO
32 GERENCIA
73 OUTROS
77 GASEODUTO

40,00 Hh -

05/01/2018 05/01/2019 R$ 40.000,00

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

RUA DIAS FERREIRA 190

SALA 501 LEBLON

RIO DE JANEIRO RJ 22431050

 Acessibilidade:Declara o cumprimento das normas da ABNT referentes à Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.



2020180067790

1ª Via - CONTRATADO

Fato Gerador: NAO INFORMADO

Tipo ART: VINCULADA

Número ART: 2020180067666

TATIANA DOS SANTOS ROCHA
2006535765

2008138201

GEOGRAFA

-
-

CLUBE DE ENGENHARIA

TATIANA DOS SANTOS ROCHA - 10574720774

HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA - 35808948000152

R$82,94 R$82,9417/04/2018 28078570000157729

HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA 35808948000152

AVENIDA TREZE DE MAIO
13

SL 1505 A 1509 CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ 20031007

-

5 AVALIACAO
12 CONSULTORIA
73 OUTROS
26 CARTA GEOGRAFICA

120,00 NAO INFOR. -

05/01/2018 05/01/2019 R$ 4.800,00

ELABORAÇÃO DO EIA RIMA LOCALIZADO NA BAIA DA BABITONGA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL, SC

- EDIFICIO MUNICIPAL / AVENIDA TREZE DE MAIO 13 13

GRUPO 1508 CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ 20031901

 Acessibilidade:Declara o cumprimento das normas da ABNT referentes à Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.



2020180067790

2ª Via - CONTRATANTE

Fato Gerador: NAO INFORMADO

Tipo ART: VINCULADA

Número ART: 2020180067666

TATIANA DOS SANTOS ROCHA
2006535765

2008138201

GEOGRAFA

-
-

CLUBE DE ENGENHARIA

TATIANA DOS SANTOS ROCHA - 10574720774

HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA - 35808948000152

R$82,94 R$82,9417/04/2018 28078570000157729

HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA 35808948000152

AVENIDA TREZE DE MAIO
13

SL 1505 A 1509 CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ 20031007

-

5 AVALIACAO
12 CONSULTORIA
73 OUTROS
26 CARTA GEOGRAFICA

120,00 NAO INFOR. -

05/01/2018 05/01/2019 R$ 4.800,00

ELABORAÇÃO DO EIA RIMA LOCALIZADO NA BAIA DA BABITONGA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL, SC

- EDIFICIO MUNICIPAL / AVENIDA TREZE DE MAIO 13 13

GRUPO 1508 CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ 20031901

 Acessibilidade:Declara o cumprimento das normas da ABNT referentes à Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.











Nas66608
Carimbo



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
200604        28/05/2018 28/05/2018 28/08/2018

Dados básicos:
CPF: 010.210.937-00

Nome: CARLOS LACERDA DE SOUZA

Endereço:
logradouro: RUA MARIO COVAS

N.º: LOTE10 Complemento: QUADRA 57

Bairro: JARDIM ATLANTICO Município: MARICA

CEP: 24935-600 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2145-30
Engenheiro Químico (Utilidades e Meio

Ambiente)
Implantar sistemas de gestão ambiental

2145-30
Engenheiro Químico (Utilidades e Meio

Ambiente)
Elaborar documentação técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação DCUEZNE6TXTCL84Z

IBAMA - CTF/AIDA 28/05/2018 - 18:40:18



29/05/2018 Certificado de Termo de responsabilidade Técnica | TRT | CRBio-02

http://eco.crbio-02.gov.br/Relat/TRTCertificado.Aspx?c=180411111352560438&t=3696&s=56B445033D53EC31E353B928E5EB3CBC&i=438 1/1

Autarquia Federal
 Conselho Federal de Biologia

 Conselho Regional de Biologia - 2ª Região RJ/ES

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA E TERMO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - TRT

CERTIFICADO Nº
 003696/2018-02

EXERCÍCIO
 2018

VALIDADE
 31/3/2019

REGISTRO Nº
 438

INSCRIÇÃO
 30/11/1999

RAZÃO SOCIAL
 HABTEC ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA

CNPJ
 35.808.948/0001-52

ENDEREÇO
 AV TREZE DE MAIO 13/1508

MUNICÍPIO
 RIO DE JANEIRO

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 20093900

UF
 RJ

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 CONSULTORIA AMBIENTAL

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) / RESPONSABILIDADE
 • GUSTAVO FIGUEIREDO DE LA REZA - REGISTRO CRBio-02 Nº 001529/02 / CONSULTORIA AMBIENTAL

 • KAREN LOPES DINUCCI - REGISTRO CRBio-02 Nº 029340/02 / CONSULTORIA AMBIENTAL
O presente TRT neste CRBio-02 possui o controle Nº 003696/2018-02, o status ATIVO e a emissão em 11/4/2018. 

E para constar, é emitido o presente Certificado comprobatório de quitação e regularidade junto ao CRBio-02 da Pessoa Jurídica e do(s) Responsável(is) Técnico(s),
conforme a Lei Federal 6684/79 e resoluções CFBio 115/2007 e 16/2003. 

Para Confirmar a autenticidade deste certificado acesse http://www.www.crbio02.gov.br/autentica.aspx e informe o código de validação Nº 180411111352560438 com
o Registro Nº 438 - Visualizado em 29/5/2018 11:22:43.

CRBio-02 Conselho Regional de Biologia - 2ª Região RJ/ES
 Rua Álvaro Alvim, 21 - 12 º Andar - Cinelândia - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20031-010

 Tel./Fax: (21) 2142-5700 - http://www.crbio02.gov.br
 Delegacia Regional

 Rua Fortunato Ramos, 30 - Edifício Cima Center - Salas 208 e 210 - Santa Lúcia – Vitória/ES - 29056-020
 Tel./Fax: (27) 3222-2965



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5378872       19/04/2018 19/04/2018 19/07/2018

Dados básicos:
CPF: 056.282.437-52

Nome: CLARISSA LOURENÇO DE ARAUJO

Endereço:
logradouro: TRAVESSA LUIS FERNANDO PINHEIRO

N.º: 13 Complemento: CASA

Bairro: FONSECA Município: NITEROI

CEP: 24130-600 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Estudar ambientes terrestres e aquáticos

2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação IE6W1VX9JDJ4NXT7

IBAMA - CTF/AIDA 19/04/2018 - 14:52:47



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
1683150       19/04/2018 19/04/2018 19/07/2018

Dados básicos:
CPF: 851.213.047-49

Nome: CLÁUDIA RIBEIRO BARBOSA

Endereço:
logradouro: RUA PABLO PICASSO

N.º: 394 Complemento: CASA 01

Bairro: PENDOTIBA Município: NITEROI

CEP: 34300-010 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação N9B4QXAEBPYGYY78

IBAMA - CTF/AIDA 19/04/2018 - 14:59:26



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
206009        29/05/2018 29/05/2018 29/08/2018

Dados básicos:
CPF: 595.389.107-53

Nome: GUSTAVO FIGUEIREDO DE LA REZA

Endereço:
logradouro: PRAIA DE BOTAFOGO 528/C APT 801

N.º: 528 Complemento: 801 / C

Bairro: BOTAFOGO Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22250-040 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação QG3BKY4BR8Q93AGP

IBAMA - CTF/AIDA 29/05/2018 - 10:22:07



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4921375       19/04/2018 19/04/2018 19/07/2018

Dados básicos:
CPF: 106.673.137-37

Nome: JULIANA VIANA CALDEIRA

Endereço:
logradouro: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 859 - BLOCO2 -APTO 812

N.º: 859 Complemento:

Bairro: ENGENHO NOVO Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20950-091 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação I96KT9Z27T1BL7YE

IBAMA - CTF/AIDA 19/04/2018 - 14:47:23



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
199217        19/04/2018 19/04/2018 19/07/2018

Dados básicos:
CPF: 042.671.657-42

Nome: KAREN LOPES DINUCCI

Endereço:
logradouro: RUA REAL GRNADEZA

N.º: 69 Complemento: 202

Bairro: BOTAFOGO Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22281-033 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 75Z6EU7K1672CSZA

IBAMA - CTF/AIDA 19/04/2018 - 14:55:22



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6424364       25/04/2018 25/04/2018 25/07/2018

Dados básicos:
CPF: 087.693.826-89

Nome: LEONARDO OLIVEIRA LOPES

Endereço:
logradouro: RUA DO RESENDE

N.º: 127 Complemento: AP 913

Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20231-091 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação E2F997IGISD7VSHN

IBAMA - CTF/AIDA 25/04/2018 - 11:37:16



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4797401       17/05/2018 17/05/2018 17/08/2018

Dados básicos:
CPF: 071.089.457-03

Nome: MARCIO ALEX DOS REIS NUNES

Endereço:
logradouro: R JOAQUIM DA SILVEIRA

N.º: 90 Complemento: 102

Bairro: RECREIO DOS BANDEIRANTES Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22795-491 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

17-9 transmissão de energia elétrica

20-41 utilização do patrimônio genético natural - coleta de material biológico com finalidade científica ou didática

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação LFBP4UYTTI4CVMH2

IBAMA - CTF/AIDA 17/05/2018 - 13:21:14



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6893498       17/05/2018 17/05/2018 17/08/2018

Dados básicos:
CPF: 153.270.347-39

Nome: RENATA CATHERINE GOMES DO NASCIMENTO

Endereço:
logradouro: RUA BORDA DO MATO

N.º: 305 Complemento: 101

Bairro: GRAJAÚ Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20561-204 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-10 Tecnólogo em Meio Ambiente Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 3PU8K2BRD14UG73C

IBAMA - CTF/AIDA 17/05/2018 - 11:53:24



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
3111630       19/04/2018 19/04/2018 19/07/2018

Dados básicos:
CPF: 105.747.207-74

Nome: TATIANA DOS SANTOS ROCHA

Endereço:
logradouro: RUA GASTÃO DA CUNHA

N.º: 121 Complemento:

Bairro: VILA VALQUEIRE Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 21330-520 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Avaliar os processos de produção do espaço

2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação DACZEBANX24R9PXL

IBAMA - CTF/AIDA 19/04/2018 - 14:57:34















































Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7093357       04/05/2018 04/05/2018 04/08/2018

Dados básicos:
CPF: 089.776.699-79

Nome: BRUNA FENANDA SOARES

Endereço:
logradouro: RUA DANTE NAZATO

N.º: 909 Complemento:

Bairro: VILA NOVA Município: JOINVILLE

CEP: 89237-310 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2142-05 Engenheiro Civil Elaborar projetos de engenharia civil

2142-05 Engenheiro Civil Gerenciar obras civis

2142-05 Engenheiro Civil Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 81PHYAIDER2K7ZRJ

IBAMA - CTF/AIDA 04/05/2018 - 11:52:16





Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
706959        28/05/2018 28/05/2018 28/08/2018

Dados básicos:
CPF: 006.274.899-82

Nome: DANIEL GALLIZZI

Endereço:
logradouro: R: DESEMB. GUILHERME ABRY, 74

N.º: 74 Complemento:

Bairro: SAGUAÇÚ Município: JOINVILLE

CEP: 89221-600 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental-sga

2140-05 Engenheiro Ambiental Controlar emissões de poluentes

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerir resíduos

2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Implementar procedimentos de remediação

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 3D1959PRVEJ4VTKM

IBAMA - CTF/AIDA 28/05/2018 - 10:23:53



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
1709096       01/03/2018 01/03/2018 01/06/2018

Dados básicos:
CPF: 026.851.939-01

Nome: EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Endereço:
logradouro: RUA CAMPO ALEGRE

N.º: 575 Complemento: AP 204

Bairro: CENTRO Município: JOINVILLE

CEP: 89216-280 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-10 Tecnólogo em Meio Ambiente Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 2CWSBBESTXL2PIIS

IBAMA - CTF/AIDA 01/03/2018 - 08:26:23



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
439346        14/05/2018 14/05/2018 14/08/2018

Dados básicos:
CPF: 018.450.259-46

Nome: ELOY LABATUT DE OLIVEIRA

Endereço:
logradouro: RUA OTTO BENACK

N.º: 287 Complemento: AP 402

Bairro: BOM RETIRO Município: JOINVILLE

CEP: 89222-550 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8UXJW8UJEMP1WU9I

IBAMA - CTF/AIDA 14/05/2018 - 08:19:16



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4917894       17/05/2018 17/05/2018 17/08/2018

Dados básicos:
CPF: 009.385.279-75

Nome: FELIPE BECKER

Endereço:
logradouro: RUA ROBERTO WOLF

N.º: 141 Complemento: AP 508 TORRE 2

Bairro: COSTA E SILVA Município: JOINVILLE

CEP: 89219-162 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação DQZHXG46XSC1QSX7

IBAMA - CTF/AIDA 17/05/2018 - 11:38:28



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7170220       25/05/2018 25/05/2018 25/08/2018

Dados básicos:
CPF: 045.277.739-92

Nome: GABRIELA REIS PIAZZETTA

Endereço:
logradouro: RUA PROFESSORA LAURA ANDRADE

N.º: 104 Complemento: 1102

Bairro: CENTRO Município: JOINVILLE

CEP: 89201-510 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Estudar ambientes terrestres e aquáticos

2134-05 Geólogo
Gerir atividades de proteção, conservação e reabilitação

ambiental

2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação L5WKMFKD3NR6F26V

IBAMA - CTF/AIDA 25/05/2018 - 17:08:16



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
238614        28/05/2018 28/05/2018 28/08/2018

Dados básicos:
CPF: 066.548.609-00

Nome: ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES

Endereço:
logradouro: RUA MARARI

N.º: 85 Complemento:

Bairro: ATIRADORES Município: JOINVILLE

CEP: 89203-080 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2142-05 Engenheiro Civil Elaborar projetos de engenharia civil

2142-05 Engenheiro Civil Prestar consultoria, assistência e assessoria

2142-05 Engenheiro Civil Controlar qualidade do empreendimento

2149-15 Engenheiro de Segurança do Trabalho Controlar perdas de processos, produtos e serviços

2149-15 Engenheiro de Segurança do Trabalho Supervisionar sistemas, processos e métodos produtivos

2149-15 Engenheiro de Segurança do Trabalho Desenvolver métodos, processos e produtos

2149-15 Engenheiro de Segurança do Trabalho Gerenciar segurança do trabalho e do meio ambiente

2149-15 Engenheiro de Segurança do Trabalho Planejar empreendimentos e atividades produtivas

2149-15 Engenheiro de Segurança do Trabalho Emitir documentação técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação BI7NVKWHZK9AYJQI

IBAMA - CTF/AIDA 28/05/2018 - 10:23:09



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5728483       10/05/2018 10/05/2018 10/08/2018

Dados básicos:
CPF: 060.739.259-21

Nome: JANAINA BELLI

Endereço:
logradouro: SANTOS DIAS DA SILVA, N.235

N.º: 235 Complemento:

Bairro: PARANAGUAMIRIM Município: JOINVILLE

CEP: 89231-550 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2145-30
Engenheiro Químico (Utilidades e Meio

Ambiente)
Controlar processos químicos, físicos e biológicos

2145-30
Engenheiro Químico (Utilidades e Meio

Ambiente)
Implantar sistemas de gestão ambiental

2145-30
Engenheiro Químico (Utilidades e Meio

Ambiente)
Elaborar documentação técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 722FC93SX1QKBIPB

IBAMA - CTF/AIDA 10/05/2018 - 10:32:43



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5424613       01/03/2018 01/03/2018 01/06/2018

Dados básicos:
CPF: 116.221.177-60

Nome: LUCAS DE MORAES BORGES FORTES LIMA

Endereço:
logradouro: RUA OTTOKAR DOERFFEL

N.º: 1249 Complemento: 1101 TORRE 01

Bairro: ANITA GARIBALDI Município: JOINVILLE

CEP: 89203-307 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
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Golar LNG 

BABITONGA LNG MARINE INFRASTRUCTURE 

Study Report 

Concept Study 

 

1. INTRODUCTION  

1.1 Background  

Golar LNG (Golar) is currently investigating the development of LNG import facilities in Babitonga Bay, Brazil.  

Golar have identified two preferred locations for the site of the import facility as illustrated Figure 1-1. 

 

 

Figure 1-1: Preferred layout options (Google Earth, 2017). 
 

1.2 Terms of reference  

Golar has appointed PRDW to undertake a concept study for the import terminal.  

The brief is to undertake a concept study at a FEL 1 level of project development to assist Golar in identifying 

the preferred layout option. 

1.3 Study battery limits 

The study focuses on the assessment of the primary marine components of the project, including the gas 

pipeline from the marine terminal to shore. Landside infrastructure requirements are not considered as part 

of this study.  
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1.4 Project datum 

All levels for marine infrastructure will be stated relative to Chart Datum.  

The reference coordinate system to be used is the UTM Coordinate system: WGS 1984 UTM Zone 22 S. 

1.5 Maritime Authority requirements 

The study will be undertaken in accordance with the requirements of NORMAM-11/DPC which outlines the 

requirements for works undertaken in Brazilian waters.  

 

2. KEY FUNCTIONAL REQUIREMENTS 

A detailed description of the functional requirements for the proposed facility is included in the Functional 

Requirements document (PRDW, 2017a), included as Annexure B of this report. For ease of reference, the 

key functional requirements for the facility are summarised as follows: 

2.1 Design vessels 

The design vessel parameters are outlined in Table 2-1 below.  

 

Table 2-1: Design vessel parameters. 

Parameter FSRU LNGC 

Type Golar Penguin Q-Flex 

Cargo Capacity [m3] 160 000 216 000 

Deadweight [tonnes]  82 030 89 000 

Length Overall (LOA) [m]  280.6 315 

Beam [m]  43.4 50  

Depth [m] 26.6 29.1 

Design draft [m] 11.75 12.0 

 

2.2 Target uptime  

The target operational uptime for the supply of gas from the FSRU to the power station is 100%. The FSRU 

may be required to disconnect and leave the berth in extreme storm conditions.     

2.3 Access  

As no vehicle access to the import terminal is required, a subsea gas pipeline will connect the FSRU to the 

landside infrastructure. Personnel access to the facility will be via marine support vessels only.   
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3. CONCEPT LAYOUT DEVELOPMENT  

3.1 Introduction 

Two alternative locations within Babitonga Bay, identified by Golar, were considered for the development of 

the LNG import facility. The two locations, and the proposed terminal layouts at these locations, have been 

developed considering the areas of jurisdiction and future development plans of the two existing ports in the 

region, namely the Ports of São Francisco do Sul and Itapoá. The relative location of the alternative locations 

and the existing ports is illustrated in Figure 3-1.  

 

 

Figure 3-1: Locality plan (Google Earth, 2017). 

 

This section describes the spatial development of the layouts for each location and aims to highlight the 

opportunities and constraints associated with each alternative.  
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3.2 Layout Option 1: Port of Itapoá 

Layout Option 1 is located on the northern side of bay, adjacent to the existing Port of Itapoá. There are two 

primary constraints associated with the location of the facility: 

1. The proximity to the residential area and 

2. The relatively shallow water depth (> -10 m CD), which will require dredging for the development of 

the proposed import facility.  

To address the above constraints, two alternative positions were considered for the location of the marine 

terminal as illustrated in Figure 3-2. 

 

  
Position A Position B 

Figure 3-2: Layout Option 1 – potential terminal positions. 

 

Position A considers locating the marine terminal in the relatively deeper waters immediately adjacent to 

area under the jurisdiction of the Port of São Francisco do Sul. This location aims to minimise the required 

dredging, while maintaining a 1 000 m safety exclusion zone to the residential areas as illustrated in Figure 

3-3. The 1 000 m safety exclusion zone distance is based on previous project experience, considering typical 

exclusion zone distances for planning of LNG facilities as outlined in Section 5.4. The volume of dredging 

required for Position A is estimated to be in the region of 500 000 m3. 

Position B considers locating the marine terminal in the relatively shallower waters closer to the shore to 

reduce the potential interference with the area under the jurisdiction of the Port of São Francisco do Sul. This 

position results in a reduced safety exclusion zone of 500 m to the residential areas. The volume of dredging 

required for Position A is estimated to be in the region of 600 000 m3. 

Both Position A and Position B will require regular maintenance dredging to maintain the dredged depths. 

While the maintenance dredging requirements for both positions is expected to be similar, the maintenance 

dredging volume for the preferred location should be quantified as part of future engineering studies.  

It is noted that a preliminary Hazard Identification (HAZID) study was completed for the facility (ABS Group, 

2017) considering omnidirectional metocean conditions. The HAZID study recommends that safety exclusion 

zone to an adjacent building be based on either the distance to the lower flammability limit (LFL) of the vapour 

cloud during a release or the distance to 50% of the lower flammable limit (i.e. ½ LFL) to account for localised 

pockets of higher gas concentrations. The worst-cast scenarios considered in the HAZID study indicate a 

distance of 882 m to the LFL and 1 879 m to the ½ LFL.  
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Position B was therefore selected as the preferred position for the marine facility due to its compliance with 

the safety exclusion zone to the LFL and the lower dredge volumes which will reduce the capital cost 

associated with developing the facility. It is recommended that safety exclusion zone distance be confirmed 

and determined through a Quantitative Risk Assessment (QRA) to be conducted as part of future engineering 

studies. 

The general layout of the proposed facility at the preferred position is illustrated in Figure 3-3 below and in 

Drawing No. S2060-2-SK-GA-100-S1, included as Annexure A of this report. 

 

 

Figure 3-3: Layout Option 1 – Port of Itapoá. 

 

This layout is connected to land via a subsea gas pipeline. To reduce the impact on the adjacent residential 

area and the environmental impacts of establishing a shore crossing, the gas pipeline will make landfall 

adjacent to the existing subsea pipelines to the east of the bay. The gas pipeline will therefore be routed 

along the deeper channel of the bay before following the alignment of the existing subsea pipeline onto 

shore. A clearance of 250 m has been considered off the existing berths of the Port of Itapoá to reduce 

interference during construction. The final alignment of the pipeline will need to be verified as part of future 

engineering studies considering a detailed survey of the area. 

It is envisaged that the gas pipeline will be an 18 – 20 inch (outside diameter) steel pipeline with a wall 

thickness of between 16 – 18 mm and a 60 – 80 mm concrete weight coating. It is assumed that the pipeline 

will be post-trenched to protect the pipeline from the risks associated with dropped objects and anchors. An 

inlet pressure of 80 bara has been considered for the preliminary sizing of the gas pipeline.  

It is envisaged that the berth will consist of either multiple steel tubular friction piles with a concrete 

superstructure, as is common for other facilities within the vicinity, or of steel monopiles. It is envisaged that 

personnel access to the facility will be via marine support vessels. The alternative structural concepts are 

provided in Drawing No. S2060-2-SK-ST-101-S1 and Drawing No. S2060-2-SK-ST-102-S1, included as 
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Annexure A of this report. It is recommended that a trade-off study be completed as part of future 

engineering study phases to select the preferred structural solution for the facility. 

3.3 Layout Option 2: Ponta do Sumidouro 

Layout Option 2 is located on the southern side of Babitonga Bay, approximately 1 km south-west of Ponta 

do Sumidouro. The layout benefits from being situated in naturally deep waters (< -15 m CD) and therefore 

no dredging will be required for the development of the proposed facility.  

The general layout of the proposed facility is illustrated in Figure 3-4 below and in Drawing No. 

S2060-2-SK-GA-200-S1, included as Annexure A of this report.  

 

 

Figure 3-4: Layout Option 2 – Ponta do Sumidouro. 

 

The facility is positioned more than 1 000 m away from the residential area of Balneário Capri located to the 

south of the proposed facility. While this complies with the typical exclusion zone distances for planning of 

LNG facilities as outlined in Section 5.4, and the safety exclusion zone to the LFL as recommended by the 

HAZID Study (ABS Group, 2017), it is recommended that the specific distance required for this facility be 

confirmed and determined through a QRA conducted as part of future engineering studies. 

As this layout is situated on the opposite side of the bay to the landside connection point for the gas pipeline, 

the proposed facility will need to be connected to land via a subsea gas pipeline, which will be routed across 

Babitonga Bay adjacent to an existing subsea pipeline. The subsea gas pipeline will make landfall at the same 

location as the existing pipeline to minimise the potential environmental impact of the project. 

As for Layout Option 1, it is envisaged that the gas pipeline will be an 18 – 20 inch (outside diameter) steel 

pipeline with a wall thickness of between 16 – 18 mm and a 60 – 80 mm concrete weight coating. It is assumed 

that the pipeline should be post-trenched to protect the pipeline from the risks associated with dropped 
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objects and anchors. An inlet pressure of 80 bara has been considered for the preliminary sizing of the gas 

pipeline.  

This layout considers the same structural concepts as for Layout Option 1 with personnel access via marine 

support vessels. The alternative structural concepts are provided in Drawing No. S2060-2-SK-ST-201-S1 and 

Drawing No. S2060-2-SK-ST-202-S1, included as Annexure A of this report.  It is recommended that a trade-

off study be completed as part of future engineering study phases to select the preferred structural concept 

for the facility.  
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4. SITE CONDITIONS 

4.1 Bathymetry  

Bathymetric data has been obtained from a navigation chart from the Directorate of Hydrography and 

Navigation office of the Brazilian Navy (DHN, 2012). Additionally, offshore bathymetric data has been 

obtained from the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO, 2017) for areas not covered by the 

navigation chart. The regional and local bathymetry is presented in Figure 4-1. 

 

Figure 4-1: Regional (top) and local (bottom) bathymetry of São Francisco do Sul. 
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4.2 Rainfall 

The measured monthly rainfall at São Francisco do Sul was obtained from the Climate-Data.org climate model 

(Climate-Data.org, 2017). The dataset contains 31 years (1982 to 2012) of weather data on a 30-second 

longitude/latitude grid. Figure 4-2 presents the average monthly rainfall for the years 1982 to 2012. 

 

Figure 4-2: Average monthly rainfall for São Francisco do Sul. 

 

The rainfall is seasonal, with the peak of the rainy season occurring over the months of January to March, 

usually peaking in February at about 275 mm per month. The Administration of the Port of São Francisco do 

Sul (APSFS, 2002) notes that river runoff associated with rainfall may reduce the water salinity, resulting in 

increased vessel drafts. Heavy rains may also result in increased water levels. The extent of rainfall influence 

on vessel drafts, water levels or a possible increase in current speeds have not been assessed in this study 

and should be assessed as part of future engineering study phases.  
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4.3 Water levels 

The predicted long-term water levels at the Port of São Francisco do Sul (48.63°W, 26.23°S – location shown 

in Figure 4-1) were extracted from ‘MIKE by DHI CMAP Electronic Charts Database’ (DHI, 2017). Figure 4-3 

shows the predicted tide at São Francisco do Sul for a typical year. The tidal characteristics, derived from 

20 years of predicted water levels, are shown in Table 4-1. All levels are provided relative to Chart Datum 

(CD) which is 0.84 m below Mean Sea level (MSL) and approximately equal to Mean Low Water Springs 

(MLWS). 

 

 

Figure 4-3: Time series of predicted water levels for the Port of São Francisco do Sul. Typical annual water 
level variation (top) and one-month detail (bottom). 

 

Table 4-1: Predicted tidal characteristics for São Francisco do Sul. 

Description Water Level [+m CD] 

Highest Astronomical Tide (HAT) 2.000 

Mean High Water Springs (MHWS)  1.643 

Mean High Water Neaps (MHWN) 1.224 

Mean Sea Level (MSL)  0.840 

Mean Low Water Neaps (MLWN) 0.569 

Mean Low Water Springs (MLWS)  0.046 

Lowest Astronomical Tide (LAT) -0.570 

 

The tides at the Port of São Francisco do Sul are mixed semidiurnal with a maximum tidal variation of 

approximately 2.0 m at spring. Note that LAT is 0.57 m below CD, implying that the navigation depth will on 

occasion be 0.57 m less than the depth indicated on the hydrographic chart. Should water levels be critical to 
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the design specifications it is recommended that the water levels are studied in more detail in future design 

studies. 

4.4 Currents 

Information on current velocities for Babitonga Bay is sparse. Da Silva (2011) conducted current 

measurements in the mouth of Babitonga Bay by means of an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Over 

36 days of measurements (21 February 2003 to 28 March 2003) the maximum measured depth-averaged 

current speed was 1.76 m/s during ebb tide. The average depth-averaged current speed for the same period 

was 0.46 m/s. Figure 4-4 presents a current rose of the ADCP current measurements. By convention, current 

direction is the direction to which the current is moving, measured clockwise from true north. 

 

 

Figure 4-4: Current rose of ADCP measurements in the mouth of Babitonga Bay for 21 February 2003 to 
28 March 2003. 

 

APSFS (2002) also reports tidal currents in the bay varying between 1 m/s and 2 m/s, with the magnitudes 

usually peaking in the main access channel at the entrance of Babitonga Bay. It is recommended that the 

currents are studied in more detail in future design studies. 
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4.5 Wind 

Hindcast wind data was obtained from the from the NOAA/NCEP WAVEWATCH III CFSR Hindcast Dataset 

(NCEP, 2012) The reanalysis dataset contains 31 years (1979 to 2009) of uninterrupted wind speed and 

direction on a 0.5-degree longitude/latitude grid, available at 3-hour intervals. 

The NCEP hindcast data was compared to wind measurements available from a previous site study report 

from Oceânica (2017). For the comparison, NCEP wind data was extracted from a single point at 48.5˚W, 26˚S. 

Figure 4-5 and Figure 4-6 show the wind roses and the probability non-exceedance plot comparison for the 

Oceânica and NCEP wind data. By convention, wind direction is the direction from which the wind is coming, 

measured clockwise from true north. It should be noted that the Oceânica measured wind data includes more 

than 10 000 data points, but the duration of measurements is unknown. 

 

 

Figure 4-5: Wind rose comparison of wind from Oceânica and NCEP. 
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Figure 4-6: Comparison of wind speed probability of non-exceedance for the wind of Oceânica and NCEP. 

 

The predominant wind directions at São Francisco do Sul are south-south-easterly and north-easterly with 

low seasonal variation in direction and magnitude. The median wind speed is 2.6 m/s and the 99th percentile 

is 9.5 m/s. 

The Oceânica and NCEP data compared moderately well. The NCEP dataset overestimates the operational 

wind speeds (probability of non-exceedance < 75%), but underestimates the less frequent peak wind speeds. 

It is thus recommended that the Oceânica data be used to characterise the wind climate at the site. The NCEP 

dataset, which has 31 years of data and is space-varying, is considered sufficiently accurate for use in the 

concept level wave model study described in Section 4.6. 
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4.6 Waves 

4.6.1 Introduction 

Wave refraction modelling was carried out to provide nearshore wave conditions for Layout Option 1 and 

Layout Option 2. Both a regional spectral wave model and a nested spectral wave model were used for the 

transformation of offshore hindcast wave data obtained from the NOAA/NCEP WAVEWATCH III CFSR 

Hindcast Dataset (NCEP, 2012). The reanalysis dataset contains 31 years (1979 to 2009) of fully spectral wave 

data at one-hourly intervals, available in deep water at 1 degree intervals on a longitude/latitude grid. In 

addition to the wave forcing, the hindcast NCEP wind data (discussed in Section 4.5) was applied as a space 

and time-varying wind field over the model domain. The modelling methodology and results are described in 

the Metocean Assessment Technical Note (PRDW, 2017b), included as Annexure C of this report. 

4.6.2 Operational wave climate 

The model was set up to transform three years of the hindcast data to the study area for the period of 2003 

to 2005. Due to the computational time of the fully spectral model it was not possible to simulate the full 

31-year period for which offshore hindcast wave data are available. Three years was considered sufficient to 

characterise the wave climate of the study area with reasonable accuracy. 

Figure 4-7 presents the wave field for a typical offshore southerly wave condition. Also shown on the plot are 

the locations of Layout Option 1 and Layout Option 2 where the 3 years of modelled wave data was extracted 

for the characterisation of the wave climate in the study area. Figure 4-8 shows the wave roses for both layout 

options. By convention, wave direction is the direction from which the wave is coming, measured clockwise 

from true north. A non-exceedance probability plot of significant wave height for both layout options is 

provided in Figure 4-9. A wave parameter scatter plot for Layout Option 1 and Layout Option 2 is shown in 

Figure 4-10 and Figure 4-11. 
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Figure 4-7: Wave refraction plot from the regional model (top) and nested model (bottom) for a typical 
offshore-southerly wave condition. The vectors represent the wave height and direction using a 

logarithmic scale to allow the directions of the smaller waves to be observed. 
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Figure 4-8: Wave rose comparison for Layout Option 1 and Layout Option 2. 

 

  

Figure 4-9: Hm0 probability of non-exceedance comparison for Layout Option 1 and Layout Option 2. 

 

S K \M odels\S W \N est_01\01_b.m fm  - R esult Files\P ost\O ption1_O ption2_C om parison.xlsx[C om parison]

Option 1 Option 2

10% 0.02 0.12

20% 0.03 0.14

30% 0.03 0.15

40% 0.03 0.17

50% 0.04 0.18

60% 0.06 0.19

70% 0.08 0.21

80% 0.10 0.23

90% 0.15 0.26

95% 0.20 0.29

99% 0.27 0.36

Probability of non-

exceedance [%]

Hm0 [m]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

P
ro

b
ab

ili
ty

 o
f n

o
n

-e
xc

ee
da

n
ce

 [%
]

Hm0 [m]

Option 1

Option 2



  

 

Golar LNG Study Report Page 17 of 33 

BABITONGA LNG MARINE INFRASTRUCTURE S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3.docx Printed Document Uncontrolled 

 

 

Figure 4-10: Scatter plot of wave parameters for Layout Option 1 for the period of 2003 to 2005. 
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Figure 4-11: Scatter plot of wave parameters for Layout Option 2 for the period of 2003 to 2005. 

 

Layout Option 1 is more protected against offshore wave energy in comparison to Layout Option 2, resulting 

in lower overall wave heights for the former option. The local wind climate and offshore wave climate 

independently contribute to the local wave climate. The median significant wave height is 0.04 m for 

Layout Option 1 and 0.18 m for Layout Option 2. The 99th percentile significant wave height is 0.27 m for 

Layout Option 1 and 0.36 m for Layout Option 2. The characteristic sea states for the layout options are 

discussed below: 

Layout Option 1: 

The predominant wave direction for Layout Option 1 is south-easterly due to local wind wave generation 

within Babitonga Bay. 
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Two distinct peak sea states are visible for Layout Option 1. The first sea state is characterised by locally 

generated sea waves. The peak wave period is limited to TP = 3 s and the mean wave directions at TP vary 

between 80° and 240°. The most energetic waves propagate from approximately 215°, which is roughly in 

alignment with the full uninterrupted extent of Babitonga Bay. The largest modelled significant wave heights 

for 2003 to 2005 occurred during sea state peak wave periods associated with the local wind wave generation. 

The significant wave height typically varies between 0.02 m and 0.30 m with a maximum significant wave 

height of 0.64 m for the period of 2003 to 2005. 

The second peak sea state is associated with refracted offshore wave energy, and is characterised by a 

narrower band of mean wave directions at TP (70° to 130°) and a wider range of peak wave periods (2 s to 

14 s). The significant wave height is usually less than 0.08 m. 

Layout Option 2: 

The predominant wave direction for Layout Option 2 is north-easterly, associated with the refracted offshore 

wave energy. 

Two distinct peak sea states are visible for Layout Option 2. The first sea state is characterised by the refracted 

offshore energy, with a wide range of peak wave periods (2 s to 14 s) and a narrow band of mean wave 

directions at TP (15° to 45°). The significant wave height mostly varies between 0.07 m and 0.35 m with a 

maximum significant wave height of 0.54 m for 2003 to 2005. 

The second peak sea state is caused by sea waves due to local wind wave generation in Babitonga Bay. The 

sea state is characterised by short wave periods (TP < 3 s) and relatively narrow concentration of mean wave 

directions at TP (230° to 260°). The significant wave height typically ranges between 0.18 m and 0.30 m with 

a maximum significant wave height of 0.60 m for 2003 to 2005. 

The effects of long waves, including seiching, were not tested in the spectral wave model. The lack of large 

swell waves reaching the sites and the irregular geomorphology at São Francisco do Sul would suggest a low 

probability of long wave-related effects at periods relevant for vessel motions, i.e. 30 to 300 s. Further studies 

are however required to confirm the long-wave climate at the sites. 

4.6.3 Storm waves 

An extreme value analysis of wave heights was performed to investigate the storm peaks from the 31 years 

of hindcast wind and wave data. Wave refraction models were set up to generate storm waves occurring 

during extreme local wind events and/or extreme offshore wave events. The extreme significant wave heights 

are presented in Table 4-2. 

 

Table 4-2: Extreme significant wave heights (Hm0), excluding climate change. 

Return Period 
[years] 

Extreme Wave Height [m] 

Layout Option 1 Layout Option 2 

Best estimate Upper 95% confidence Best estimate Upper 95% confidence 

1 0.40 0.42 0.48 0.49 

5 0.50 0.53 0.55 0.57 

10 0.54 0.58 0.58 0.61 

50 0.63 0.74 0.64 0.70 

100 0.68 0.82 0.66 0.75 
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4.7 Geotechnical conditions 

While no geotechnical site investigation results were available for the study areas or the immediate 

surrounds, the general geotechnical conditions have been inferred based on the results of previous site 

investigations completed approximately 20 km south-west of the study area.  

The surface geotechnical conditions are expected to consist of soft to very soft clays and sandy clays with 

SPT-N values ranging between 5 and 20. The soil profile becomes increasing sandy with depth and, at depths 

greater than -15 m CD, consists mainly of sands ranging from loose to very dense. The density of the sands 

was observed to increase with depth with SPT-N values of up to 70 frequently encountered.  

It is noted that the previous site investigations consisted on landside boreholes adjacent to Babitonga Bay 

and may therefore not fully reflect the conditions within the bay itself or at the study area. It is therefore 

recommended that a site-specific geotechnical investigation campaign be undertaken as part of future 

engineering study phases. 

4.8 Seismicity 

As per the Brazilian Standard ABNT NBR 15421:2006, the study area is classified as being in seismic Zone 0 

with an associated peak ground acceleration (PGA) of 0.025g. 
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5. NAVIGATION ASSESSMENT 

5.1 Review of Existing Reports 

As part of the navigation assessment, a literature review of existing reports was carried out. Report 

No. NT-234-03-001 (Oceânica, 2017) was reviewed which considered fast-time ship simulations of the 

concept design of the two alternative sites in Babitonga Bay.  

The results of the (Oceânica, 2017) study showed that the manoeuvring of the LNGC vessel and FSRU vessel 

through the approach channel around the bend then into the access channel to and from the berths at the 

two alternative proposed sites was found to be feasible. The unprotected approach channel was however 

identified as the main limiting factor for safe navigation. This is due to the narrow width of the approach 

channel, generally +/- 200 m wide with minimum widths of less than 150 m in areas. The channel also has an 

unfavourable alignment relative to the prevailing environmental conditions. Additionally, it is noted in the 

fast-time simulation study (Oceânica, 2017) that the simulation runs considered a static depth. It is therefore 

recommended that real-time desktop or full mission manoeuvring ship simulation runs, using experienced 

pilots, should be undertaken for the approach and access channel considering the swept-path channel width 

requirements of the design vessel in varying tidal and under keel clearance (UKC) conditions.  

It is also recommended that the real-time ship simulation study should focus on vessel manoeuvrability at 

the proposed berth facilities to verify manoeuvring areas and navigation requirements allowing for an 

adequate margin of safety. Additionally, the operational limiting conditions should be established as part of 

the objectives of the real-time simulation study. 

It was a recommendation of the fast-time simulation study (Oceânica, 2017) to employ two additional 

approximately 60 t Bollard Pull (BP) tugs to assist in the manoeuvring and berthing of the LNG vessel alongside 

the FSRU. Typically, for the manoeuvring of these vessels, two tugs will remain in a towing position (to tow 

the vessel in a desired direction), while the other two tugs will operate in a push-pull type mode (i.e. close-

up on the hull plating for pushing-in). The tug power required and the manoeuvring strategy for the operation 

should form part of the main objectives of a desktop of full mission real time ship simulation study.  

5.2 Navigation Requirements 

The navigation requirements for the maximum design vessels for the proposed facility, i.e. the LNG and FSRU 

design vessel (refer to Table 2-1) are summarised in the following sections. It is assumed that the FSRU will 

make the passage from the approach channel to the berth very infrequently and will typically arrive in a 

ballast condition. The LNG vessel will however call at the port more frequently and will typically arrive in a 

fully laden condition. The LNG vessel will sail in a ballast condition once it has completed the ship-to-ship 

(STS) transfer of product to the FSRU.  

5.2.1 Channel width requirements  

The required minimum bottom width of navigation channels will primarily depend on the manoeuvrability of 

the maximum design vessel and the effect of the wind, waves and currents. The recommended bottom 

channel width for single lane channels is approximately 3.6 to 6 times the beam of the maximum design vessel 

(Thoresen, 2014). The channel width requirements for the maximum design vessel are based on the 

guidelines and recommendations from PIANC (2014).  

The channel width requirements for the approach and access channel consider the maximum design vessel, 

i.e. the LNG carrier with a maximum beam of 50 m. The channel width requirements for the approach and 

access channel are summarised below in Table 5-1 and Table 5-2 respectively. 
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Table 5-1: Approach channel width requirements. 

Channel Parameter Approach Channel (Unprotected) 

Design Vessel Beam (LNGC) 50 m 

Channel Width Factor (at bends) 5.1 

Channel Width Factor (straight sections) 3.7 

Channel Width Requirement (at bends) +/- 255 m 

Channel Width Requirement (straight sections) +/- 185 m 

 

Table 5-2: Access channel width requirements. 

Channel Parameter Access Channel (Unprotected) 

Design Vessel Beam (LNGC) 50 m 

Channel Width Factor (at bends) 4.6 

Channel Width Factor (straight sections) 3.2 

Channel Width Requirement (at bends) +/- 230 m 

Channel Width Requirement (straight sections) +/- 160 m 

 

The fast-time simulations (Oceânica, 2017) verified that channel widths less that the approach and access 

channel width requirements as presented in Table 5-1 and Table 5-2 were sufficient for the navigation of the 

design vessel. It should be noted, however, that the fast-time simulations considered a static depth. 

Real-time desktop or full mission ship manoeuvring simulation runs should be considered for the approach 

and access channel and consider the swept-path channel width requirements of the design vessel in varying 

tidal and UKC conditions. 

5.2.2 Turning area 

The turning area requirements for the proposed design vessels are based on the guidelines and 

recommendations from Thoresen (2014) and PIANC (2014). As per the recommendations, the minimum 

diameter of a turning circle, where the vessel turns solely by engine and rudder movements, should be 

approximately four times the length of the vessel. Under favourable manoeuvring conditions, in protected 

water conditions, the turning circle requirements are defined as three times the vessel length overall (LOA) 

of the maximum design vessel.  

Should the vessel be manoeuvred with tugboat assistance, as recommended for the facility in Babitonga Bay, 

this can be reduced to two times the LOA. On this basis, the turning circle requirements for the design vessel 

are summarised in Table 5-3 below.  

Table 5-3: Turning circle requirements. 

Turning circle Parameter Value 

Vessel Type LNG 

Length overall (m) 315 

Turning basin factor 2 

Turning basin (m) 630 

 

As the facility is within a river channel, the vessel can be turned around on arrival at an optimised location 

and sail back to the berth providing it is not located too far from the berth location. This is typically within 

approximately 4 x LOA from the berth. It is recommended that turning area requirements and the optimised 

JoaoGabriel
Realce

JoaoGabriel
Realce

JoaoGabriel
Realce

JoaoGabriel
Realce

JoaoGabriel
Realce

JoaoGabriel
Realce

JoaoGabriel
Sublinhado



  

 

Golar LNG Study Report Page 23 of 33 

BABITONGA LNG MARINE INFRASTRUCTURE S2060-2-RP-GA-001 Study Report R3.docx Printed Document Uncontrolled 

 

location of the turning circle be verified in a real-time desktop or full mission ship manoeuvring simulation 

study.  

5.2.3 Approach channel depth requirements 

Access, by the design vessel, to either of the two alternative LNG import facilities in Babitonga Bay will be via 

the approach channel which is currently advertised at depths ranging from approximately -13.5 m CD 

to -14.2 m CD. The approach channel is approximately five nautical miles long from the pilot station with a 

minimum channel width of 150 m.  

It is assumed that the design vessel will be tidally constrained making use of a tidal window surrounding mean 

high water. Based on the advertised depths in the port, a vessel draft of 13.0 m would only be accommodated 

if the vessel enters the approach channel on a rising tide. 

The tides at the site have a maximum tidal variation of approximately +2.0 m above CD at spring tides. It 

should be noted that LAT is 0.57 m below CD, implying that the navigation depth will on occasion be 0.57 m 

less than the charted depths. 

The conceptual approach channel depth requirements, based on the guidelines from PIANC (2014) have been 

calculated using a deterministic method and are summarised in Table 5-4 below. The approach channel depth 

determination is based on a maximum design draft of 12.0 m to consider the draft of a fully laden Q-Flex LNG 

vessel. Allowances for sounding accuracy, siltation and dredging accuracy has been excluded as it is 

considered part of the calculation from advertised depth to dredged depth. As this is a preliminary study and 

as no channel dredging is being considered, only a comparison with advertised depths in the port has been 

made. 

Table 5-4: Conceptual approach channel depth requirement – LNGC vessel. 

Zone Parameter 
Approach Channel 

(Unprotected) 

Nominal Depth Zone 
(Vessel-related Factors) 

Laden Draft (LNGC)  12.0 

Tidal Allowance (MHWN) +1.2 

Vertical Vessel Motion:  

Swell (Wave Response Motion) 0.5 

Dynamic List 0.7 

Squat (Dynamic Trim) 0.4 

Out of Trim Allowance 0.0 

Net Underkeel Clearance 0.5 

 Nominal Depth (Advertised depth) -13.0 m CD 

Maintenance Zone 
(Seabed-related Factors) 

Allowance for Sounding Accuracy n/a 

Allowance for Siltation n/a 

Allowance for Dredging Accuracy n/a 

Scour Protection Clearance n/a 

 Total Depth Requirement -13.0 m CD 

 

As shown in Table 5-4, the conceptual nominal or advertised depth required in the approach channel for the 

maximum design vessel is -13.0 m CD. Arrival and departure of the LNGC vessel will therefore be tidally-

restricted for the approach and access channel navigation. This does not significantly impact the design of 

the facility, but may impact the availability of the facility as the vessel is tidally constrained.  

The conceptual approach channel depth required has been calculated deterministically and considers the 

operational conditions when it is safe to manoeuvre the design vessel. Probabilistic methods should be 
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considered in the next stage of engineering to further define and optimise the approach channel depth 

requirements. Vertical vessel motions considering the hydrodynamics of the design vessel should be assessed 

in greater detail.  

5.2.4 Access channel and turning area depth requirements 

The conceptual depth requirements for the access channel, which is considered to be the section of channel 

between the bend in the approach channel and the turning basin at the berth, based on the guidelines from 

PIANC (2014) have been calculated using a deterministic method as summarised in Table 5-5 below. The 

access channel depth determination is based on a maximum design vessel draft of 12.0 m to consider the 

draft of a fully laden Q-Flex LNG vessel. The depth required for the FSRU has not been considered as it is 

unlikely that the vessel will be laden on the initial commissioning of the terminal. 

Table 5-5: Conceptual access channel depth – LNG vessel. 

Zone Parameter 
Access Channel 

(Semi-protected) 

Nominal Depth Zone 
(Vessel-related Factors) 

Laden Draft (LNGC)  12.0 

Tidal Allowance (LAT) +1.2 

Vertical Vessel Motion:  

Swell (Wave Response Motion) 0.4 

Dynamic List 0.7 

Squat (Dynamic Trim) 0.3 

Out of Trim Allowance 0.0 

Net Underkeel Clearance 0.5 

 Nominal Depth (Advertised depth) -12.7 m CD 

Maintenance Zone 
(Seabed-related Factors) 

Allowance for Sounding Accuracy n/a 

Allowance for Siltation n/a 

Allowance for Dredging Accuracy n/a 

Scour Protection Clearance n/a 

 Total Depth Requirement -12.7 m CD 

 

As shown in Table 5-5, the conceptual nominal depth required in the access channel for the maximum design 

vessel is 12.7 m CD. Arrival of the LNG vessel will therefore be tidally restricted during river navigation. This 

does not significantly impact the design of the facility, but may have an impact on the availability of the facility 

as the vessel will be tidally constrained.  

The conceptual access channel depth required has been calculated deterministically and considers the 

operational conditions when it is safe to manoeuvre the design vessel. Probabilistic methods should be 

considered in the next stage of engineering to further define and optimise the access channel depth 

requirements. 

5.2.5 Berth pocket dimension requirements 

Based on the guidelines and recommendations from Thoresen (2014), the length and width of the berth 

pocket must be able to accommodate the manoeuvring of the maximum design vessel in and out of the berth 

and to include an allowance for the drift of the head and stern mooring lines while berthed. The berth pocket 

requirements are typically considered as 1.25 times the length and 1.5 times the beam of the LNGC and FSRU 

double-banked at the berth.  
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For this facility, a more conservative berth length factor of 1.5 is considered for the LNG vessel due to the 

current conditions at the proposed facility. However, this would need to be further analysed in a real-time 

ship simulation study specifically testing vessel manoeuvring area requirements at the berth. 

Table 5-6 below summarises the berth pocket length and width requirements for both the LNG and FSRU 

design vessel. 

Table 5-6: Berth pocket requirements – LNG/FSRU Vessel. 

Parameter 
Berth Pocket 

LNGC 
Berth Pocket 

FSRU 

Design Vessel Length Overall (LOA) 315 m 280.6 m 

Design Vessel Beam 50 m 43.4 m 

Berth Length Factor 1.50  1.25 

Berth Width Factor 1.50 1.50 

Berth Pocket Length Required +/- 472 m +/- 350 m 

Berth Pocket Width Required +/- 75 m +/- 65 m 

 

5.2.6 Berth dredge depth requirements  

The conceptual berth dredge depth requirements, based on guidelines and recommendations from PIANC 

(2014) have been calculated for the maximum design vessel parameter using a deterministic method and is 

summarised in Table 5-7. The berth depth determination considers a maximum design vessel draft of 12.0 m 

in order to consider a fully laden LNG carrier. This is a conservative berth depth calculation for the FSRU 

design vessel with laden draft of 11.75 m.  

Table 5-7: Conceptual berth dredge depth requirements –LNGC Vessel/FSRU. 

Zone Parameter Berth Pocket Depth  

Nominal Depth Zone 
(Vessel-related Factors) 

Laden Draft (LNGC/FSRU)  12.0 

Tidal Allowance (LAT) -0.57 

Vertical Vessel Motion:  

Swell (Wave Response Motion) 0.0 

Dynamic List 0.7 

Squat (Dynamic Trim) 0.03 

Out of Trim Allowance 0.0 

Net Underkeel Clearance 0.5 

 Nominal Depth (Advertised depth) -13.8 m CD 

Maintenance Zone 
(Seabed-related Factors) 

Allowance for Sounding Accuracy 0.1 

Allowance for Siltation 0.5 

Allowance for Dredging Accuracy 0.1 

Scour Protection Clearance 0.0 

 Total Berth Depth Requirement -14.5 m CD 

 

As shown in Table 5-7, the conceptual berth depth required for the maximum design vessel is 14.5 m CD. The 

berth dredge depth requirement for the facilities will need to consider moored vessel motions alongside the 

berth and should be further assessed in the next stage of the study. 
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5.3 Tug Requirements 

For the proposed facility, it is recommended that vessel navigation would be assisted by two tugs from the 

channel approaches. These tugs will assist in escorting the vessel from the pilot station through the approach 

and access channels towards the manoeuvring area. As considered in the fast-time simulations (Oceânica, 

2017), it is recommended to employ two additional approximately 60 t Bollard Pull (BP) tugs to assist in the 

manoeuvring and berthing of the LNG vessel alongside the FSRU. Typically, for the manoeuvring of these 

vessels, two tugs will remain in a towing position (to tow the vessel in a desired direction), while the other 

two tugs will operate in a push-pull type mode (i.e. close-up on the hull plating for pushing-in). The tug power 

required and the manoeuvring strategy for the operation should form part of the main objectives of a desktop 

of full mission real time ship simulation study.  

5.4 Typical safety requirements 

It is recommended that the following exclusion and safety zones are considered for the development of LNG 

import facilities: 

▪ LNG carrier: 

▪ A vessel manoeuvring envelope of 500 m abeam and 250 m astern while transiting along shipping 

channels 

▪ Berth: 

▪ 250 m radius safety zone while unoccupied by a LNGC or FSRU 

▪ 250 m radius commercial shipping safety zone during loading operations 

▪ 1 000 m public exclusion safety zone while operational 

 

The safety requirements are based on previous project experience considering typical exclusion zone 

distances for planning of LNG facilities. The specific safety requirements for this facility will need to be 

determined through a QRA conducted as part of future engineering studies. 
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6. VESSEL MOTIONS REVIEW 

As part of the preliminary studies, Oceânica (2017) completed a moored vessel motions assessment for the 

proposed facility considering a generic mooring configuration. The assessment considered the site conditions 

as presented in Table 6-1. 

 

Table 6-1: Site conditions considered in the vessel motions assessment (Oceânica, 2017) 

Case Significant wave 
height, Hm0 [m] 

Wave period, Tp  

[s] 

Wind speed  

[m/s] 

Current speed  

[m/s] 

FSRU only  1.2 6 10.0 – 22.6(1) 
(100-year return 

period)  

1.4 – 1.8  

0.8 8 

0.8 10 

0.6 12 

FSRU and LNGC 1.2 6 9.3 – 20.4(1) 
(10-year return 

period)   

1.4 – 1.8 

0.8 8 

0.8 10 

0.6 12 

(1) Direction dependent  

 

The results of the extreme value analysis of the modelled wave heights (Section 4.6.3) indicate a maximum 

significant wave height (upper 95% confidence level) of 0.82 m and 0.75 m for Layout Option 1 and 2 

respectively while the scatter plots of the operational wave parameters (Section 4.6.2) indicate that the wave 

energy is concentrated in waves with periods of between 4 s and 12 s. The modelled wave conditions 

therefore compare favourably with the conditions considered in the vessel motions assessment.  

It should be noted that the effects of long waves, including seiching, were not tested in the spectral wave 

model and it is recommended that the effect of the long waves on the vessel motions be assessed in future 

engineering studies.  

The comparison between the wind data considered by Oceânica (2017) and the NCEP wind data extracted as 

part of this study (Section 4.5) notes that while the data compared comparatively well, the Oceânica data 

should be used to characterise the wind climate at the site. The current measurements available at the mouth 

of Babitonga Bay (Section 4.4) indicate that the maximum measured depth-averaged current speed was 

1.76 m/s during ebb tide which compares favourably with the conditions considered in the vessel motions 

assessment. 

The comparison above indicates that the site conditions considered in the vessel motion assessment 

(Oceânica, 2017) are representative of the conditions at the site. It is however recommended that a more 

detail, site-specific moored vessel motions assessment be completed as part of future engineering study 

phases.  
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7. COST ESTIMATE 

7.1 Capital cost estimate 

7.1.1 Capital cost basis 

The capital cost estimate has been prepared considering the layouts and basic engineering information 

presented in this report. The basis of the capital cost estimate is as follows: 

▪ The estimate is set at an AACE Class 4 / FEL 1 level with an agreed level of accuracy of -30 % to +50 %  

▪ The estimate has been derived using a combination of measured preliminary quantities and 

corresponding current or escalated unit rates largely based upon PRDW’s internal rates database 

supported by indicative market related pricing information received from specialist contractors and 

suppliers. Built-up rates and prices have been used where no relevant rates or prices were available. 

The estimate is subject to the following main assumptions and exclusions: 

Assumptions:  

▪ Cost base as at July 2017 

▪ Exchange Rate (Rand) - R 1.00 : $0.08 

▪ Exchange Rate (Euro) - 1.00 € : $1.14 

▪ Exchange Rate (Pound) - 1.00 £ : $1.30 

▪ Exchange Rate (Brazilian Real) - R($) 1.00  : $0.31 

▪ Services will connect into existing bulk services (water, electricity, waste water and 

telecommunication) 

▪ The disposal site for the dredged material is within a 10 km of the site 

Exclusions: 

▪ Landside infrastructure (buildings, roads, parking, fencing, on-land piping etc.) 

▪ Aids to Navigation 

▪ Provision of bulk services to the site 

▪ Floating, Storage and Regasification Unit (FSRU) 

▪ Security and surveillance systems 

▪ Purchase/lease of land and/or relocation, restitution costs 

▪ Local or other authority approvals 

▪ Allowance for compensation to third parties 

▪ Allowance for market adjustment due to local and international demand, availability of skills, 

resources and materials 

▪ Pre-tender and post contract escalation 

▪ Owners costs and Construction supervision costs 

▪ Rate of exchange adjustment  

▪ Withholding Tax, I.V.A or other foreign or Brazilian taxes, royalties and import duties 

A detailed list of assumptions and exclusions is included in the cost estimate summary sheets, included as 

Annexure D of this report.  
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7.1.1.1 Preliminary and general cost allowance 

An allowance for the contractor’s Preliminary and General (P&G) costs has been included as part of the direct 

capital cost estimate for each cost element. Each P&G allowance is included as a percentage of the total value 

of construction work for that cost element. The P&G allowances vary between 10% and 40%, depending on 

the nature of the work. 

7.1.1.2 Location factor 

A location allowance, varying between 0% and 3.5%, has been included to cover the use of expatriate labour 

on certain aspects of the works. The location allowance is included in the direct capital cost estimate as a 

percentage of the total value of construction work, including P&G.  

7.1.1.3 Design development allowance 

A design development allowance of 15%, has been included to cover design and pricing uncertainties due to 

the level of design information available at this FEL 1 stage of the project. The design development allowance 

is included in the direct capital cost estimate as a percentage of the total value of construction work, including 

P&G’s and the location factor. 

7.1.1.4 Professional fee allowance 

A professional fee allowance of 10% has been included for the professional fees on the project to cover 

engineering and project management fees. The professional fee allowance is included in the direct capital 

cost estimate as a percentage of the total value of construction work, including P&G’s, the location factor and 

the design development allowance. 

7.1.1.5 Environmental approval  

An environmental approval allowance of 5% of the total direct capital cost has been included in to cover 

Environmental, EIA and EMP costs.  

7.1.1.6 Contingency 

The estimate includes a contingency allowance to cover potential project wide contractual risks and changes 

in circumstances. At this stage, a separate allowance of 10% of the total direct capital cost, including 

environmental approval, has been included to cover these risks. 

7.1.2 Capital cost summary 

The estimated capital costs for the layout options and structural concepts considered in this report, subject 

to the assumptions and exclusions as listed above, are summarised in Table 7-1 below. The detailed capital 

cost estimate breakdown is included in Annexure D of this report. 
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Table 7-1: Capital cost summary. 

Description 

Capital Cost Estimate Excl. Taxes (US$ millions) 

Layout 1 – Port of Itapoá Layout 2 – Ponta do Sumidouro 

Option 1: Piled, 
Concrete Deck 

Option 2: 
Monopile 
Structure 

Option 1: Piled, 
Concrete Deck 

Option 2: 
Monopile 
Structure 

Piled Structure $ 22.92 $ 35.53 $ 22.92 $ 35.53 

Gas Pipeline  $ 17.67 $ 17.67 $ 13.75 $  13.75 

Dredging $   9.68 $   9.68 N/A N/A 

Estimated Direct Capital Costs $ 50.27 $ 62.88 $ 36.67 $ 49.28 

Environmental Approval (5%) $   2.50 $   3.10 $   1.80 $  2.50 

Project Contingency (10%) $   5.30 $   6.60 $   3.80 $  5.20 

ESTIMATED CAPITAL COSTS $ 58.07 $72.58 $ 42.27 $56.98 

 

7.2 Operational cost estimate 

7.2.1 Operational cost basis 

The operational cost estimate has been prepared considering the layouts and basic engineering information 

presented in this report. The basis of the operational cost estimate is as follows: 

▪ The estimate is set at an AACE Class 4 / FEL 1 level with an agreed level of accuracy of -30 % to +50 %.  

▪ The estimate for the marine operations (pilotage, mooring and unmooring etc.) has been prepared 

based on indicative market related pricing information received from Cargonave. 

▪ The estimate for the regular annual maintenance of the marine structures is based on PRDW’s internal 

rates database. The infrastructure requires regular maintenance checks to ensure that these items 

remain fit for purpose.  

▪ The operational and maintenance costs include labour, vessels and equipment including fuel for the 

operation and maintenance of the facilities as well as overheads and profit. 

The operational cost estimate is subject to the following main assumptions and exclusions: 

Assumptions: 

▪ Cost base and exchange rates as per the capital cost estimate (Section 7.1.1) 

▪ LNG carriers will call approximately 24 times per annum 

▪ LNG carriers will be moored at the facility for a period of 72 hours 

Exclusions: 

▪ Terminal operation costs (administration, security, etc.), as it is assumed to be common across both 

ports 

▪ Maintenance dredging 

▪ Charter of maintenance costs associated with the FSRU 

▪ Facility staff costs associated with the FSRU or regasification operations 

▪ Cargo dues, berth leasing cost and port terminal leasing costs, utility costs, royalties and municipal 

fees 

▪ Owners over head office charges and insurances  
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▪ Withholding Tax, I.V.A or other foreign or Brazilian taxes, royalties and import duties 

A detailed list of assumptions and exclusions is included in the cost estimate summary sheets, included as 

Annexure D of this report.  

7.2.2 Operational cost summary 

The estimated annual operational and maintenance costs for the LNG import facility, subject to the 

assumptions and exclusions as listed above, are summarised in Table 7-2 below. The detailed operational and 

maintenance cost breakdown is included in Annexure D of this report. 

 

Table 7-2: Operational cost summary. 

Description 

Operational Cost Estimate Excl. Taxes (US$ millions) 

Layout 1 – Port of Itapoá Layout 2 – Ponta do Sumidouro 

Option 1: Piled, 
Concrete Deck 

Option 2: 
Monopile 
Structure 

Option 1: Piled, 
Concrete Deck 

Option 2: 
Monopile 
Structure 

Marine Operation Costs $2. 00 $2. 00 $2. 00 $2. 00 

Maintenance Costs $0. 56 $0. 62 $0. 46 $0. 52 

ESTIMATED OPERATIONAL COSTS $2.56 $2.62 $2. 46 $2. 52 
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8. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

The study assessed two locations for the development of an LNG import terminal within Babitonga Bay. The 

following conclusions and recommendations are drawn from this study: 

8.1 Conclusions 

▪ Two layout options were considered for the development of the proposed LNG facility in Babitonga 

Bay. The layout options are located adjacent to the existing Port of Itapoá on the northern side of the 

bay and approximately 1 km south-west of Ponta do Sumidouro on the southern side of the bay.  

▪ The layout options have been developed considering typical exclusion zone distances for planning of 

LNG facilities and the outcomes of the preliminary HAZID Study (ABS Group, 2017).  

▪ Two structural concepts have been considered for the marine facility. Concept 1 consists of multiple 

steel tubular friction piles with a concrete superstructure, as is common for other facilities within the 

vicinity, while Concept 2 considers a steel monopile solution.  

▪ A navigation assessment has determined the manoeuvring area and tug requirements for the facility. 

▪ Based on the advertised depths in the port, the design vessels for the facility my only be 

accommodated if the vessel enters the approach channel on a rising tide. This does not significantly 

impact the design of the facility, but may have an impact on the availability of the facility. 

▪ A comparison between the metocean conditions modelled as part of this study and the conditions 

assumed for the previous vessel motions assessment indicates that the cases modelled in the vessel 

motion assessment (Oceânica, 2017) are representative of the conditions at the site.  

▪ The capital and operational cost were estimated to an AACE Class 4 level of cost accuracy. The capital 

cost estimates vary between US$ 42.3 million and US$ 72.6 million while the annual operational cost 

estimates vary between US$ 2.5 million and US$ 2.6 million.  

▪ Both layout options are considered to be feasible.  

 

8.2 Recommendations for the next study phase 

It is recommended that the following work be undertaken during the next engineering study phase once the 

preferred layout option has been selected: 

▪ A Quantitative Risk Assessment (QRA) to define the safety requirements specific to the facility. 

▪ A detailed vessel motions assessment considering the site specific metocean conditions to define the 

limiting conditions for the facility. 

▪ An uptime and throughput assessment, considering the vessel limiting conditions as well as the tidal 

constraints, to quantify the uptime and achievable throughput for the facility.   

▪ A trade-off study to select the preferred structural concept for the facility.   

▪ A sedimentation study to quantify the maintenance dredging requirements associated with 

Location 1. 

▪ Site investigations to establish site-specific geotechnical design parameters to confirm the bathymetry 

at the proposed berth location.   

▪ A real-time desktop or full mission manoeuvring ship simulation study, using experienced pilots, for 

the approach and access channel to determine the swept-path channel width requirements of the 

design vessel in varying tidal and under keel clearance (UKC) conditions. The study should also verify 

manoeuvring areas, tug requirements and the operational limiting conditions for navigation.  
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ANNEXURE A | DRAWINGS 

 

DRAWING NO. TITLE 

Layout Option 1:  

S2060 2 SK GA 001 S0 Layout Option 1: Locality Plan – Sheet 0 

S2060 2 SK GA 001 S1 Layout Option 1: Locality Plan – Sheet 1 

S2060 2 SK GA 100 S1 Layout Option 1: Site Plan 

S2060 2 SK ST 101 S1 Layout Option 1: Structural Concept 1 

S2060 2 SK ST 102 S1 Layout Option 1: Structural Concept 2 

S2060 2 SK SI 110 S1 Bathymetric Survey Plan 

S2060 2 SK SI 111 S1 Geotechnical Survey Plan 

Layout Option 2:  

S2060 2 SK GA 002 S0 Layout Option 2: Locality Plan – Sheet 0 

S2060 2 SK GA 002 S1 Layout Option 2: Locality Plan – Sheet 1 

S2060 2 SK GA 200 S1 Layout Option 2: Site Plan 
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Golar LNG 

BABITONGA LNG MARINE INFRASTRUCTURE 

Functional Requirements 

Concept Study 
 

1. INTRODUCTION  

1.1 Background  

Golar LNG (Golar) is currently investigating the development of LNG import facilities in Babitonga Bay, Brazil.  
Golar have identified two preferred locations for the site of the import facility as illustrated Figure 1-1. 

 

 

Figure 1-1: Preferred layout options (Google Earth, 2017). 
 

1.2 Terms of reference  

Golar has appointed PRDW to undertake a concept study for the import terminal.  

The brief is to undertake a concept study at a FEL 1 level of project development to assist Golar with the 
identification of a preferred layout option. 

1.3 Study battery limits 

The study focuses on the assessment of the primary marine components of the project, including the gas 
pipeline from the marine terminal to shore. Landside infrastructure requirements are not considered as part 
of this study.  
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1.4 Project datum 

All levels for marine infrastructure will be stated relative to Chart Datum.  

The reference coordinate system to be used is the UTM Coordinate system: WGS 1984 UTM Zone 22 S. 

1.5 Maritime Authority requirements 

The study will be undertaken in accordance with the requirements of NORMAM-11/DPC which outlines the 
requirements for works undertaken in Brazilian waters. To address these requirements, the following 
deliverables will be issued as part of this study: 

 Functional requirements document 

 General Layout and site location drawings  

 1 no. general arrangement (1:10.000 to 1:50.0000 scale) indicating the position of both layout 
options overlain onto the existing nautical chart 

 1 no. site plan (1:500 to 1:2000 scale) for each layout option indicating the interfaces with the 
immediate surroundings (2 drawings total) 

 1 no. concept drawing (1:500 to 1:2000 scale) for each layout option indicating plan view of the 
structure and elevations (2 drawings total) and setting out coordinates. 

 Study report 
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2. SITE CONDITIONS 

2.1 Bathymetry  

Bathymetric data for the study area will be collated from available sources. Where required, this will be based 
on nautical charts provided by Directorate of Hydrography and Navigation of the Navy of Brazil (DHN). 

2.2 Geotechnical conditions 

All available geotechnical information from the area will be provided by Golar. 

2.3 Metocean conditions 

Wind and wave data will be extracted from the available hindcast datasets including, but not necessarily 
limited to, the ECMWF ERA-Interim and the NOAA/NCEP Hind-cast Datasets. 

2.4 Water levels 

The tidal characteristics, derived from 20-years of predicted water levels for Sao Francisco do Sul (48.63°W, 
26.23°S), are summarised in Table 2-1 below. These water levels may be reviewed against other sources of 
data during this study.   

 

Table 2-1: Tidal characteristics for Sao Francisco do Sul (DHI, 2017) 

Description Water Level [+m CD] 

Highest Astronomical Tide (HAT) 2.000 

Mean High Water Springs (MHWS) 1.643 

Mean High Water Neaps (MHWN) 1.224 

Mean Water Level (ML) 0.840 

Mean Low Water Neaps (MLWN) 0.569 

Mean Low Water Springs (MLWS) 0.046 

Lowest Astronomical Tide (LAT) -0.570 

 

2.5 Seismicity 

A peak ground acceleration (PGA) of 0.025g shall be considered in accordance with the Brazilian Standard 
ABNT NBR 15421:2006 for structures within Zone 0. 
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3. FUNCTIONAL REQUIREMENTS 

3.1 Design vessels 

The design vessel parameters are outlined in Table 3-1 below.  

 

Table 3-1: Design vessel parameters 

Parameter FSRU LNGC 

Type Golar Penguin Q-Flex 

Cargo Capacity [m3] 160 000 216 000 

Deadweight [tonnes]  82 030 89 000 

Length Overall (LOA) [m]  280.6 315 

Beam [m]  43.4 50  

Depth [m] 26.6 29.1 

Design draft [m] 11.75 12.0 

 

3.2 Target uptime  

The target operational uptime for the supply of gas from the FSRU to the power station is 100%. The FSRU 
may be required to disconnect and leave the berth in extreme storm conditions.     

3.3 Access  

As no vehicle access to the import terminal is required, a subsea gas pipeline will connect the FSRU to the 
landside infrastructure. Personnel access to the facility will be via marine support vessels only.   

3.4 Safety  

The relevant safety exclusion zone radius around the loading hose flanges shall be assessed for the initial 
spatial development of the layout concept based on existing facilities, similar project specific risk assessments 
and practice guidelines.  

It is noted that the actual facility-specific safety exclusion zone will need to be defined based on the outcomes 
of a Quantitative Risk Assessment (QRA), and agreed with the local authorities, as part of future engineering 
studies.  

3.5 Environmental  

The facility will be developed taking into consideration the requirements of Brazilian national legislation 
governing the environment.  
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Golar LNG 

BABITONGA LNG TERMINAL INFRASTRUCTURE 

Metocean Assessment 

Concept Study 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 Project background 

Golar LNG (Golar) is currently investigating the development of LNG import facilities in Babitonga Bay, Brazil. 

Golar have identified two preferred locations for the site of the import facility. The brief is to undertake a 

concept study at a FEL 1 level of project development to assist Golar with the identification of a preferred 

layout option. 

1.2 Scope of Document 

This document summarises the metocean site conditions at the proposed development area. This includes 

data available on the bathymetry, rainfall, water levels, currents and the wind. In addition, wave modelling 

was undertaken to assess wave conditions at the proposed development sites. 

No allowance for climate change is made in the presented metocean conditions. 

1.3 Report structure 

The bathymetry is discussed in Section 2. Section 3 presents the annual rainfall at São Francisco do Sul. The 

predicted water levels are discussed in Section 4. Section 5 includes available information on current 

velocities in Babitonga Bay. Section 6 provides information on the local wind climate. Section 7 presents the 

wave refraction modelling carried out to provide the site wave conditions. A summary of the findings of the 

study is presented in Section 8, with a list of references in Section 9. 
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2. BATHYMETRY 

Bathymetric data has been obtained from a navigation chart from the Directorate of Hydrography and 

Navigation office of the Brazilian Navy (DHN, 2012). Additionally, offshore bathymetric data have been 

obtained from the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO, 2017) for areas not covered by the 

navigation chart. The regional and local bathymetry is presented in Figure 2-1. 

 

Figure 2-1: Regional (top) and local (bottom) bathymetry of São Francisco do Sul. 
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3. RAINFALL 

The measured monthly rainfall at São Francisco do Sul was obtained from the Climate-Data.org climate model  

(Climate-Data.org, 2017). The model uses weather data from thousands of weather stations from all over the 

world. The dataset contains 31 years (1982 to 2012) of weather data on a 30-second longitude/latitude grid. 

Figure 3-1 presents the average monthly rainfall for the years 1982 to 2012. 

 

Figure 3-1: Average monthly rainfall for São Francisco do Sul 

 

The rainfall is seasonal, with the peak of the rainy season occurring over the months of January to March, 

usually peaking in February at about 275 mm per month. The Administration of the Port of São Francisco do 

Sul (APSFS, 2002) notes that river runoff associated with rainfall may reduce the water salinity, resulting in 

increased vessel drafts. Heavy rains may also result in increased water levels. The extent of rainfall influence 

on vessel drafts, water levels or a possible increase in current speeds have not been reported and might need 

further studies as required. 
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4. WATER LEVELS 

The predicted long-term water levels at the Port of São Francisco do Sul (location shown in Figure 2-1) was 

extracted from ‘MIKE by DHI CMAP Electronic Charts Database’ (DHI, 2017). Figure 4-1 shows the predicted 

tide at São Francisco do Sul for a typical year. The tidal characteristics, derived from 20-years of predicted 

water levels, are shown in Table 4-1. All levels are provided relative to Chart Datum (CD) which is 0.84 m 

below Mean Sea level (MSL) and approximately level to Mean Low Water Springs (MLWS). 

 

 

Figure 4-1: Time series of predicted water levels for the Port of São Francisco do Sul. Typical annual water 
level variation (top) and one-month detail (bottom). 

 

Table 4-1: Predicted tidal characteristics for São Francisco do Sul. 

Description Water Level [+m CD] 

Highest Astronomical Tide (HAT) 2.000 

Mean High Water Springs (MHWS)  1.643 

Mean High Water Neaps (MHWN) 1.224 

Mean Sea Level (MSL)  0.840 

Mean Low Water Neaps (MLWN) 0.569 

Mean Low Water Springs (MLWS)  0.046 

Lowest Astronomical Tide (LAT) -0.570 

 

The tides at the Port of São Francisco do Sul are mixed semidiurnal with a maximum tidal variation of 

approximately 2.0 m at spring. Note that LAT is 0.57 m below CD, implying that the navigation depth will on 

occasion be 0.57 m less than the depth indicated on the hydrographic chart. Should water levels be critical to 
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the design specifications it is recommended that the water levels are studied in more detail in future design 

studies. 

5. CURRENTS 

Information on current velocities for Babitonga Bay is sparse. Da Silva (2011) conducted current 

measurements in the mouth of Babitonga Bay by means of an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Over 

36 days of measurements (21 February 2003 to 28 March 2003) the maximum measured depth-averaged 

current speed was 1.76 m/s during ebb tide. The average depth-averaged current speed for the same period 

was 0.46 m/s. Figure 5-1 presents a current rose of the ADCP current measurements. By convention, current 

direction is the direction to which the current is moving, measured clockwise from true north. 

 

 

Figure 5-1: Current rose of ADCP measurements in the mouth of Babitonga Bay for 21 February 2003 to 
28 March 2003. 

 

APSFS (2002) also reports tidal currents in the bay varying between 1 m/s and 2 m/s, with the magnitudes 

usually peaking in the main access channel at the entrance of Babitonga Bay. It is recommended that the 

currents are studied in more detail in future design studies. 

  



  

 

Golar LNG Metocean Assessment Page 6 of 34 

BABITONGA LNG TERMINAL INFRASTRUCTURE S2060-2-TN-CE-001 Metocean Assessment R1.docx Printed Document Uncontrolled 

 

6. WIND 

Hindcast wind data was obtained from the from the NOAA/NCEP WAVEWATCH III CFSR Hindcast Dataset 

(NCEP, 2012). The reanalysis dataset contains 31 years (1979 to 2009) of uninterrupted wind speed and 

direction on a 0.5-degree longitude/latitude grid, available at 3-hour intervals. 

The NCEP hindcast data was compared to wind measurements available from a previous site study report 

from Oceânica (2017). For the comparison, NCEP wind data was extracted from a single point at 48.5˚W, 26˚S, 

as shown Figure 6-1. Also shown in the plot is the location of the Port of São Francisco where the wind was 

measured for the Oceânica report. Figure 6-2 and Figure 6-3 show the wind roses and the probability non-

exceedance plot comparison for the Oceânica and NCEP wind data. By convention, wind direction is the 

direction from which the wind is coming, measured clockwise from true north. It should be noted that the 

Oceânica measured wind data includes more than 10 000 data points, but the duration of measurements is 

unknown. 

 

 

Figure 6-1: Location of the NCEP wind extraction point and the Port of São Francisco where the wind was 
measured for the Oceânica report. 
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Figure 6-2: Wind rose comparison of wind from Oceânica and NCEP. 

 

 

Figure 6-3: Comparison of wind speed probability of non-exceedance for the wind of Oceânica and NCEP. 

 

The Oceânica and NCEP data compared moderately well. The NCEP dataset overestimates the operational 

wind speeds (probability of non-exceedance < 75%), but underestimates the less frequent peak wind speeds. 

It is thus recommended that the Oceânica data be used to characterise the wind climate at the site. The NCEP 

dataset, which has 31 years of data and is space-varying, is considered sufficiently accurate for use in the 

concept level wave model study described in Section 7. 

Figure 6-4 presents roses for the seasonal and annual wind speed for the NCEP data.  
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Figure 6-4: Seasonal and annual wind roses of NCEP wind speed at 48.5°W, 26°S. 

 

The rose plots above indicate that the wind climate is not strongly seasonal. The most frequent winds blow 

from the offshore with north-easterly and south-south-easterly directions.  
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7. WAVES 

7.1 Introduction 

Wave refraction modelling was carried out to provide nearshore wave conditions for Layout Option 1 and 

Layout Option 2. To achieve this, both a regional wave model and a nested wave model were set up. The 

setup of each of these models is discussed below. 

7.2 Spectral wave model 

The MIKE 21 Spectral Waves (SW) Flexible Mesh model was used to provide wave conditions at the sites of 

interest. The application of the model is described in the User Manual (DHI, 2016a), while full details of the 

physical processes being simulated and the numerical solution techniques are described in the Scientific 

Documentation (DHI, 2016b). The model simulates the growth, decay and transformation of wind-generated 

waves and swells in offshore and coastal areas using unstructured meshes. 

In this study the model was run in both the quasi stationary and instationary time formulation. In both cases, 

the model was run in the fully spectral formulation, including the following physical phenomena:  

▪ Wind-wave generation; 

▪ Non-linear wave-wave interaction;  

▪ Dissipation due to whitecapping; 

▪ Dissipation due to bottom friction; 

▪ Dissipation due to depth-induced wave breaking; 

▪ Refraction and shoaling due to depth variations;  

▪ The effect of time-varying water depth. 

7.3 Regional wave model 

7.3.1 Mesh and bathymetry 

The mesh and bathymetry used in the regional wave model are shown in Figure 7-1 and Figure 7-2. The mesh 

extents are approximately 170 km wide and 370 km long. The regional computational mesh comprised 

triangles with a resolution varying between approximately 20 km at the offshore boundaries to approximately 

1 000 m at the nested model boundaries. The nested model boundaries are located approximately 145 km 

from the eastern-offshore boundary. 

The bathymetric data was sourced from DHN and GEBCO, as discussed in Section 2. The vertical datum is 

chart datum and the horizontal projection is UTM Zone 22 South. 
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Figure 7-1: Mesh used in the regional wave model. 
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Figure 7-2: Bathymetry used in the regional wave model. 

 

7.3.2 Boundary conditions 

Hindcast wave data was obtained from the NOAA/NCEP WAVEWATCH III CFSR Hindcast Dataset (NCEP, 2012). 

The reanalysis dataset contains 31 years (1979 to 2009) of fully spectral wave data at one-hourly intervals, 

available in deep water at 1 degree intervals on a longitude/latitude grid. For this study, the data was 

obtained at five points along the offshore model boundary, as indicated in Figure 7-3. The hindcast spectral 

wave data was applied along the eastern and southern boundaries, with lateral wave boundaries connecting 

the land and spectral boundaries at the northern and south-western extents. 
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Figure 7-3: Fully spectral wave data extraction points and applied wave boundaries for the 
regional wave model. 

 

In addition to the wave forcing, the hindcast NCEP wind data (Section 6) was applied as a space and time-

varying wind field over the model domain. The uncoupled formulation of air-sea interaction was used for the 

wind-wave generation.  
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Bottom friction was modelled using a constant Nikuradse roughness of kN = 0.03 m. The predicted water level 

at the Port of São Francisco do Sul was applied as a time-varying water level over the model domain. The 

regional model was run in the fully spectral, instationary formulation. 

7.4 Nested wave model 

7.4.1 Mesh and bathymetry 

The mesh and bathymetry used in the nested wave model are presented in Figure 7-4 and Figure 7-5 

respectively. The mesh extends approximately 12 km offshore to a maximum depth of -20 m CD. The mesh 

sufficiently covers Babitonga Bay to allow the maximum fetch for wind wave generation without including 

unnecessary computational domain. The computational mesh comprised triangles with a resolution varying 

between approximately 1 000 m at the nested-offshore boundary to approximately 150 m around the 

preferred layout options. In areas with prominent bathymetric features a finer mesh resolution was used to 

accurately resolve refraction and shoaling effects on the steep gradients. 
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Figure 7-4: Mesh used in the nested wave model. 
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Figure 7-5: Bathymetry used in the nested wave model. 

7.4.2 Boundary conditions  

Space-varying spectral wave conditions extracted from the regional wave model were applied along the 

offshore boundaries of the nested wave model. 
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In addition to the wave forcing, the hindcast NCEP wind data was applied as a space and time-varying wind 

field over the model domain. The uncoupled formulation of air-sea interaction was used for the wind-wave 

generation.  

Bottom friction was modelled using a constant Nikuradse roughess of kN = 0.03 m. The predicted water level 

at the Port of São Francisco do Sul was applied as a time-varying water level over the model domain. The 

nested model was run in the fully spectral, quasi-stationary formulation. 

In the absence of local wave measurements, no model calibration was possible. The model settings were thus 

based on PRDW’s experience in modelling waves. 

7.5 Modelled period 

Due to the computational time of the fully spectral model it was not possible to simulate the full 31-year 

period for which offshore hindcast wave data are available. The modelling period was simplified to a 

representative period of three years, which is considered sufficient to characterise the operational wave 

climate of the study area with reasonable accuracy. 

The three-year representative period was chosen based on the wave climate, available from the NCEP 

dataset. The wave climate needed to be representative in terms of the significant wave height (Hm0) 

non-exceedance probability and the wave height-direction distribution (wave rose). A 31-year time series of 

wave parameters was extracted at 48°W, 26.5°S (location shown in Figure 7-6) for the analysis. 

 

 

Figure 7-6: Location of NCEP wind extraction point for the three-year representative period analysis. 
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The period of 2003 to 2005 was found to have a good representation of the 31-year wave climate. Figure 7-7 

and Figure 7-8 present the significant wave height non-exceedance curve and wave roses for the three-year 

representative period (2003 to 2005) compared to the full 31-year period (1979 to 2009) of available wave 

data. 

 

 

Figure 7-7: Wave height probability of non-exceedance curves for the representative three-year period 
(2003 to 2005) and the full 31-year period (1979 to 2009) of available data.  
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Figure 7-8: Wave roses for the representative three-year period (2003 to 2005) and the full 31-year period 
(1979 to 2009) of available data. 

 

7.6 Results 

7.6.1 Incoming wave energy 

The results of the wave model were processed to assess the sources of the incoming wave energy at the two 

preferred layout locations. The local wave conditions were compared to the offshore wave climate and the 

local wind climate. 

Figure 7-9 presents the wave field for a typical southerly offshore-wave condition. The locations of Layout 

Option 1, Layout Option 2 and an offshore boundary point where the 3 years of modelled wave parameters 

were extracted for the characterisation of the wave climate in the study area are shown in Figure 7-9. Also 

shown on the plot is the location of the NCEP wind parameters extraction point. The locations of the above-

mentioned parameters extraction points are tabulated in Table 7-1. 

Figure 7-10 and Figure 7-11 compare the wave parameters and directional integrated spectral energy density 

of the offshore boundary to the sites of interest. Figure 7-12 and Figure 7-13 compare the significant wave 

height and NCEP wind speed at the preferred layout options for the period of 2003 to 2005.  
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Figure 7-9: Wave refraction plot for a typical offshore-southerly wave condition. The vectors represent 
the wave height and direction using a logarithmic scale to allow the directions of the smaller waves to be 

observed. 
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Table 7-1: Locations of parameter extraction points 

Location 
Coordinates (UTM Zone 22 South) 

Easting (+ m) Northing (+ m) 

Layout Option 1 738 217 7 101 564 

Layout Option 2 743 387 7 102 695 

Offshore point 893 470 6 896 343 

NCEP Wind 750 243 7 121 922 

 

 

 

Figure 7-10: Wave parameters transformation from the offshore boundary to the sites of interest. The 
vertical dark line denotes the same time step (2003/09/16 15:00:00). 
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Figure 7-11: Directional integrated wave spectra at time step 2003/09/16 15:00:00 for the offshore 
boundary and preferred layout options. Wind sea-swell threshold assumed as 0.125 Hz. 
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Figure 7-12: Comparison of significant wave height (Hm0) and NCEP wind speed at São Francisco do Sul for 
Layout Option 1. 
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Figure 7-13: Comparison of significant wave height (Hm0) and wind speed at São Francisco do Sul for 
Layout Option 2. 

 

The longer period swells from the offshore reduce due to refraction and bottom friction as the waves 

propagate to the preferred layout options. Geomorphological features including headlands, sandy banks and 

the gentle sloping bathymetry of the continental shelf provide natural protection to preferred layout options 

in reducing the significant wave height by a factor between 5 and 30 from the offshore point. 

Layout Option 1 – located further into Babitonga Bay – is less exposed to the offshore swells but more prone 

to wind waves generated in Babitonga Bay. Layout Option 2 – located closer to the offshore – is more exposed 

to offshore wave energy and slightly more sheltered against wind waves from Babitonga Bay. 

The wave period for Layout Option 1 continuously fluctuates between the local wind waves peak period and 

the refracted offshore wave peak period. The wave period for Layout Option 2 is more consistent than Layout 

Option 1, and is usually related to the refracted offshore wave energy. There is also a visibly stronger 

correlation between the local wind speed and the significant wave height for Layout Option 1. It should be 

noted that the dredge channel, manoeuvring area and berth pocket which would be required for Layout 

Option 1 were not modelled. These could moderately increase the modelled waves for Layout Option 1 and 

will need to be investigated in the next phase of the project. 
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7.6.2 Operational wave climate 

Figure 7-14 presents the wave parameter time-series for Layout Option 1 and Layout Option 2. Figure 7-15 

shows the wave roses for both layout options. By convention, wave direction is the direction from which the 

wave is coming, measured clockwise from true north. A non-exceedance probability plot of significant wave 

height for both layout options is provided in Figure 7-16. A wave parameter scatter plot for Layout Option 1 

and Layout Option 2 is shown in Figure 7-17 and Figure 7-18. 
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Figure 7-14: Wave parameter time-series comparison for Layout Option 1 and Layout Option 2. Full three-
year simulation (top) and three-month detail (bottom). 
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Figure 7-15: Wave rose comparison for Layout Option 1 and Layout Option 2. 

 

  

Figure 7-16: Hm0 probability of non-exceedance comparison for Layout Option 1 and Layout Option 2. 
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Figure 7-17: Scatter plot of wave parameters for Layout Option 1 for the period of 2003 to 2005. 
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Figure 7-18: Scatter plot of wave parameters for Layout Option 2 for the period of 2003 to 2005. 

 

Layout Option 1 is more protected against offshore wave energy in comparison to Layout Option 2, resulting 

in lower overall wave heights for the former option. The local wind climate and offshore wave climate 
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Layout Option 1 and 0.18 m for Layout Option 2. The 99th percentile significant wave height is 0.27 m for 

Layout Option 1 and 0.36 m for Layout Option 2. The characteristic sea states for the layout options are 

discussed below: 

Layout Option 1: 

The predominant wave direction for Layout Option 1 is south-easterly due to local wind wave generation 

within Babitonga Bay. 
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Two distinct peak sea states are visible for Layout Option 1. The first sea state is characterised by locally 

generated sea waves. The peak wave period is limited to TP = 3 s and the mean wave directions at TP vary 

between 80° and 240°. The most energetic waves propagate from approximately 215°, which is roughly in 

alignment with the full uninterrupted extent of Babitonga Bay. The largest modelled significant wave heights 

for 2003 to 2005 occurred during sea state peak wave periods associated with the local wind wave generation. 

The significant wave height typically varies between 0.02 m and 0.30 m with a maximum significant wave 

height of 0.64 m for the period of 2003 to 2005. 

The second peak sea state is associated with refracted offshore wave energy, and is characterised by a 

narrower band of mean wave directions at TP (70° to 130°) and a wider range of peak wave periods (2 s to 

14 s). The significant wave height is usually less than 0.08 m. 

Layout Option 2: 

The predominant wave direction for Layout Option 2 is north-easterly, associated with the refracted offshore 

wave energy. 

Two distinct peak sea states are visible for Layout Option 2. The first sea state is characterised by the refracted 

offshore energy, with a wide range of peak wave periods (2 s to 14 s) and a narrow band of mean wave 

directions at TP (15° to 45°). The significant wave height mostly varies between 0.07 m and 0.35 m with a 

maximum significant wave height of 0.54 m for 2003 to 2005. 

The second peak sea state is caused by sea waves due to local wind wave generation in Babitonga Bay. The 

sea state is characterised by short wave periods (TP < 3 s) and relatively narrow concentration of mean wave 

directions at TP (230° to 260°). The significant wave height typically ranges between 0.18 m and 0.30 m with 

a maximum significant wave height of 0.60 m for 2003 to 2005. 

The effects of long waves, including seiching, was not tested in the spectral wave model. The lack of large 

swell waves reaching the sites and the irregular geomorphology at São Francisco do Sul would suggest a low 

probability of long wave-related effects at periods relevant for vessel motions, i.e. 30 to 300 s. Further studies 

are however required to confirm the long-wave climate at the sites. 

7.6.3 Storm waves 

An extreme value analysis of wave heights was performed to investigate the storm peaks. Due to the 

computational time of the fully spectral model, it was not possible to simulate the full 31-year period for 

which offshore hindcast wave data are available. It is however only the storms which contribute to the 

estimation of extreme wave conditions, therefore it was not necessary to simulate periods of calm conditions.  

It was shown in Section 7.6.1 and Section 7.6.2 that the local wind climate and offshore wave climate 

independently contribute to the local wave climate, and extreme local wave events are therefore expected 

to occur due to extreme local wind events and/or extreme offshore wave events. 

A regional quasi-stationary wave refraction model was used to refract the full 31 years of available hindcast 

wave data to identify the extreme wave conditions near the preferred layout options. The model setup was 

based on the regional model from Section 7.3, but was run in the directionally decoupled parametric 

formulation without local wind forcing to reduce computational time. The output time-series of wave height 

were analysed to select storm events from the 31-year period. An average of 8 storm events per year were 

selected, resulting to a total selection of 248 extreme wave events. 

A 31-year time series of NCEP wind speed was extracted from a single point at 48.5˚W, 26˚S, as indicated in 

Figure 7-9. An average of 8 storm wind events per year were selected, resulting to a total selection of 248 

extreme wind events. 
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The 496 storm events (248 extreme wave events and 248 extreme wind events) were simulated using the 

regional model described in Section 7.3, and then propagated to the points of interest using the nested model 

described Section 7.4. Figure 7-19 presents a comparison of modelled significant wave height (Hm0) and peak 

wave periods (Tp) from the selected local wind and offshore wave storm events for 1979 to 2009. 

 

Figure 7-19: Comparison of nearshore significant wave height (Hm0) and peak wave period (Tp) for 
selected local wind and offshore wave storm events for 1979 to 2009. 

 

An extreme value analysis was carried out on the modelled nearshore wave heights using the ‘MIKE by DHI’ 

EVA (Extreme Value Analysis) toolbox (DHI, 2016c). The analysis comprises fitting a three parameter Weibull 

distribution using the Method of Moments to an extreme value series extracted from the input time-series. 

The extreme value series was selected using the ‘partial duration series’ method, with the threshold defined 

as the value that is exceeded 2 times per year on average. This resulted in the selection of the highest 62 

independent modelled wave heights. To ensure independence, two successive events were extracted only if 

the time between the events exceeded 24 hours. The uncertainty was calculated using a Monte Carlo 

simulation to evaluate the mean and standard deviation of the estimate. 

Best estimate extreme significant wave heights for Layout Option 1 and Layout Option 2 are shown in 

Figure 7-20 and Figure 7-21 respectively and summarised in Table 7-2. 
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Figure 7-20: Extreme value analysis of modelled wave height (Hm0) for Layout Option 1. 
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Figure 7-21: Extreme value analysis of modelled wave height (Hm0) for Layout Option 2. 

 

Table 7-2: Extreme significant wave heights (Hm0), excluding climate change. 

Return Period 
[years] 

Extreme Wave Height [m] 

Layout Option 1 Layout Option 2 

Best estimate Upper 95% confidence Best estimate Upper 95% confidence 

1 0.40 0.42 0.48 0.49 

5 0.50 0.53 0.55 0.57 

10 0.54 0.58 0.58 0.61 

50 0.63 0.74 0.64 0.70 

100 0.68 0.82 0.66 0.75 
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8. SUMMARY 

The site conditions at the two preferred locations for the LNG import facility have been investigated. The 

information is summarised below. 

8.1 Rainfall 

The rainfall at São Francisco do Sul is seasonal, usually peaking in February at about 275 mm per month. The 

impact of rainfall on the vessel drafts, water levels or current speeds have not been reported and might need 

further studies as required 

8.2 Water levels 

The tide at the Port of São Francisco do Sul is mixed semidiurnal with a mean sea level (MSL) of 0.84 m above 

chart datum (CD), which is approximately level to Mean Low Water Springs (MLWS). Note that LAT is 0.57 m 

below CD, implying that the navigation depth will on occasion be 0.57 m less than the depth indicated on the 

hydrographic chart. 

8.3 Currents 

Existing literature on currents in Babitonga Bay is sparse. Available information suggests that maximum tidal 

current velocities in the order of 2 m/s can be experienced in the bay. It is recommended that the currents 

are studied in more detail in future design studies 

8.4 Wind 

The predominant wind directions at São Francisco do Sul are south-south-easterly and north-easterly with 

low seasonal variation in direction and magnitude. The median wind speed is 2.6 m/s and the 99th percentile 

is 9.5 m/s. 

8.5 Waves 

Wave refraction modelling was carried out to assess wave conditions at the proposed development sites. The 

wave climate at São Francisco do Sul is characterised by independent events of the local wind climate and 

offshore wave climate.  

The prevailing wave condition for Layout Option 1 is south-westerly, associated with local wind generated 

waves. The prevailing significant wave height typically varies between 0.02 m and 0.30 m and the peak wave 

period is limited to 3 s. The prevailing wave condition for Layout Option 2 is north-easterly, associated with 

the refracted offshore wave energy. The prevailing significant wave height mostly varies between 0.07 m and 

0.35 m with a peak wave period approximately ranging between 2 s and 14 s 

It is estimated that the 1 in 100 year storm wave at Layout Option 1 will have a significant wave height of 

about 0.68 m. Layout Option 2 is estimated to a have significant wave height of about 0.66 m. 
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ANNEXURE D | COST ESTIMATE 

 



1 PROJECT NO. 
S2060-2

2

3 DATE:
Jul-17

4

Capital construction cost estimate for LNG import facilities for the following:
Port of Itapoa - Layout 1

● Piled concrete deck
● Mono piled structure

Ponta do Sumidouro- Layout 2
● Piled concrete deck
● Mono piled structure

5

Cost base as at: Jul-17
Exchange Rate (Rand) - R 1.00 : $0.08
Exchange Rate (Euro) - 1.00 € : $1.14
Exchange Rate (Pound) - £ 1.00  : $1.30
Exchange Rate (Brazilian Real) - R($) 1.00  : $0.31

Services will connect into existing bulk services (water, electricity, waste water and telecommunication)
The disposal site for the dredged material is within a 10km from the site

Landside infrastructure (buildings, roads, parking, fencing, etc.)
Landside piping, gas distribution facility
Tug Requirements
Aids to Navigation
Provision of bulk services
Floating, Storage and Regasification Unit (FSRU)
Main port security and surveillance systems
Spares
Vehicle access to facility
Purchase/lease of land and/or relocation, restitution costs
Local or other authority approvals
Allowance for compensation to third parties
Allowance for market adjustment due to local and international demand, availability of skills, resources and materials
Pre-tender and post contract escalation
Owners costs and Construction supervision costs
Rate of exchange adjustment 
Withholding Tax, I.V.A or other foreign or Brazilian taxes, royalties and import duties

6

Piled Concrete Deck
Mono Piled 

Structure
Piled Concrete Deck Mono Piled Structure

1 Piled Structure 22 920 000$                35 530 000$          22 920 000$              35 530 000$             
2 Gas Pipeline 17 670 000$                17 670 000$          13 750 000$              13 750 000$             
3 Dredging 9 680 000$                  9 680 000$            

50 270 000$                62 880 000$          36 670 000$              49 280 000$             

2 500 000$                  3 100 000$            1 800 000$                 2 500 000$               

5 300 000$                  6 600 000$            3 800 000$                 5 200 000$               

ESTIMATED CAPITAL COSTS 58 070 000$            72 580 000$       42 270 000$           56 980 000$          

7 SOURCE OF ESTIMATE

8

Accuracy

-30% to +50%

9 RISKS IDENTIFIED AND COMMENTS

Pre-feasibility /Conceptual

Class 4

Environmental Approval @ 5%

Definitive Control Budget 

Class 2

Definitive Control Budget 

Class 1

(No Dwg, No BoM), Thumb suck Construction Started

Ponta do Sumidouro- Layout 2Port of Itapoa - Layout 1

Description

Basis Captured on GA Dwgs Detailed Design Dwgs 30%, Construction Dwgs, 

Site investigations

Rates are largely based upon PRDW’s internal rates data base. Specialist input regarding gas pipeline fittings and marine equipment

Estimated Direct Capital Costs

Project Contingency @ 10%

LEVEL OF ACCURACY

Rough Order of Magnitude

Class 5

Item

Construction Started

✓

Feasibility / Budget

Class 3

TITLE

Brazil LNG Terminal - Babitonga

PRDW

Exclusions

SCOPE
Scope Items & Description

ASSUMPTIONS AND EXCLUSIONS
Assumptions

CAPEX (Including P&G's, Design Development Allowance and Professional Fees, Oversight Costs & Contingency)

ESTIMATE PREPARED BY:

$58.07 

$72.58 

$42.27 

$56.98 
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Project: Brazil LNG Terminal - Babitonga Jul-17

Project No.: S2060-2
Title: Capital construction cost estimate
Location: Port of Itapoa - Layout 1
Element: Piled Concrete Deck

ITEM REF DESCRIPTION UNIT  QTY   RATE  AMOUNT COMMENTS

Piled Concrete Deck

1 Establishment & De-establishment of equipment sum 1                         1 630 000                  1 630 000$                      

2 Mooring Dolphins
Piles sum 1                         3 940 000                  3 940 000$                      
Deck sum 1                         250 000                      250 000$                          

3 Berthing Dolphin
Piles sum 1                         3 940 000                  3 940 000$                      
Deck sum 1                         660 000                      660 000$                          

4 Loading Platform
Piles sum 1                         1 150 000                  1 150 000$                      
Deck sum 1                         100 000                      100 000$                          

5 Access Walkway
Piles sum -                     -                              -$                                       
Walkway sum -                     -                              -$                                       

6 Quay Furniture sum 1                         920 000                      920 000$                          

7 Services sum 1                         380 000                      380 000$                          

 $                   12 970 000 
40%  $                      4 540 000 

Location Factor - Marine Work 3.5%  $                         610 000 
15%  $                      2 720 000 
10%  $                      2 080 000 

Rounded  $                   22 920 000 SUB-TOTAL CARRIED FORWARD TO SUMMARY: 

SUB-TOTAL:
P&G Allowance - Marine Works

Design Development Allowance
Professional Fee Allowance



Project: Brazil LNG Terminal - Babitonga Jul-17

Project No.: S2060-2
Title: Capital construction cost estimate
Location: Port of Itapoa - Layout 1
Element: Mono Piled Structure

ITEM REF DESCRIPTION UNIT  QTY   RATE  AMOUNT COMMENTS

Mono Piled Structure

1 Establishment & De-establishment of equipment sum 1                         6 990 000                  6 990 000$                      

2 Mooring Dolphins
Piles sum 1                         7 760 000                  7 760 000$                      
Deck sum 1                         370 000                      370 000$                          

3 Berthing Dolphin
Piles sum 1                         5 280 000                  5 280 000$                      
Deck sum 1                         540 000                      540 000$                          

4 Loading Platform
Piles sum 1                         2 790 000                  2 790 000$                      
Deck sum 1                         750 000                      750 000$                          

5 Access Walkway
Piles sum -                     -                              -$                                       
Walkway sum -                     -                              -$                                       

6 Quay Furniture sum 1                         920 000                      920 000$                          

7 Services sum 1                         380 000                      380 000$                          

 $                   25 780 000 

sum  $                      1 620 000 
P&G's are only required to cover the non 

piling aspects

Location Factor 2.5%  $                         690 000 
15%  $                      4 210 000 
10%  $                      3 230 000 

Rounded  $                   35 530 000 

Professional Fee Allowance
SUB-TOTAL CARRIED FORWARD TO SUMMARY: 

SUB-TOTAL:

P&G Allowance - Marine Works

Design Development Allowance



Project: Brazil LNG Terminal - Babitonga Jul-17

Project No.: S2060-2
Title: Capital construction cost estimate
Location: Port of Itapoa - Layout 1
Element: General Items

ITEM REF DESCRIPTION UNIT  QTY   RATE  AMOUNT COMMENTS

General Items

1 Gas pipeline sum 1                         7 000 000                  7 000 000$                      

2 Dredging sum 1                         7 340 000                  7 340 000R                       

 $                   14 340 000 
sum  $                      6 970 000 
10%  $                         310 000 

Location Factor - General Items 0%  $                                      - 
15%  $                      3 240 000 
10%  $                      2 490 000 

Rounded  $                   27 350 000 

Professional Fee Allowance
SUB-TOTAL CARRIED FORWARD TO SUMMARY: 

SUB-TOTAL:
P&G Allowance - Piping

Design Development Allowance

P&G Allowance - Dredging



Project: Brazil LNG Terminal - Babitonga Jul-17

Project No.: S2060-2
Title: Capital construction cost estimate
Location: Ponta do Sumidouro- Layout 2
Element: Piled Concrete Deck

ITEM REF DESCRIPTION UNIT  QTY   RATE  AMOUNT COMMENTS

Piled Concrete Deck

1 Establishment & De-establishment of equipment sum 1                         1 630 000                  1 630 000$                      

2 Mooring Dolphins
Piles sum 1                         3 940 000                  3 940 000$                      
Deck sum 1                         250 000                      250 000$                          

3 Berthing Dolphin
Piles sum 1                         3 940 000                  3 940 000$                      
Deck sum 1                         660 000                      660 000$                          

4 Loading Platform
Piles sum 1                         1 150 000                  1 150 000$                      
Deck sum 1                         100 000                      100 000$                          

5 Access Walkway
Piles sum -                     -                              -$                                       
Walkway sum -                     -                              -$                                       

6 Quay Furniture sum 1                         920 000                      920 000$                          

7 Services sum 1                         380 000                      380 000$                          

 $                   12 970 000 
40%  $                      4 540 000 

Location Factor 3.5%  $                         610 000 
15%  $                      2 720 000 
10%  $                      2 080 000 

Rounded  $                   22 920 000 SUB-TOTAL CARRIED FORWARD TO SUMMARY: 

SUB-TOTAL:
P&G Allowance - Marine Works

Design Development Allowance
Professional Fee Allowance



Project: Brazil LNG Terminal - Babitonga Jul-17

Project No.: S2060-2
Title: Capital construction cost estimate
Location: Ponta do Sumidouro- Layout 2
Element: Mono Piled Structure

ITEM REF DESCRIPTION UNIT  QTY   RATE  AMOUNT COMMENTS

Mono Piled Structure

1 Establishment & De-establishment of equipment sum 1                         6 990 000                  6 990 000$                      

2 Mooring Dolphins
Piles sum 1                         7 760 000                  7 760 000$                      
Deck sum 1                         370 000                      370 000$                          

3 Berthing Dolphin
Piles sum 1                         5 280 000                  5 280 000$                      
Deck sum 1                         540 000                      540 000$                          

4 Loading Platform
Piles sum 1                         2 790 000                  2 790 000$                      
Deck sum 1                         750 000                      750 000$                          

5 Access Walkway
Piles sum -                     -                              -$                                       
Walkway sum -                     -                              -$                                       

6 Quay Furniture sum 1                         920 000                      920 000$                          

7 Services sum 1                         380 000                      380 000$                          

 $                   25 780 000 

sum  $                      1 620 000 
P&G's are only required to cover the non 

piling aspects

Location Factor 3%  $                         690 000 
15%  $                      4 210 000 
10%  $                      3 230 000 

Rounded  $                   35 530 000 SUB-TOTAL CARRIED FORWARD TO SUMMARY: 

SUB-TOTAL:

P&G Allowance - Marine Works

Design Development Allowance
Professional Fee Allowance



Project: Brazil LNG Terminal - Babitonga Jul-17

Project No.: S2060-2
Title: Capital construction cost estimate
Location: Ponta do Sumidouro- Layout 2
Element: General Items

ITEM REF DESCRIPTION UNIT  QTY   RATE  AMOUNT COMMENTS

General Items

1 Gas pipeline sum 1                         4 790 000                  4 790 000$                      

2 Dredging sum not required

 $                      4 790 000 
sum  $                      6 080 000 

 $                                      - 
Location Factor - General Items 0%  $                                      - 

15%  $                      1 630 000 
10%  $                      1 250 000 

Rounded  $                   13 750 000 

P&G Allowance - Dredging

SUB-TOTAL CARRIED FORWARD TO SUMMARY: 

SUB-TOTAL:
P&G Allowance - Piping

Design Development Allowance
Professional Fee Allowance



1 PROJECT NO. 
S2060-2

2

3 DATE:
Jul-17

4

Operational annual cost estimate for LNG import facilities for the following layouts within the proposed ports :

Port of Itapoa - Layout 1 Ponta do Sumidouro- Layout 2
● Piled concrete deck ● Piled concrete deck
● Mono piled structure ● Mono piled structure

5

Cost base as at: Jul-17
Exchange Rate (Rand) - R 1.00 : $0.08
Exchange Rate (Euro) - 1.00 € : $1.14
Exchange Rate (Pound) - R(£) 1.00  : $1.30
Exchange Rate (Brazilian Real) - R($) 1.00  : $0.31
Based on a 89 000 dwt LNGC vessel
LNG vessels will call approximately 24 times per annum
LNG vessels will be moored at the facility for a period of 72 hours

Terminal operators costs (admin, security etc.), as it is assumed to be common across both ports
Charter and maintenance costs associated with the FSRU

Facility staff costs associated with the FSRU or regasification operations

Cargo dues, berth leasing cost and port terminal leasing costs, utility costs, royalties and municipal fees
Owners over head office charges and insurance
Withholding Tax, I.V.A or other foreign or Brazilian taxes, royalties and import duties

6

Piled Concrete Deck
Mono Piled 

Structure
Piled Concrete Deck

Mono Piled 

Structure

6.1 MARINE OPERATIONS: 2 000 000$               2 000 000$               2 000 000$               2 000 000$               
 • Vessel Traffic Services (VTS)
 • Pilotage (arriving and departing)
 • Tugs (arriving and departing)

 • Standby tug during LNG offloading operations

 • Berthing services (Berthing and Unberthing)

6.2 INFRASTRUCTURE MAINTENANCE AND REPAIR: 557 000$                  620 000$                  459 000$                  522 000$                  
 • Quay and access structure 
 • Gas pipeline 
 • Dredging (assumed will be included in the ports overall dredging maintenance campaign)

ESTIMATED OPERATING AND MAINTENANCE COSTS 2 557 000$               2 620 000$               2 459 000$               2 522 000$               

7 SOURCE OF ESTIMATE

8

Accuracy
-30% to +50%

9 RISKS IDENTIFIED AND COMMENTS
Lack of facility operating procedures and staffing assessment, and marine operational costs

✓

Ponta do Sumidouro- Layout 2

Description

Port of Itapoa - Layout 1

Rates are largely based upon input received from Cargonave

LEVEL OF ACCURACY

Rough Order of Magnitude

FEL 1

Pre-feasibility /Conceptual

FEL 2

Feasibility / Budget

FEL 3

Definitive Control 

Budget 

Definitive Control Budget 

FEL 5

Item

Scope Items & Description

ASSUMPTIONS AND EXCLUSIONS
Assumptions

Exclusions

OPEX

SCOPE

TITLE

Brazil LNG Terminal - Babitonga

ESTIMATE PREPARED BY:
PRDW

$2.56 $2.62 
$2.46 $2.52 
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MARPOL 73/78  –  ANEXO IV

REGRAS PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR ESGOTO
DOS NAVIOS

Capítulo 1
Generalidades

Regra 1
Definições

Para os efeitos deste Anexo:

1 “Navio novo” significa um navio:

.1 para o qual o contrato de construção tenha sido assinado ou, na ausência de um
contrato de construção, cuja quilha tenha sido batida, ou que esteja num estágio de
construção semelhante na data ou depois da entrada em vigor deste Anexo; ou

.2 cuja entrega seja feita três anos ou mais depois da data de entrada em vigor deste
Anexo.

2 “Navio existente” significa um navio que não seja um navio novo.

3 “Esgoto” significa:

.1 a descarga e outros rejeitos provenientes de qualquer tipo de instalações sanitárias ou
mictórios;

.2 a descarga proveniente de compartimentos médicos (farmácias, enfermarias, etc.), feita
através de pias, banheiras e dalas ou embornais localizados naqueles compartimentos;

.3 a descarga proveniente de compartimentos que contenham animais vivos; ou

.4 outras descargas de água quando misturadas com as descargas mencionadas acima.

4 “Tanque de armazenamento” significa um tanque utilizado para a coleta e armazenagem de
esgoto.

5 “Terra mais próxima”.  A expressão “da terra mais próxima” significa da linha de
referência a partir da qual o mar territorial do território em questão é estabelecido de acordo com a
legislação internacional, exceto que, para os fins da presente Convenção, “da terra mais próxima”
ao largo da costa nordeste da Austrália deverá significar a partir de uma linha traçada de um ponto
localizado na costa da Austrália, na:

latitude 11° 00’ S, longitude 142° 08’ E
até um ponto de latitude 10° 35’ S, longitude 141° 55’ E
daí até um ponto de latitude 10° 00’ S, longitude 142° 00’ E
daí até um ponto de latitude 09° 10’ S, longitude 143° 52’ E
daí até um ponto de latitude 09° 00’ S, longitude 144° 30’ E
daí até um ponto de latitude 10° 41’ S, longitude 145° 00’ E
daí até um ponto de latitude 13° 00’ S, longitude 145° 00’ E
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daí até um ponto de latitude 15° 00’ S, longitude 146° 00’ E
daí até um ponto de latitude 17° 30’ S, longitude 147° 00’ E
daí até um ponto de latitude 21° 00’ S, longitude 152° 55’ E
daí até um ponto de latitude 24° 30’ S, longitude 154° 00’ E
daí até um ponto na costa da Austrália, na latitude 24° 42’ S, longitude 153° 15’ E.

6 “Viagem internacional” significa uma viagem realizada de um país ao qual se aplique a
presente Convenção até um porto fora daquele país, ou vice-versa.

7 “Pessoa” significa os membros da tripulação e os passageiros.

8 “Data de aniversário” significa o dia e o mês de cada ano que corresponderão à data de
término da validade do Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Esgoto.

Regra 2
Aplicação

1 Os dispositivos deste Anexo deverão aplicar-se aos seguintes navios empregados em
viagens internacionais:

.1 navios novos, com arqueação bruta igual ou maior que 400; e

.2 navios novos, com arqueação bruta menor que 400, que estejam certificados para
transportar mais de 15 pessoas; e

.3 navios existentes, com arqueação bruta igual ou maior que 400, cinco anos depois da
entrada em vigor deste Anexo; e

.4 navios existentes, com arqueação bruta menor que 400, que estejam certificados para
transportar mais de 15 pessoas, cinco anos depois da entrada em vigor deste Anexo.

2 A Administração deverá assegurar que os navios existentes, de acordo com os subparágrafos
1.3 e 1.4 desta regra, cujas quilhas tivessem sido batidas, ou que estivessem num estágio de
construção semelhante antes de 2 de outubro de 1983, devam ser dotados, na medida do possível, de
meios para descarregar o esgoto de acordo com as exigências da Regra 11 do Anexo.

Regra 3
Exceções

1 A Regra 11 deste Anexo não deverá ser aplicada à:

.1 descarga de esgoto de um navio que precise ser feita com a finalidade de assegurar a
segurança do navio e daqueles que estiverem a bordo, ou de salvar vidas humanas no
mar; ou

.2 descarga de esgoto resultante de avarias sofridas por um navio ou por seus
equipamentos, se antes e depois da ocorrência da avaria tiverem sido tomadas todas as
precauções razoáveis com a finalidade de evitar ou minimizar a descarga.
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Capítulo 2
Vistoria e Certificação

Regra 4
Vistorias

1 Todo navio ao qual seja exigido, de acordo com a Regra 2, que cumpra os dispositivos deste
Anexo estará sujeito às vistorias abaixo especificadas:

.1 Uma vistoria inicial antes que o navio entre em atividade, ou antes que o Certificado
exigido pela Regra 5 deste Anexo seja fornecido pela primeira vez, a qual deverá
abranger uma vistoria completa da sua estrutura, dos seus equipamentos, acessórios,
dispositivos e materiais, na medida em que o navio esteja sujeito a este Anexo.  Esta
vistoria deverá ser realizada de modo a verificar se a estrutura, os equipamentos,
acessórios, dispositivos e materiais atendem plenamente às exigências aplicáveis deste
Anexo.

.2 Uma vistoria de renovação realizada a intervalos estabelecidos pela Administração,
mas não superiores a cinco anos, exceto quando forem aplicáveis as Regras 8.2, 8.5,
8.6 ou 8.7 deste Anexo.  A vistoria de renovação deverá ser realizada de modo a
assegurar que a estrutura, os equipamentos, sistemas, acessórios, dispositivos e
materiais atendam plenamente às exigências deste Anexo.

.3 Deverá ser realizada uma vistoria adicional, geral ou parcial de acordo com a situação,
após a realização de um reparo decorrente das investigações prescritas no parágrafo 4º
desta regra, ou sempre que forem realizados reparos de vulto ou remodelações.  A
vistoria deverá ser feita de maneira a verificar se os reparos ou remodelações foram
efetivamente feitos, se os materiais e a mão de obra utilizados nestes reparos ou
remodelações foram satisfatórios sob todos os aspectos e se o navio atende em todos
os aspectos às exigências deste Anexo.

2 A Administração deverá estabelecer as medidas adequadas para os navios que não estiverem
sujeitos ao disposto no parágrafo 1º desta regra, para assegurar que sejam cumpridos os dispositivos
aplicáveis deste Anexo.

3 As vistorias nos navios, no que diz respeito à exigência do cumprimento do disposto neste
Anexo, deverão ser realizadas por funcionários da Administração.  A Administração poderá,
entretanto, confiar as vistorias a vistoriadores designados com aquele propósito, ou a organizações
reconhecidas por ela.

4 Uma Administração que designe vistoriadores, ou que reconheça organizações para realizar
vistorias, como estabelecido no parágrafo 3 desta regra, deverá, no mínimo, dar poderes a qualquer
vistoriador designado, ou a qualquer organização que tenha sido reconhecida, para:

.1 exigir que um navio faça reparos; e

.2 realizar vistorias se forem solicitadas pelas autoridades competentes de um Estado do
porto.

A Administração deverá informar à Organização as atribuições específicas e as condições da
autoridade que foi delegada aos vistoriadores designados, ou às organizações que foram
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reconhecidas, para que seja informado às Partes do presente Protocolo, para conhecimento dos seus
funcionários.

5 Quando um vistoriador designado, ou uma organização reconhecida, verificar que as
condições do navio ou dos seus equipamentos não correspondem exatamente aos dados constantes
do Certificado, ou são de tal ordem que o navio não esteja em condições de suspender sem
representar uma excessiva ameaça de dano ao meio ambiente marinho, aquele vistoriador, ou
organização, deverá assegurar que sejam tomadas imediatamente as medidas corretivas e, no
momento oportuno, informar à Administração.  Se tais medidas corretivas não forem tomadas, o
Certificado deverá ser retirado e a Administração deverá ser imediatamente informada e, se o navio
estiver num porto de outra Parte, as autoridades competentes do Estado do porto envolvido também
deverão ser imediatamente informadas.  Quando um funcionário da Administração, um vistoriador
designado ou uma organização reconhecida tiver informado às autoridades competentes do Estado
do porto, o Governo daquele Estado do porto deverá fornecer a aquele funcionário, vistoriador ou
organização, qualquer ajuda que for necessária ao desempenho das suas obrigações de acordo com
esta regra.  Quando for aplicável, o Governo do Estado do porto envolvido deverá tomar todas as
providências para assegurar que o navio não suspenda até que possa ir para o mar, ou deixar o porto
com o propósito de dirigir-se ao estaleiro disponível mais próximo, sem representar uma excessiva
ameaça de dano ao meio ambiente marinho.

6 Em todos os casos, a Administração envolvida deverá garantir plenamente a total realização
e a eficiência da vistoria, e encarregar-se de assegurar as medidas necessárias para atender a esta
obrigação.

7 As condições do navio e dos seus equipamentos deverão ser mantidas para atender ao
disposto na presente Convenção, de modo a assegurar que o navio, em todos os seus aspectos,
continue em condições de ir para o mar sem representar uma excessiva ameaça de dano ao meio
ambiente marinho.

8 Após ter sido concluída qualquer vistoria realizada no navio de acordo com o parágrafo 1º
desta regra, não deverá ser realizada qualquer alteração na estrutura, equipamentos, sistemas,
acessórios, arranjos ou materiais cobertos pela vistoria, sem a aprovação da Administração, exceto a
substituição direta de tais equipamentos e assessórios.

9 Sempre que ocorrer um acidente com um navio, ou que for descoberto um defeito que afete
significativamente a sua integridade, a sua eficiência ou a perfeição dos seus equipamentos cobertos
por este Anexo, o Comandante ou o armador do navio deverá informar na primeira oportunidade à
Administração, à organização reconhecida ou ao vistoriador designado, responsável por fornecer o
Certificado pertinente, que deverá fazer com que sejam iniciadas as investigações para verificar se é
necessária a realização de uma vistoria como prescrito no parágrafo 1º desta regra.  Se o navio
estiver em um porto de outra Parte, o Comandante ou o armador deverá comunicar também,
imediatamente, às autoridades adequadas do Estado do porto, e o vistoriador designado, ou a
organização reconhecida, deverá verificar se aquela comunicação foi feita.

Regra 5
Emissão ou endosso de certificado

1 Após uma vistoria inicial ou de renovação, deverá ser emitido um Certificado Internacional
de Prevenção da Poluição por Esgoto, de acordo com o disposto na Regra 4 deste Anexo, para
qualquer navio que esteja sendo empregado em viagens para portos ou terminais ao largo
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(“offshore”) sob a jurisdição de outras Partes da Convenção.  No caso dos navios existentes, esta
exigência deverá ser aplicada cinco anos depois da data de entrada em vigor deste Anexo.

2 Esse Certificado deverá ser emitido ou endossado pela Administração ou por quaisquer
pessoas ou organizações1 devidamente autorizadas a fazê-lo.  Em todos os casos, a Administração
assume toda a responsabilidade pelo Certificado.

Regra 6
Emissão ou endosso de um certificado por outro Governo

1 O Governo de uma Parte da Convenção pode, por solicitação da Administração, fazer com
que um navio seja vistoriado e, se estiver convencido de que as disposições deste Anexo estão
sendo cumpridas, deverá emitir ou autorizar a emissão para o navio de um Certificado Internacional
de Prevenção da Poluição por Esgoto e, quando for adequado, endossar ou autorizar o endosso
daquele Certificado existente no navio, de acordo com este Anexo.

2 Uma cópia do Certificado e uma cópia do relatório da Vistoria deverão ser transmitidas logo
que possível à Administração que as tiver solicitado.

3 Um Certificado assim emitido deverá conter uma declaração afirmando que foi emitido por
solicitação da Administração, e deverá ter o mesmo valor e receber o mesmo reconhecimento que o
Certificado emitido de acordo com a Regra 5 deste Anexo.

4 Nenhum Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Esgoto deverá ser emitido
para um navio que estiver autorizado a arvorar a bandeira de um Estado que não seja Parte.

Regra 7
Formato do certificado

O Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Esgoto deverá ser redigido num formato
correspondente ao modelo apresentado no apêndice deste Anexo, e deverá ser, pelo menos, em
inglês, francês ou espanhol.  Se um idioma oficial do país que emite for, também, empregado, isto
prevalecerá em caso de uma disputa ou discrepância.

Regra 8
Duração e validade do certificado

1 Um Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Esgoto deverá ser emitido para
um período especificado pela Administração, que não deverá ultrapassar cinco (5) anos.

2 .1 Não obstante as prescrições do parágrafo 1º desta regra, quando a vistoria de
renovação for concluída até três (3) meses antes da data de término do período de
validade do Certificado existente, o novo Certificado deverá ser válido a partir da data

                                                
1 Vide Diretrizes para a autorização das organizações atuarem em nome da Administração, adotadas pela

Organização através da Resolução A.739(18), e Especificações sobre as atribuições relativas a vistorias e
certificação de organizações reconhecidas agindo em nome da Administração, adotadas pela Organização através
da Resolução A.789(19).
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do término da vistoria de renovação até uma data que não ultrapasse cinco (5) anos da
data de término da validade do Certificado existente.

.2 Quando a vistoria de renovação for concluída após a data de término do período de
validade do Certificado existente, o novo Certificado deverá ser válido a partir da data
do término da vistoria de renovação até uma data que não ultrapasse cinco (5) anos da
data de término da validade do Certificado existente.

.3 Quando a vistoria de renovação for concluída mais de três (3) meses antes da data de
término do período de validade do Certificado existente, o novo Certificado deverá ser
válido a partir da data do término da vistoria de renovação até uma data que não
ultrapasse cinco (5) anos da data de término do término da vistoria de renovação.

3 Se um Certificado for emitido para um período inferior a cinco (5) anos, a Administração
poderá prolongar o seu prazo de validade além da data em que expirar aquele prazo, pelo período
máximo especificado no parágrafo 1º desta regra.

4 Se uma vistoria de renovação tiver sido concluída e não puder ser emitido um novo
Certificado, ou não puder ser entregue ao navio antes da data em que expirar o prazo de validade do
Certificado existente, a pessoa ou a organização autorizada pela Administração poderá endossar o
Certificado existente, e aquele Certificado deverá ser aceito como estando válido por um novo
período, que não deverá ultrapassar cinco (5) meses a partir da data em que tiver expirado o seu
período de validade.

5 Se um navio, no momento em que expirar o prazo de validade do seu Certificado não estiver
num porto em que deva ser vistoriado, a Administração poderá prorrogar o período de validade
daquele Certificado, mas esta prorrogação só será concedida com o propósito de permitir que o
navio conclua a sua viagem para o porto em que deverá ser vistoriado e, a partir daí, somente nos
casos em que pareça ser adequado e razoável fazê-lo.  Nenhum Certificado deverá ser prorrogado
por um período maior do que três (3) meses.  Um navio, para o qual for concedida uma
prorrogação, não deverá, na sua chegada ao porto em que deverá ser vistoriado, ser autorizado em
virtude daquela prorrogação a deixar o porto sem possuir um novo Certificado.  Quando a vistoria
de renovação for concluída, o novo Certificado deverá ser válido até uma data que não ultrapasse
cinco (5) anos após a data em que tiver expirado o prazo de validade do Certificado existente antes
que a prorrogação tivesse sido concedida.

6 Um Certificado emitido para um navio empregado em viagens curtas, cuja validade não
tenha sido prorrogada com base nas disposições anteriores desta regra, poderá ser prorrogado pela
Administração, por graça, por um período de até um (1) mês a partir da data do término da validade
nele declarada.  Quando for concluída a vistoria de renovação, o novo Certificado deverá ser válido
até uma data que não ultrapasse cinco (5) anos da data em que tiver expirado o prazo de validade do
Certificado existente antes que a prorrogação tivesse sido concedida.

7 Em situações especiais, como estabelecido pela Administração, um novo Certificado não
precisa ser datado a partir da data de término do período de validade do Certificado existente, como
prescrito no parágrafo 2.2, 5 ou 6 desta regra.  Nestas situações especiais, o novo Certificado deverá
ser válido até uma data que não ultrapasse cinco (5) anos da data em que tiver sido concluída a
vistoria de renovação.

8 Um Certificado emitido com base nas Regras 5 ou 6 deste Anexo perderá a validade em
qualquer dos seguintes casos:
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.1 se as vistorias pertinentes não forem concluídas dentro dos períodos especificados com
base na Regra 4.1 deste Anexo; ou

.2 por ocasião da transferência do navio para a bandeira de outro Estado.  Só deverá ser
emitido um novo Certificado quando o Governo que o for emitir estiver plenamente
convencido de que o navio está de acordo com as exigências das Regra 4.7 e 4.8 deste
Anexo.  No caso de uma transferência entre Partes, se for solicitado até três (3) meses
após ter sido realizada a transferência, o Governo da Parte cuja bandeira o navio
houver sido anteriormente autorizado a arvorar deverá, logo que possível, enviar para a
Administração cópias do Certificado existente no navio antes da transferência e, caso
disponíveis, cópias dos relatórios das vistorias pertinentes.
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Capítulo 3
Equipamentos e Controle das Descargas

Regra 9
Sistemas de esgoto

1 Todo navio que, de acordo com a Regra 2, for obrigado a cumprir o disposto neste Anexo
deverá ser dotado de um dos seguintes sistemas de esgotos:

.1 uma instalação de tratamento de esgotos, que deverá ser de um tipo aprovado pela
Administração, em comprimento às normas e aos métodos de teste elaborados pela
Organização2, ou

.2 um sistema de trituração e desinfetação de esgoto aprovado pela Administração.  Este
sistema deverá ser dotado de meios aprovados pela Administração para o
armazenamento temporário de esgoto quando o navio estiver a menos de 3 milhas
náuticas da terra mais próxima, ou

.3 um tanque de armazenamento com uma capacidade aprovada pela Administração, para
a retenção de todo o esgoto, tendo em vista a operação do navio, o número de pessoas
a bordo e outros fatores pertinentes.  O tanque de armazenamento deverá ser
confeccionado de modo a ser aprovado pela Administração e deverá ter meios de
indicar visualmente a quantidade do seu conteúdo.

Regra 10
Conexões de descarga padronizadas

1 Para permitir que as canalizações das instalações de recebimento sejam conectadas à
canalização de descarga do navio, as duas canalizações deverão ser dotadas de uma conexão de
descarga padronizada, de acordo com a seguinte tabela:

DIMENSÕES PADRONIZADAS DOS FLANGES PARA CONEXÃO DE DESCARGAS

Descrição Dimensão
Diâmetro externo 210 mm
Diâmetro interno De acordo com o diâmetro externo da canalização
Diâmetro do círculo para os parafusos 170 mm
Ranhuras no flange 4 furos com 18 mm de diâmetro, localizados de

maneira eqüidistante num círculo para os parafusos
com o diâmetro acima, com ranhuras na periferia do
flange.  A largura das ranhuras deve ser de 18 mm.

Espessura do flange 16 mm
Parafusos e porcas: quantidade e diâmetro 4, cada um com 16 mm de diâmetro e de tamanho

adequado
O flange é projetado para receber canalizações até um diâmetro interno máximo de 100 mm, e deverá ser de
aço ou de outro material equivalente, tendo uma face plana.  Este flange, juntamente com uma junta de
material compatível, deverá ser adequado para uma pressão de trabalho de 6 kg/cm2.

                                                
2 Vide Recomendação sobre normas internacionais relativas ao padrão de efluentes e diretrizes para testes de

desempenho de instalações de tratamento de esgoto adotadas pelo Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho
da Organização pela Resolução MEPC.2(VI).  Para navios existentes, as especificações nacionais são aceitáveis.
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Para os navios que tenham um pontal moldado de 5 m ou menos, o diâmetro interno da conexão de
descarga poderá ser de 38 mm.

2 Para os navios empregados em atividades comerciais específicas, isto é, “ferries” de
passageiros, a canalização de descarga poderá ser alternativamente dotada de uma conexão que
possa ser aceita pela Administração, tal como acoplamento de conexão rápida.

Regra 11
Descarga de esgoto

1 Sujeito ao disposto na Regra 3 deste Anexo, é proibida a descarga de esgoto para o mar,
exceto quando:

.1 o navio estiver descarregando esgoto triturado e desinfetado, utilizando um sistema
aprovado pela Administração de acordo com a Regra 9.1.2 deste Anexo, a uma
distância de mais de 3 milhas náuticas da terra mais próxima, ou descarregando esgoto
que não esteja triturado nem desinfetado a uma distância maior que 12 milhas náuticas
da terra mais próxima, desde que, em qualquer caso, o esgoto que tiver sido
armazenado em tanques de armazenamento, ou esgoto que tenha origem em espaços
contendo animais vivos, não seja descarregado instantaneamente, mas sim com uma
vazão moderada, quando o navio estiver em viagem, com uma velocidade não inferior
a 4 nós; a vazão da descarga deverá ser aprovada pela Administração com base nas
normas elaboradas pela Organização3; ou

.2 o navio tiver em funcionamento uma instalação de tratamento de esgoto aprovada, que
tenha sido certificada pela Administração para atender aos requisitos operacionais
mencionados na Regra 9.1.1 deste Anexo, e

.1 os resultados dos testes realizados na instalação constem do Certificado
Internacional de Prevenção da Poluição por Esgoto; e

.2 além disto, os efluentes não apresentem sólidos flutuantes visíveis, nem causem
uma descoloração da água em volta dele.

2 O disposto no parágrafo 1 não deverá ser aplicado aos navios que estiverem operando em
águas sob a jurisdição de um Estado e a navios visitantes de outros Estados enquanto estiverem
naquelas águas descarregando esgoto de acordo com exigências menos rigorosas que possam ser as
impostas por aquele Estado.

3 Quando o esgoto estiver misturado a rejeitos ou a águas de rejeitos abrangidas por outros
Anexos da MARPOL 73/78, deverão ser cumpridas as exigências daqueles Anexos, além das
contidas neste Anexo.

                                                
3 Vide recomendação sobre normas para a vazão de descarga do esgoto não tratado pelos navios adotada pelo Comitê

de Proteção do Meio Ambiente Marinho da Organização pela Resolução MEPC.157(55).
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Capítulo 4
Instalações de Recepção

Regra 12
Instalações de recepção

1 O Governo de cada Parte da Convenção, que exigir dos navios que estiverem operando em
águas sob a sua jurisdição e dos navios visitantes, enquanto estiverem em suas águas, que cumpram
as exigências da Regra 11.1, compromete-se a assegurar o provimento, nos portos e terminais, de
instalações de recepção de esgoto adequadas para as necessidades dos navios que as utilizam, sem
causar-lhes atrasos indevidos.

2 O Governo de cada Parte deverá informar à Organização, para divulgação aos Governos
Contratantes envolvidos, todos os casos em que tenha sido alegado que as instalações fornecidas
com base nesta regra são inadequadas.
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Capítulo 5
Controle do Estado do Porto

Regra 13
Controle do Estado do porto sobre requisitos operacionais4

1 Um navio, quando num porto ou num terminal ao largo (“offshore”) de outra Parte, está
sujeito a inspeção por funcionários devidamente autorizados por aquela Parte, com relação aos
requisitos operacionais com base neste Anexo, quando existirem razões claras para acreditar que o
Comandante ou a tripulação não está familiarizado com os procedimentos essenciais de bordo com
relação à prevenção da poluição por esgoto.

2 Nas circunstâncias apresentadas no parágrafo (1) desta regra, a Parte deverá tomar medidas
tais que venham a assegurar que o navio não suspenda até que a situação tenha sido regularizada de
acordo com as exigências deste Anexo.

3 Os procedimentos relativos ao controle do Estado do porto prescritos no Artigo 5 da
presente Convenção deverão se aplicar a esta regra.

4 Nada do disposto nesta regra deverá ser interpretado como restringindo os direitos e as
obrigações de uma Parte para realizar o controle sobre as exigências operacionais especificamente
estabelecidas na presente Convenção.

                                                
4 Consultar procedimentos para controle do Estado do porto adotados pela Organização pela Resolução A.787(19) e

emendados pela Resolução A.882(21).
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Apêndice
Formato do Certificado

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR ESGOTO

Emitido com base nas disposições da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por
Navios, 1973, alterada pelo Protocolo de 1978 relativo à Convenção, e alterada pela Resolução
MEPC....(...), (doravante denominada “a Convenção”), sob a autoridade do Governo de:

................................................................................................................................................................
(designação completa do país)

por .......................................................................................................................................................
(designação completa da pessoa ou organização competente autorizada com base no disposto na Convenção)

Dados específicos do navio5

Nome do navio .....................................................................................................................................

Números ou letras característicos .......................................................................................................

Porto de registro ..................................................................................................................................

Arqueação bruta ..................................................................................................................................

Número de pessoas que o navio é autorizado a transportar ................................................................

Número IMO6 .....................................................................................................................................

Navio novo/existente7

Data em que foi batida a quilha, ou em que o navio estava num estágio de construção semelhante
ou, quando for aplicável, data em que tiveram início os trabalhos de conversão ou de uma alteração
ou grandes alterações ............................................................................................................................

                                                
5 Alternativamente, os dados específicos do navio podem ser colocados horizontalmente no interior de retângulos.
6 De acordo com o esquema de número de identificação de navios da IMO, adotado pela Organização através da

Resolução A.600(15).
7 Suprimir como for adequado.
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ISTO É PARA CERTIFICAR:

1 Que o navio está equipado com um uma instalação de tratamento de esgoto/triturador/tanque de
armazenamento8* e uma canalização de descarga, de acordo com as Regras 9 e 10 do Anexo IV
da Convenção, como se segue:

* 1.1 Descrição da instalação de tratamento de esgoto:
Tipo de instalação de tratamento de esgoto .........................................................................
Nome do fabricante .............................................................................................................
A Administração atestou que a instalação de tratamento de esgoto atende às normas
relativas ao padrão de efluentes, como previsto na Resolução MEPC.2(VI)

* 1.2 Descrição do triturador:
Tipo do triturador ................................................................................................................
Nome do fabricante .............................................................................................................
Padrão do esgoto após a desinfecção .....................................................................................

* 1.3 Descrição do tanque de armazenamento:
Capacidade total do tanque de armazenamento ............................................................. m³
Localização ............................................................................................................................

1.4 Uma canalização de descarga de esgoto para uma instalação de recebimento, dotada de
uma conexão padronizada.

2 Que o navio foi vistoriado de acordo com a Regra 4 do Anexo IV da Convenção.

3 Que a vistoria mostra que a estrutura, os equipamentos, os sistemas, os acessórios, os
dispositivos, o material do navio e as suas condições estão, sob todos os aspectos, satisfatórios e
que o navio atende às prescrições aplicáveis do Anexo IV da Convenção.

Este Certificado é válido até ..............................................................................................................9

sujeito a vistorias de acordo com a Regra 4 do Anexo IV da Convenção.

Data de término da vistoria na qual este Certificado é baseado: ..................................... dd/mm/aaaa

Emitido em ...........................................................................................................................................
(Local em que foi emitido o Certificado)

.............................. ...........................................................................................
(Data de emissão) (Assinatura do funcionário autorizado que emite o Certificado)

(Selo ou carimbo da autoridade, como for adequado)

                                                
8 Suprimir como for adequado.
9 Introduzir a data em que expira o prazo de validade, como especificado pela Administração de acordo com a Regra

8.1 do Anexo IV da Convenção.  O dia e o mês dessa data correspondem à data de aniversário, como definida na
Regra 1.8 do Anexo IV da Convenção.
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Endosso para prorrogar a validade do Certificado, se for válido por menos de 5 anos, quando
for aplicável a regra 8.3

O navio atende às disposições pertinentes da Convenção e este Certificado deverá, de acordo com a
Regra 8.3 do Anexo IV da Convenção, ser aceito como válido até ....................................................

Assinado: ............................................................................
(Assinatura do funcionário autorizado)

Local: ............................................................................

Data: ............................................................................

(Selo ou carimbo da autoridade, como for adequado)

Endosso quando a vistoria de renovação tiver sido concluída e for aplicável a regra 8.4

O navio atende às disposições pertinentes da Convenção e este Certificado deverá, de acordo com a
Regra 8.4 do Anexo IV da Convenção, ser aceito como válido até ....................................................

Assinado: ............................................................................
(Assinatura do funcionário autorizado)

Local: ............................................................................

Data: ............................................................................

(Selo ou carimbo da autoridade, como for adequado)

Endosso para prorrogar a validade do Certificado até a chegada ao porto em que será
realizada a vistoria, ou por um período, por graça, quando for aplicável a regra 8.5 ou 8.6

Este Certificado deverá, de acordo com a Regra 8.5 ou 8.610 do Anexo IV da Convenção, ser aceito
como válido até .....................................................................................................................................

Assinado: ............................................................................
(Assinatura do funcionário autorizado)

Local: ............................................................................

Data: ............................................................................

(Selo ou carimbo da autoridade, como for adequado)

                                                
10 Suprimir como for adequado.
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Bioagri Laboratórios Ltda – Rod. Rio Claro/Piracicaba (SP 127) Km 24 - Caixa Postal 573 
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 DADOS REFERENTES AO CLIENTE  
Empresa do solicitante:  OAP Consultores Ltda. 
Endereço:  Rua Abdon Batista, 121 – sala 1306 – Centro – Joinville 

Santa Catarina – CEP 89.201-010 
Nome do solicitante:  Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES À AMOSTRA 
Identificação do item de ensaio:  AC – 1 
Código do item de ensaio (Ambiental): 7252819 
Características do item de ensaio: Líquido congelado contido em frasco plástico. 
Código da CE (Carta Externa): 0595/2018 
Nº do Processo Comercial: 1578/2018 
Nº do Boletim (Ambiental): 60748/2018 
Data do recebimento do item de ensaio: 08/03/2018 
Data de início do ensaio: 13/03/2018 
Data do fim do ensaio: 15/03/2018 

DADOS DE AMOSTRAGEM (fornecidos pela Ambiental) 
Data da coleta: 02/03/2018 
Hora da coleta: 11:50 
Coletor: José Wilson Ruel Junior 
Data de recebimento (Ambiental): 05/03/2018 

DADOS DE ANÁLISE  
Parâmetro analisado: Toxicidade Aguda com Daphnia magna / Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia 
dubia. 
Metodologia utilizada: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – 
Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). ABNT NBR 
12713:2016, 27 páginas. 
 

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica – 
Método de ensaio com Ceriodaphnia spp (Crustacea, Cladocera) ABNT NBR 13373:2017, 20 páginas. 
 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  

Parâmetro CE50; 48 hora s  

(%) IC (%) FT 

Toxicidade aguda com Daphnia magna NT - 1 

Parâmetro CENO 

(%) 
CEO 

(%) 
VC           
(%) 

Tóxico/     
Não tóxico 

Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia  100 - - Não tóxico 
Obs:-  Os resultados das análises referem-se somente às itens de ensaio analisados. 
 Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
 
 
 

Piracicaba, 05 de Abril de 2018. 
 

                          
   

Ayrton Santana da Silva  
Executante 

CRQ-IV 04489408 

 Fernanda Galdino 
Responsável Técnico 

CRBio 113585/01-D 
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DADOS ADICIONAIS 
 
Definições  
CE50; 48 horas : concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos-teste, no 
período de 48 horas de exposição. 
 
IC (Intervalo de Confiança):  é a incerteza de medição ao nível de 95% de confiança. 
 
FT (fator de toxicidade) : Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa 
imobilidade inferior ou igual a 10% dos organismos expostos. 
 
NT (não tóxica): amostra testada 100% não apresentou toxicidade. 
 
CENO (concentração de efeito não observado): maior concentração real da amostra, que não 
causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, 
nas condições de teste. 
 
CEO (concentração de efeito observado) : menor concentração real da amostra, que causa efeito 
deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições 
de teste. 
 
VC (valor crônico): média geométrica entre CENO e CEO. 
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Toxicidade Aguda com Daphnia magna 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
Água de diluição e controle: M4  
Temperatura durante a incubação - Máx:20,7 Min:19,6 
Organismo-teste: Daphnia magna                                  Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 20               Número de réplicas por concentração: 4 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos imóveis e sobrevivência após 4 8 horas de exposição, parâmetros físico-químicos 

das concentrações teste e controle. 
Concentração  

(%) Imobilidade Sobrevivência 
pH Oxigênio dissolvido  

Inicial  Final Inicial  Final  
100 0 20 8,2 8,4 4,1 3,9 

Controle  0 20 7,8 - 8,0 - 
    

Toxicidade Crônica com Ceriod aphnia  
CONDIÇÕES DO ENSAIO 

Água de diluição e controle: MS  
Temperatura durante a incubação - Máx:25,7 Min:24,6 
Renovação das concentrações teste: com no máximo 72 horas. 
Organismo-teste: Ceriodaphnia dubia                            Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 10                Número de réplicas por concentração: 10 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos mortos, sobrevivência e reprod ução média dos organismos após 7 dias de 

exposição, e parâmetros físico-químicos das concent rações teste e controle. 

Concentração 
(%) Mortalidade Sobrevivência 

Nº médio de 
reprodução 

(jovens/adulta) 

pH 
Oxigênio 

dissolvido 

Inicial Final Inicial Final 

100 0 10 19,0 8,2 8,4 4,1 3,9 
Controle  0 10 19,4 7,7 7,9 8,1 8,0 
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Carta controle  
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Carta controle  
 

        
 
 
Análise Estatística  

Programas estatísticos utilizados: Toxstat 3.5. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 60748/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-1 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:13:00 Data de Elaboração do RRA: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Alcalinidade Total mg/L 5 < 5 

Dureza Total mg/L 5 14,6 

Nitrogênio Total mg/L 1 1,92 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 10 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,2 1,18 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,73 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,05 0,13 

Turbidez NTU 0,1 4,02 

Cor Aparente CU 5 50 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 70 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 36 

Sólidos Totais mg/L 5 110 

Cloreto mg/L 0,5 16,5 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 0,29 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 0,005 < 0,005 

Arsênio mg/L 0,001 < 0,001 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Ferro mg/L 0,02 1,06 

Manganês mg/L 0,005 0,109 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00164 

Zinco mg/L 0,001 0,00878 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 915 

DBO mg/L 7 17,0 

Escherichia coli NMP/100mL 10 10 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,01 

Temperatura °C --- 26,3 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 5,3 

IQA --- --- 65,6 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Clorofila A µg/L 1 < 1 

IVA --- --- Resultado em anexo 

IET --- --- Resultado em anexo 

Condutividade µS/cm 1 68,0 

Temperatura do Ar °C --- 20 

Potencial Redox mV --- 147,1 

Salinidade ‰ 0,1 < 0,1 

DQO mg/L 40 73,2 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- Resultado em Anexo 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- Resultado em Anexo 

Fósforo Total µg/L 1 44,5 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Salinidade 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 60748/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 60748/2018-0 - Piracicaba, 60748/2018-0 - São Paulo, 60748/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 

anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: ab5054c806d7421b08a84f5dc78f1ef7 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60748/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-1 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:13:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 < 5 n.a 06/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 10 2 

03/03/2018 09:00 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,73 0,11 03/03/2018 15:20 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 03/03/2018 16:00 

Turbidez --- NTU 0,1 4,02 0,2 03/03/2018 10:00 

Cor Aparente --- CU 5 50 8 03/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 70 3,5 05/03/2018 10:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 36 1,8 05/03/2018 10:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 110 5,5 05/03/2018 10:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 0,29 0,044 03/03/2018 14:00 

DBO --- mg/L 7 17,0 2,6 03/03/2018 17:00 

Escherichia coli --- 
NMP/100m

L 
10 10 2 

03/03/2018 09:00 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,01 0,2 02/02/2018 11:50 

Temperatura --- °C --- 26,3 0,5 02/02/2018 11:50 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 5,3 0,53 02/02/2018 11:50 

Condutividade --- µS/cm 1 68,0 1,4 02/02/2018 11:50 

Salinidade --- ‰ 0,1 < 0,1 n.a. 02/03/2018 11:50 

DQO --- mg/L 40 73,2 11 03/03/2018 10:20 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Salinidade 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 

Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 

Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Arnaldo Ribeiro 

Gabrielle Bendotti 

Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: ab5054c806d7421b08a84f5dc78f1ef7 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60748/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-1 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:13:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 915 140 22/03/2018 08:42 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  

 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 

Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: ab5054c806d7421b08a84f5dc78f1ef7 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60748/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-1 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:13:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Dureza Total --- mg/L 5 14,6 1,8 07/03/2018 06:43 

Nitrogênio Total --- mg/L 1 1,92 0,096 12/03/2018 08:41 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,2 1,18 0,059 12/03/2018 08:12 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 06:43 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,05 0,13 0,022 08/03/2018 07:43 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 0,5 16,5 2,8 08/03/2018 07:43 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 16:39 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:24 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 03:04 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 09/03/2018 03:04 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:04 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 09/03/2018 03:04 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 03:04 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 09/03/2018 03:04 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 08/03/2018 07:43 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,02 1,06 0,13 07/03/2018 06:43 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,005 0,109 0,013 07/03/2018 06:43 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00164 0,0002 07/03/2018 06:43 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00878 0,0011 07/03/2018 06:43 

Cromo Total 7440-47-3 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre Dissolvido 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:41 

Chumbo Total 7439-92-1 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Fósforo Total 7723-14-0 µg/L 1 44,5 5,3 07/03/2018 06:43 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 90 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 93 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 91 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 93 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 98 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 91 80 - 120 

Surrogates 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 80,1 70 - 130 

 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 84,8 70 - 130 

 

60748/2018-0 - AC-1 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 89,0 70 - 130 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Fósforo Total µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 91 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 88 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 96 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 95 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 83 80 - 120 

Surrogates 
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63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90,0 70 - 130 

 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 86,7 70 - 130 

 

60748/2018-0 - AC-1 

Itrio (Metais Totais) 50 % 88,7 70 - 130 

 

  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 
 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 

Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 

Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 

Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: 

SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B 

Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Angeline Almeida 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: ab5054c806d7421b08a84f5dc78f1ef7 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60748/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-1 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:13:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

IQA --- --- --- 65,6 20/03/2018 16:02 

Clorofila A --- µg/L 1 < 1 07/03/2018 15:00 

IVA --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

IET --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

Temperatura do Ar --- °C --- 20 02/02/2018 11:50 

Potencial Redox --- mV --- 147,1 05/03/2018 17:06 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 00:00 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- --- Resultado em Anexo 20/03/2018 00:00 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Salinidade 

 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna - Água - Qualitativo (BL) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

Trabalhos Subcontratados 

As análises foram executadas em laboratório subcontratado autorizados pela GQL – Bioagri Ambiental: Toxicidade Crônica com Ceriodaphinia dubia: Análise acreditada executada na Bioagri 

Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges Zacarias - CRL 0208., Toxicidade Aguda com Daphnia 

magna: Análise acreditada executada na Bioagri Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges 

Zacarias - CRL 0208. 

.Referências Metodológicas 

Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 

Temperatura: Leitura direta 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 

 
Revisores 

Giovana Falcim 

Gabrielle Bendotti 

Mariane Morandini 

Guilherme Alonso Capelaço 
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Chave de Validação: ab5054c806d7421b08a84f5dc78f1ef7 
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 DADOS REFERENTES AO CLIENTE  
Empresa do solicitante:  OAP Consultores Ltda. 
Endereço:  Rua Abdon Batista, 121 – sala 1306 – Centro – Joinville 

Santa Catarina – CEP 89.201-010 
Nome do solicitante:  Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES À AMOSTRA 
Identificação do item de ensaio:  AC – 2 
Código do item de ensaio (Ambiental): 7252817 
Características do item de ensaio: Líquido congelado contido em frasco plástico. 
Código da CE (Carta Externa): 0595/2018 
Nº do Processo Comercial: 1578/2018 
Nº do Boletim (Ambiental): 60750/2018 
Data do recebimento do item de ensaio: 08/03/2018 
Data de início do ensaio: 13/03/2018 
Data do fim do ensaio: 15/03/2018 

DADOS DE AMOSTRAGEM (fornecidos pela Ambiental) 
Data da coleta: 02/03/2018 
Hora da coleta: 10:45 
Coletor: José Wilson Ruel Junior 
Data de recebimento (Ambiental): 05/03/2018 

DADOS DE ANÁLISE  
Parâmetro analisado: Toxicidade Aguda com Daphnia magna / Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia 
dubia. 
Metodologia utilizada: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – 
Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). ABNT NBR 
12713:2016, 27 páginas. 
 

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica – 
Método de ensaio com Ceriodaphnia spp (Crustacea, Cladocera) ABNT NBR 13373:2017, 20 páginas. 
 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  

Parâmetro CE50; 48 hora s  

(%) IC (%) FT 

Toxicidade aguda com Daphnia magna NT - 1 

Parâmetro CENO 

(%) 
CEO 

(%) 
VC           
(%) 

Tóxico/     
Não tóxico 

Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia  100 - - Não tóxico 
Obs:-  Os resultados das análises referem-se somente às itens de ensaio analisados. 
 Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
 
 
 

Piracicaba, 05 de Abril de 2018. 
 

                          
   

Ayrton Santana da Silva  
Executante 

CRQ-IV 04489408 

 Fernanda Galdino 
Responsável Técnico 

CRBio 113585/01-D 
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DADOS ADICIONAIS 
 
Definições  
CE50; 48 horas : concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos-teste, no 
período de 48 horas de exposição. 
 
IC (Intervalo de Confiança):  é a incerteza de medição ao nível de 95% de confiança. 
 
FT (fator de toxicidade) : Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa 
imobilidade inferior ou igual a 10% dos organismos expostos. 
 
NT (não tóxica): amostra testada 100% não apresentou toxicidade. 
 
CENO (concentração de efeito não observado): maior concentração real da amostra, que não 
causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, 
nas condições de teste. 
 
CEO (concentração de efeito observado) : menor concentração real da amostra, que causa efeito 
deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições 
de teste. 
 
VC (valor crônico): média geométrica entre CENO e CEO. 
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Toxicidade Aguda com Daphnia magna 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
Água de diluição e controle: M4  
Temperatura durante a incubação - Máx:20,7 Min:19,6 
Organismo-teste: Daphnia magna                                  Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 20               Número de réplicas por concentração: 4 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos imóveis e sobrevivência após 4 8 horas de exposição, parâmetros físico-químicos 

das concentrações teste e controle. 
Concentração  

(%) Imobilidade Sobrevivência 
pH Oxigênio dissolvido  

Inicial  Final Inicial  Final  
100 0 20 8,5 8,7 7,1 6,9 

Controle  0 20 7,8 - 8,0 - 
    

Toxicidade Crônica com Ceriod aphnia  
CONDIÇÕES DO ENSAIO 

Água de diluição e controle: MS  
Temperatura durante a incubação - Máx:25,7 Min:24,6 
Renovação das concentrações teste: com no máximo 72 horas. 
Organismo-teste: Ceriodaphnia dubia                            Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 10                Número de réplicas por concentração: 10 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos mortos, sobrevivência e reprod ução média dos organismos após 7 dias de 

exposição, e parâmetros físico-químicos das concent rações teste e controle. 

Concentração 
(%) Mortalidade Sobrevivência 

Nº médio de 
reprodução 

(jovens/adulta) 

pH 
Oxigênio 

dissolvido 

Inicial Final Inicial Final 

100 0 10 18,9 8,5 8,7 7,1 6,9 
Controle  0 10 19,4 7,7 7,9 8,1 8,0 
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Carta controle  
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Carta controle  
 

        
 
 
Análise Estatística  

Programas estatísticos utilizados: Toxstat 3.5. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 60750/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-2 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:45:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:15:00 Data de Elaboração do RRA: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Alcalinidade Total mg/L 5 6,70 

Dureza Total mg/L 5 5,21 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 0,53 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 155 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,53 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,05 0,14 

Turbidez NTU 0,1 42,6 

Cor Aparente CU 5 20 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 30 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 26 

Sólidos Totais mg/L 5 63 

Cloreto mg/L 0,5 5,61 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 0,005 < 0,005 

Arsênio mg/L 0,001 < 0,001 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Cobre mg/L 0,001 0,00148 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Ferro mg/L 0,02 1,41 

Manganês mg/L 0,001 0,0374 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00292 

Zinco mg/L 0,001 0,0477 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Escherichia coli NMP/100mL 10 155 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,70 

Temperatura °C --- 24,6 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 6,0 

IQA --- --- 73,1 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Clorofila A µg/L 1 < 1 

IVA --- --- Resultado em anexo 

IET --- --- Resultado em anexo 

Condutividade µS/cm 1 38,0 

Temperatura do Ar °C --- 19 

Potencial Redox mV --- 103,1 

Salinidade ‰ 0,1 < 0,1 

DQO mg/L 5 10,4 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- Resultado em Anexo 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- Resultado em Anexo 

Fósforo Total µg/L 1 44,1 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 60750/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 60750/2018-0 - Piracicaba, 60750/2018-0 - São Paulo, 60750/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 

anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: 21d1c0867250cfd2317abcfbd90f72fb 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60750/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-2 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:45:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:15:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 6,70 0,67 06/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 155 31 

03/03/2018 09:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 03/03/2018 15:20 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 03/03/2018 15:00 

Turbidez --- NTU 0,1 42,6 2,1 03/03/2018 10:00 

Cor Aparente --- CU 5 20 3 03/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 30 1,5 05/03/2018 10:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 26 1,3 05/03/2018 10:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 63 3,2 05/03/2018 10:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 03/03/2018 14:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 03/03/2018 18:00 

Escherichia coli --- 
NMP/100m

L 
10 155 31 

03/03/2018 09:30 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,70 0,2 02/03/2018 10:45 

Temperatura --- °C --- 24,6 0,5 02/03/2018 10:45 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 6,0 0,6 02/03/2018 10:45 

Condutividade --- µS/cm 1 38,0 0,76 02/03/2018 10:45 

Potencial Redox --- mV --- 103,1 10 02/03/2018 10:45 

Salinidade --- ‰ 0,1 < 0,1 n.a. 02/03/2018 10:45 

DQO --- mg/L 5 10,4 1,6 03/03/2018 10:20 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 
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  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 

Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 

Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Arnaldo Ribeiro 

Gabrielle Bendotti 

Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 21d1c0867250cfd2317abcfbd90f72fb 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60750/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-2 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:45:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:15:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 28/03/2018 15:47 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

 

 

  

 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 21d1c0867250cfd2317abcfbd90f72fb 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 



 

 

 

Página 1 de 3 / R.E.:  60750/2018-0 - Piracicaba  

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 – Piracicaba/SP - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03.08.2017 

664 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60750/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-2 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:45:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:15:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Dureza Total --- mg/L 5 5,21 0,63 07/03/2018 06:43 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 0,53 0,027 12/03/2018 08:33 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,53 0,027 12/03/2018 07:46 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 07:28 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,05 0,14 0,024 08/03/2018 07:43 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 0,5 5,61 0,95 08/03/2018 07:43 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 13:03 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 08/03/2018 22:30 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 01:49 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 09/03/2018 01:49 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 01:49 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 09/03/2018 01:49 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 08/03/2018 07:43 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 0,00148 0,00018 07/03/2018 06:43 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,02 1,41 0,17 07/03/2018 06:43 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,001 0,0374 0,0045 07/03/2018 06:43 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00292 0,00035 07/03/2018 06:43 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,0477 0,0057 07/03/2018 06:43 

Cromo Total 7440-47-3 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre Dissolvido 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:41 

Chumbo Total 7439-92-1 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Fósforo Total 7723-14-0 µg/L 1 44,1 5,3 07/03/2018 06:43 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 90 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 93 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 91 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 93 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 98 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 91 80 - 120 

Surrogates 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 80,1 70 - 130 

 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 84,8 70 - 130 

 

60750/2018-0 - AC-2 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 96,1 70 - 130 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Fósforo Total µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 91 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 88 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 96 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 95 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 83 80 - 120 

Surrogates 
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63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90,0 70 - 130 

 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 86,7 70 - 130 

 

60750/2018-0 - AC-2 

Itrio (Metais Totais) 50 % 96,9 70 - 130 

 

  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 
 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

 

 

  
 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 

Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 

Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 

Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: 

SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B 

Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Angeline Almeida 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 21d1c0867250cfd2317abcfbd90f72fb 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60750/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-2 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:45:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:15:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

IQA --- --- --- 73,1 20/03/2018 16:02 

Clorofila A --- µg/L 1 < 1 07/03/2018 15:00 

IVA --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

IET --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

Temperatura do Ar --- °C --- 19 02/03/2018 10:45 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 00:00 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- --- Resultado em Anexo 20/03/2018 00:00 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna - Água - Qualitativo (BL) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

 

 

Trabalhos Subcontratados 

As análises foram executadas em laboratório subcontratado autorizados pela GQL – Bioagri Ambiental: Toxicidade Crônica com Ceriodaphinia dubia: Análise acreditada executada na Bioagri 

Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges Zacarias - CRL 0208., Toxicidade Aguda com Daphnia 

magna: Análise acreditada executada na Bioagri Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges 

Zacarias - CRL 0208. 

.Referências Metodológicas 

Temperatura: Leitura direta 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 

 
Revisores 

Giovana Falcim 

Gabrielle Bendotti 

Mariane Morandini 

Guilherme Alonso Capelaço 
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 DADOS REFERENTES AO CLIENTE  
Empresa do solicitante:  OAP Consultores Ltda. 
Endereço:  Rua Abdon Batista, 121 – sala 1306 – Centro – Joinville 

Santa Catarina – CEP 89.201-010 
Nome do solicitante:  Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES À AMOSTRA 
Identificação do item de ensaio:  AC – 3 
Código do item de ensaio (Ambiental): 7252821 
Características do item de ensaio: Líquido congelado contido em frasco plástico. 
Código da CE (Carta Externa): 0595/2018 
Nº do Processo Comercial: 1578/2018 
Nº do Boletim (Ambiental): 60752/2018 
Data do recebimento do item de ensaio: 08/03/2018 
Data de início do ensaio: 13/03/2018 
Data do fim do ensaio: 15/03/2018 

DADOS DE AMOSTRAGEM (fornecidos pela Ambiental) 
Data da coleta: 02/03/2018 
Hora da coleta: 10:05 
Coletor: José Wilson Ruel Junior 
Data de recebimento (Ambiental): 05/03/2018 

DADOS DE ANÁLISE  
Parâmetro analisado: Toxicidade Aguda com Daphnia magna / Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia 
dubia. 
Metodologia utilizada: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – 
Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). ABNT NBR 
12713:2016, 27 páginas. 
 

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica – 
Método de ensaio com Ceriodaphnia spp (Crustacea, Cladocera) ABNT NBR 13373:2017, 20 páginas. 
 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  

Parâmetro CE50; 48 hora s  

(%) IC (%) FT 

Toxicidade aguda com Daphnia magna NT - 1 

Parâmetro CENO 

(%) 
CEO 

(%) 
VC           
(%) 

Tóxico/     
Não tóxico 

Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia  100 - - Não tóxico 
Obs:-  Os resultados das análises referem-se somente às itens de ensaio analisados. 
 Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
 
 
 

Piracicaba, 05 de Abril de 2018. 
 

                          
   

Ayrton Santana da Silva  
Executante 

CRQ-IV 04489408 

 Fernanda Galdino 
Responsável Técnico 

CRBio 113585/01-D 
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DADOS ADICIONAIS 
 
Definições  
CE50; 48 horas : concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos-teste, no 
período de 48 horas de exposição. 
 
IC (Intervalo de Confiança):  é a incerteza de medição ao nível de 95% de confiança. 
 
FT (fator de toxicidade) : Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa 
imobilidade inferior ou igual a 10% dos organismos expostos. 
 
NT (não tóxica): amostra testada 100% não apresentou toxicidade. 
 
CENO (concentração de efeito não observado): maior concentração real da amostra, que não 
causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, 
nas condições de teste. 
 
CEO (concentração de efeito observado) : menor concentração real da amostra, que causa efeito 
deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições 
de teste. 
 
VC (valor crônico): média geométrica entre CENO e CEO. 
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Toxicidade Aguda com Daphnia magna 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
Água de diluição e controle: M4  
Temperatura durante a incubação - Máx:20,7 Min:19,6 
Organismo-teste: Daphnia magna                                  Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 20               Número de réplicas por concentração: 4 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos imóveis e sobrevivência após 4 8 horas de exposição, parâmetros físico-químicos 

das concentrações teste e controle. 
Concentração  

(%) Imobilidade Sobrevivência 
pH Oxigênio dissolvido  

Inicial  Final Inicial  Final  
100 0 20 8,2 8,4 7,2 7,0 

Controle  0 20 7,8 - 8,0 - 
    

Toxicidade Crônica com Ceriod aphnia  
CONDIÇÕES DO ENSAIO 

Água de diluição e controle: MS  
Temperatura durante a incubação - Máx:25,7 Min:24,6 
Renovação das concentrações teste: com no máximo 72 horas. 
Organismo-teste: Ceriodaphnia dubia                            Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 10                Número de réplicas por concentração: 10 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos mortos, sobrevivência e reprod ução média dos organismos após 7 dias de 

exposição, e parâmetros físico-químicos das concent rações teste e controle. 

Concentração 
(%) Mortalidade Sobrevivência 

Nº médio de 
reprodução 

(jovens/adulta) 

pH 
Oxigênio 

dissolvido 

Inicial Final Inicial Final 

100 0 10 19,3 8,2 8,4 7,2 7,0 
Controle  0 10 19,4 7,7 7,9 8,1 8,0 
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Carta controle  
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Carta controle  
 

        
 
 
Análise Estatística  

Programas estatísticos utilizados: Toxstat 3.5. 

 



 

 

Página 1 de 2 / R.R.A.:  60752/2018-0  

Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

RG 080.01 (rev.00) – Emitido em 09.07.2015 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 60752/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-3 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:05:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:16:00 Data de Elaboração do RRA: 05/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Alcalinidade Total mg/L 5 8,35 

Dureza Total mg/L 5 < 5 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 450 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,36 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,05 0,08 

Turbidez NTU 0,1 2,94 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 31 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 33 

Sólidos Totais mg/L 5 63 

Cloreto mg/L 0,5 5,17 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 0,005 < 0,005 

Arsênio mg/L 0,001 < 0,001 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 



 

 

Página 2 de 2 / R.R.A.:  60752/2018-0  

Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

RG 080.01 (rev.00) – Emitido em 09.07.2015 

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Ferro mg/L 0,005 0,472 

Manganês mg/L 0,001 0,0455 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00332 

Zinco mg/L 0,001 0,00353 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Escherichia coli NMP/100mL 10 450 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,76 

Temperatura °C --- 24,1 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 < 0,1 

IQA --- --- 46,2 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Clorofila A µg/L 1 < 1 

IVA --- --- Resultado em anexo 

IET --- --- Resultado em anexo 

Condutividade µS/cm 1 35,0 

Temperatura do Ar °C --- 18 

Potencial Redox mV --- 73 

Salinidade ‰ 0,1 < 0,1 

DQO mg/L 5 10,1 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- Resultado em Anexo 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- Resultado em Anexo 

Fósforo Total µg/L 1 2,50 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 60752/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 60752/2018-0 - Piracicaba, 60752/2018-0 - São Paulo, 60752/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 

anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: 9f86d306786c759735e2d7a4f1aebb43 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60752/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-3 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:05:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:16:00 Data de Elaboração do RE: 05/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 8,35 0,84 06/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 450 90 

03/03/2018 09:00 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 03/03/2018 15:20 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 03/03/2018 15:00 

Turbidez --- NTU 0,1 2,94 0,15 03/03/2018 10:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 03/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 31 1,6 05/03/2018 10:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 33 1,7 05/03/2018 10:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 63 3,2 05/03/2018 10:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 03/03/2018 14:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 03/03/2018 18:00 

Escherichia coli --- 
NMP/100m

L 
10 450 90 

03/03/2018 09:00 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,76 0,2 02/03/2018 10:05 

Temperatura --- °C --- 24,1 0,5 02/03/2018 10:05 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 02/03/2018 10:05 

Condutividade --- µS/cm 1 35,0 0,7 02/03/2018 10:05 

Potencial Redox --- mV --- 73 10 02/03/2018 10:05 

Salinidade --- ‰ 0,1 < 0,1 n.a. 02/03/2018 10:05 

DQO --- mg/L 5 10,1 1,5 03/03/2018 10:20 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 

Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 

Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Arnaldo Ribeiro 

Gabrielle Bendotti 

Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 9f86d306786c759735e2d7a4f1aebb43 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60752/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-3 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:05:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:16:00 Data de Elaboração do RE: 05/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 28/03/2018 16:33 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  

 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 9f86d306786c759735e2d7a4f1aebb43 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60752/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-3 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:05:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:16:00 Data de Elaboração do RE: 05/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Dureza Total --- mg/L 5 < 5 n.a. 07/03/2018 06:43 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/03/2018 08:44 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,36 0,018 12/03/2018 07:52 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 06:32 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,05 0,08 0,014 07/03/2018 17:12 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 0,5 5,17 0,88 07/03/2018 17:12 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 13:20 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:24 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 01:49 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 09/03/2018 01:49 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 01:49 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 09/03/2018 01:49 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 17:12 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,005 0,472 0,057 07/03/2018 06:43 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,001 0,0455 0,0055 07/03/2018 06:43 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00332 0,0004 07/03/2018 06:43 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00353 0,00042 07/03/2018 06:43 

Cromo Total 7440-47-3 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre Dissolvido 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:41 

Chumbo Total 7439-92-1 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Fósforo Total 7723-14-0 µg/L 1 2,50 0,3 07/03/2018 06:43 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 90 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 93 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 91 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 93 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 98 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 91 80 - 120 

Surrogates 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 80,1 70 - 130 

 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 84,8 70 - 130 

 

60752/2018-0 - AC-3 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 96,0 70 - 130 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Fósforo Total µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 91 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 88 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 96 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 95 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 83 80 - 120 

Surrogates 
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63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90,0 70 - 130 

 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 86,7 70 - 130 

 

60752/2018-0 - AC-3 

Itrio (Metais Totais) 50 % 97,0 70 - 130 

 

  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 
 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 

Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 

Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 

Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: 

SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B 

Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Angeline Almeida 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 9f86d306786c759735e2d7a4f1aebb43 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60752/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-3 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 10:05:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:16:00 Data de Elaboração do RE: 05/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

IQA --- --- --- 46,2 20/03/2018 16:02 

Clorofila A --- µg/L 1 < 1 07/03/2018 15:00 

IVA --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

IET --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

Temperatura do Ar --- °C --- 18 02/03/2018 10:05 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 00:00 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- --- Resultado em Anexo 20/03/2018 00:00 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna - Água - Qualitativo (BL) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

Trabalhos Subcontratados 

As análises foram executadas em laboratório subcontratado autorizados pela GQL – Bioagri Ambiental: Toxicidade Crônica com Ceriodaphinia dubia: Análise acreditada executada na Bioagri 

Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges Zacarias - CRL 0208., Toxicidade Aguda com Daphnia 

magna: Análise acreditada executada na Bioagri Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges 

Zacarias - CRL 0208. 

.Referências Metodológicas 

Temperatura: Leitura direta 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 

 
Revisores 

Giovana Falcim 

Gabrielle Bendotti 

Mariane Morandini 

Guilherme Alonso Capelaço 
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Chave de Validação: 9f86d306786c759735e2d7a4f1aebb43 

 . 



 
 
 

BOLETIM DE ANÁLISE  
 BA-LEC 0306/18 D  

Página 1 de 5 
Bioagri Laboratórios Ltda – Rod. Rio Claro/Piracicaba (SP 127) Km 24 - Caixa Postal 573 

 Piracicaba/SP - CEP: 13412-000  -  Tel. (19) 3429-7700 www.bioagri.com / www.merieuxnutriscienses.com  
 
 

 DADOS REFERENTES AO CLIENTE  
Empresa do solicitante:  OAP Consultores Ltda. 
Endereço:  Rua Abdon Batista, 121 – sala 1306 – Centro – Joinville 

Santa Catarina – CEP 89.201-010 
Nome do solicitante:  Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES À AMOSTRA 
Identificação do item de ensaio:  AC – 4 
Código do item de ensaio (Ambiental): 7252822 
Características do item de ensaio: Líquido congelado contido em frasco plástico. 
Código da CE (Carta Externa): 0595/2018 
Nº do Processo Comercial: 1578/2018 
Nº do Boletim (Ambiental): 60754/2018 
Data do recebimento do item de ensaio: 08/03/2018 
Data de início do ensaio: 13/03/2018 
Data do fim do ensaio: 15/03/2018 

DADOS DE AMOSTRAGEM (fornecidos pela Ambiental) 
Data da coleta: 02/03/2018 
Hora da coleta: 09:26 
Coletor: José Wilson Ruel Junior 
Data de recebimento (Ambiental): 05/03/2018 

DADOS DE ANÁLISE  
Parâmetro analisado: Toxicidade Aguda com Daphnia magna / Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia 
dubia. 
Metodologia utilizada: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – 
Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). ABNT NBR 
12713:2016, 27 páginas. 
 

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica – 
Método de ensaio com Ceriodaphnia spp (Crustacea, Cladocera) ABNT NBR 13373:2017, 20 páginas. 
 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  

Parâmetro CE50; 48 hora s  

(%) IC (%) FT 

Toxicidade aguda com Daphnia magna NT - 1 

Parâmetro CENO 

(%) 
CEO 

(%) 
VC           
(%) 

Tóxico/     
Não tóxico 

Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia  100 - - Não tóxico 
Obs:-  Os resultados das análises referem-se somente às itens de ensaio analisados. 
 Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
 
 
 

Piracicaba, 05 de Abril de 2018. 
 

                          
   

Ayrton Santana da Silva  
Executante 

CRQ-IV 04489408 

 Fernanda Galdino 
Responsável Técnico 

CRBio 113585/01-D 
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DADOS ADICIONAIS 
 
Definições  
CE50; 48 horas : concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos-teste, no 
período de 48 horas de exposição. 
 
IC (Intervalo de Confiança):  é a incerteza de medição ao nível de 95% de confiança. 
 
FT (fator de toxicidade) : Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa 
imobilidade inferior ou igual a 10% dos organismos expostos. 
 
NT (não tóxica): amostra testada 100% não apresentou toxicidade. 
 
CENO (concentração de efeito não observado): maior concentração real da amostra, que não 
causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, 
nas condições de teste. 
 
CEO (concentração de efeito observado) : menor concentração real da amostra, que causa efeito 
deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições 
de teste. 
 
VC (valor crônico): média geométrica entre CENO e CEO. 
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Toxicidade Aguda com Daphnia magna 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
Água de diluição e controle: M4  
Temperatura durante a incubação - Máx:20,7 Min:19,6 
Organismo-teste: Daphnia magna                                  Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 20               Número de réplicas por concentração: 4 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos imóveis e sobrevivência após 4 8 horas de exposição, parâmetros físico-químicos 

das concentrações teste e controle. 
Concentração  

(%) Imobilidade Sobrevivência 
pH Oxigênio dissolvido  

Inicial  Final Inicial  Final  
100 0 20 8,2 8,4 7,3 7,1 

Controle  0 20 7,8 - 8,0 - 
    

Toxicidade Crônica com Ceriod aphnia  
CONDIÇÕES DO ENSAIO 

Água de diluição e controle: MS  
Temperatura durante a incubação - Máx:25,7 Min:24,6 
Renovação das concentrações teste: com no máximo 72 horas. 
Organismo-teste: Ceriodaphnia dubia                            Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 10                Número de réplicas por concentração: 10 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos mortos, sobrevivência e reprod ução média dos organismos após 7 dias de 

exposição, e parâmetros físico-químicos das concent rações teste e controle. 

Concentração 
(%) Mortalidade Sobrevivência 

Nº médio de 
reprodução 

(jovens/adulta) 

pH 
Oxigênio 

dissolvido 

Inicial Final Inicial Final 

100 0 10 19,3 8,2 8,4 7,3 7,1 
Controle  0 10 19,4 7,7 7,9 8,1 8,0 
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Carta controle  
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Carta controle  
 

        
 
 
Análise Estatística  

Programas estatísticos utilizados: Toxstat 3.5. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 60754/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-4 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 09:26:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:19:00 Data de Elaboração do RRA: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Alcalinidade Total mg/L 5 10,4 

Dureza Total mg/L 5 6,21 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 31 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,29 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,05 0,35 

Turbidez NTU 0,1 4,24 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 35 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 26 

Sólidos Totais mg/L 5 68 

Cloreto mg/L 0,5 5,58 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 0,005 < 0,005 

Arsênio mg/L 0,001 < 0,001 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Ferro mg/L 0,01 0,578 

Manganês mg/L 0,001 0,0728 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00380 

Zinco mg/L 0,001 0,0116 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Escherichia coli NMP/100mL 10 31 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,75 

Temperatura °C --- 24,3 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 5,6 

IQA --- --- 79,6 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Clorofila A µg/L 1 < 1 

IVA --- --- Resultado em anexo 

IET --- --- Resultado em anexo 

Condutividade µS/cm 1 39,0 

Temperatura do Ar °C --- 22 

Potencial Redox mV --- 61,7 

Salinidade ‰ 0,1 < 0,1 

DQO mg/L 5 5,2 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- Resultado em Anexo 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- Resultado em Anexo 

Fósforo Total µg/L 1 58,3 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 60754/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 60754/2018-0 - Piracicaba, 60754/2018-0 - São Paulo, 60754/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 

anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: f30f81dc4542cf705bfe66845510b022 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60754/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-4 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 09:26:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:19:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 10,4 1 06/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 31 6,2 

03/03/2018 09:00 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 03/03/2018 15:20 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 03/03/2018 15:00 

Turbidez --- NTU 0,1 4,24 0,21 03/03/2018 10:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 03/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 35 1,8 05/03/2018 10:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 26 1,3 05/03/2018 10:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 68 3,4 05/03/2018 10:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 03/03/2018 14:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 03/03/2018 18:00 

Escherichia coli --- 
NMP/100m

L 
10 31 6,2 

03/03/2018 09:00 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,75 0,2 02/03/2018 09:26 

Temperatura --- °C --- 24,3 0,5 02/03/2018 09:26 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 5,6 0,56 02/03/2018 09:26 

Condutividade --- µS/cm 1 39,0 0,78 02/03/2018 09:26 

Potencial Redox --- mV --- 61,7 10 02/03/2018 09:26 

Salinidade --- ‰ 0,1 < 0,1 n.a. 02/03/2018 09:26 

DQO --- mg/L 5 5,2 0,78 03/03/2018 10:20 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 

Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 

Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Arnaldo Ribeiro 

Gabrielle Bendotti 

Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: f30f81dc4542cf705bfe66845510b022 

 
 

 

  



 

 

 

Página 1 de 1 / R.E.:  60754/2018-0 - São Paulo  

Bioagri Ambiental. – Filial São Paulo: Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo/SP – E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03.08.2017 

552 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60754/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-4 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 09:26:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:19:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 28/03/2018 08:11 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  

 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: f30f81dc4542cf705bfe66845510b022 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60754/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-4 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 09:26:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:19:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Dureza Total --- mg/L 5 6,21 0,75 07/03/2018 06:43 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/03/2018 08:33 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,29 0,015 12/03/2018 07:45 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 07/03/2018 19:42 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,05 0,35 0,06 07/03/2018 17:16 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 0,5 5,58 0,95 07/03/2018 17:16 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 13:13 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:24 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 04:23 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 09/03/2018 04:23 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 04:23 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 09/03/2018 04:23 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 04:23 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 09/03/2018 04:23 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 17:16 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,578 0,069 07/03/2018 06:43 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,001 0,0728 0,0087 07/03/2018 06:43 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00380 0,00046 07/03/2018 06:43 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,0116 0,0014 07/03/2018 06:43 

Cromo Total 7440-47-3 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre Dissolvido 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:41 

Chumbo Total 7439-92-1 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Fósforo Total 7723-14-0 µg/L 1 58,3 7 07/03/2018 06:43 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 90 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 93 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 91 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 93 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 98 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 91 80 - 120 

Surrogates 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 80,1 70 - 130 

 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 84,8 70 - 130 

 

60754/2018-0 - AC-4 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 97,4 70 - 130 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Fósforo Total µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 91 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 88 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 96 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 95 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 83 80 - 120 

Surrogates 
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63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90,0 70 - 130 

 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 86,7 70 - 130 

 

60754/2018-0 - AC-4 

Itrio (Metais Totais) 50 % 97,9 70 - 130 

 

  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 
 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 

Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 

Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 

Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: 

SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B 

Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Angeline Almeida 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: f30f81dc4542cf705bfe66845510b022 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60754/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-4 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 09:26:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:19:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

IQA --- --- --- 79,6 20/03/2018 16:02 

Clorofila A --- µg/L 1 < 1 07/03/2018 13:00 

IVA --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

IET --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

Temperatura do Ar --- °C --- 22 02/03/2018 09:26 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 00:00 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- --- Resultado em Anexo 20/03/2018 00:00 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna - Água - Qualitativo (BL) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

Trabalhos Subcontratados 

As análises foram executadas em laboratório subcontratado autorizados pela GQL – Bioagri Ambiental: Toxicidade Crônica com Ceriodaphinia dubia: Análise acreditada executada na Bioagri 

Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges Zacarias - CRL 0208., Toxicidade Aguda com Daphnia 

magna: Análise acreditada executada na Bioagri Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges 

Zacarias - CRL 0208. 

.Referências Metodológicas 

Temperatura: Leitura direta 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 

 
Revisores 

Giovana Falcim 

Gabrielle Bendotti 

Mariane Morandini 

Guilherme Alonso Capelaço 
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 DADOS REFERENTES AO CLIENTE  
Empresa do solicitante:  OAP Consultores Ltda. 
Endereço:  Rua Abdon Batista, 121 – sala 1306 – Centro – Joinville 

Santa Catarina – CEP 89.201-010 
Nome do solicitante:  Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES À AMOSTRA 
Identificação do item de ensaio:  AC – 5 
Código do item de ensaio (Ambiental): 7252823 
Características do item de ensaio: Líquido congelado contido em frasco plástico. 
Código da CE (Carta Externa): 0595/2018 
Nº do Processo Comercial: 1578/2018 
Nº do Boletim (Ambiental): 60755/2018 
Data do recebimento do item de ensaio: 08/03/2018 
Data de início do ensaio: 13/03/2018 
Data do fim do ensaio: 15/03/2018 

DADOS DE AMOSTRAGEM (fornecidos pela Ambiental) 
Data da coleta: 02/03/2018 
Hora da coleta: 13:40 
Coletor: José Wilson Ruel Junior 
Data de recebimento (Ambiental): 05/03/2018 

DADOS DE ANÁLISE  
Parâmetro analisado: Toxicidade Aguda com Daphnia magna / Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia 
dubia. 
Metodologia utilizada: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – 
Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). ABNT NBR 
12713:2016, 27 páginas. 
 

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica – 
Método de ensaio com Ceriodaphnia spp (Crustacea, Cladocera) ABNT NBR 13373:2017, 20 páginas. 
 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  

Parâmetro CE50; 48 hora s  

(%) IC (%) FT 

Toxicidade aguda com Daphnia magna Tóxico - - 

Parâmetro CENO 

(%) 
CEO 

(%) 
VC           
(%) 

Tóxico/     
Não tóxico 

Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia  100 - - Não tóxico 
Obs:-  Os resultados das análises referem-se somente às itens de ensaio analisados. 
 Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
 
 
 

Piracicaba, 05 de Abril de 2018. 
 

                          
   

Ayrton Santana da Silva  
Executante 

CRQ-IV 04489408 

 Fernanda Galdino 
Responsável Técnico 

CRBio 113585/01-D 
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DADOS ADICIONAIS 
 
Definições  
CE50; 48 horas : concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos-teste, no 
período de 48 horas de exposição. 
 
IC (Intervalo de Confiança):  é a incerteza de medição ao nível de 95% de confiança. 
 
FT (fator de toxicidade) : Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa 
imobilidade inferior ou igual a 10% dos organismos expostos. 
 
NT (não tóxica): amostra testada 100% não apresentou toxicidade. 
 
CENO (concentração de efeito não observado): maior concentração real da amostra, que não 
causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, 
nas condições de teste. 
 
CEO (concentração de efeito observado) : menor concentração real da amostra, que causa efeito 
deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições 
de teste. 
 
VC (valor crônico): média geométrica entre CENO e CEO. 
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Toxicidade Aguda com Daphnia magna 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
Água de diluição e controle: M4  
Temperatura durante a incubação - Máx:20,7 Min:19,6 
Organismo-teste: Daphnia magna                                  Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 20               Número de réplicas por concentração: 4 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos imóveis e sobrevivência após 4 8 horas de exposição, parâmetros físico-químicos 

das concentrações teste e controle. 
Concentração  

(%) Imobilidade Sobrevivência 
pH Oxigênio dissolvido  

Inicial  Final Inicial  Final  
100 12 8 8,2 8,3 7,3 7,2 

Controle  0 20 7,8 - 8,0 - 
    

Toxicidade Crônica com Ceriod aphnia  
CONDIÇÕES DO ENSAIO 

Água de diluição e controle: MS  
Temperatura durante a incubação - Máx:25,7 Min:24,6 
Renovação das concentrações teste: com no máximo 72 horas. 
Organismo-teste: Ceriodaphnia dubia                            Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 10                Número de réplicas por concentração: 10 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos mortos, sobrevivência e reprod ução média dos organismos após 7 dias de 

exposição, e parâmetros físico-químicos das concent rações teste e controle. 

Concentração 
(%) Mortalidade Sobrevivência 

Nº médio de 
reprodução 

(jovens/adulta) 

pH 
Oxigênio 

dissolvido 

Inicial Final Inicial Final 

100 0 10 19,2 8,2 8,4 7,3 7,1 
Controle  0 10 19,4 7,7 7,9 8,1 8,0 
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Carta controle  
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Carta controle  
 

        
 
 
Análise Estatística  

Programas estatísticos utilizados: Toxstat 3.5. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 60755/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-5 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 13:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:21:00 Data de Elaboração do RRA: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Alcalinidade Total mg/L 5 9,04 

Dureza Total mg/L 5 5,90 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 52 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,39 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,05 0,32 

Turbidez NTU 0,1 4,44 

Cor Aparente CU 5 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 29 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 44 

Sólidos Totais mg/L 5 76 

Cloreto mg/L 0,5 4,24 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 0,005 < 0,005 

Arsênio mg/L 0,001 < 0,001 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Ferro mg/L 0,005 0,297 

Manganês mg/L 0,001 0,0367 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00328 

Zinco mg/L 0,001 0,00474 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Escherichia coli NMP/100mL 10 52 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,64 

Temperatura °C --- 24,2 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 5,7 

IQA --- --- 78,6 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Clorofila A µg/L 1 < 1 

IVA --- --- Resultado em anexo 

IET --- --- Resultado em anexo 

Condutividade µS/cm 1 29,0 

Temperatura do Ar °C --- 18 

Potencial Redox mV --- 111,2 

Salinidade ‰ 0,1 < 0,1 

DQO mg/L 5 8,5 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- Resultado em Anexo 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- Resultado em Anexo 

Fósforo Total µg/L 1 24,4 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 60755/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 60755/2018-0 - Piracicaba, 60755/2018-0 - São Paulo, 60755/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 

anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: 657060ca98f88a09474b8294efbcab87 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60755/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-5 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 13:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:21:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 9,04 0,9 06/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 52 10 

03/03/2018 09:00 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 03/03/2018 15:20 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 03/03/2018 15:00 

Turbidez --- NTU 0,1 4,44 0,22 03/03/2018 10:00 

Cor Aparente --- CU 5 5 1 03/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 29 1,5 05/03/2018 10:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 44 2,2 05/03/2018 10:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 76 3,8 05/03/2018 10:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 03/03/2018 14:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 03/03/2018 18:00 

Escherichia coli --- 
NMP/100m

L 
10 52 10 

03/03/2018 09:00 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,64 0,2 02/03/2018 13:40 

Temperatura --- °C --- 24,2 0,5 02/03/2018 13:40 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 5,7 0,57 02/03/2018 13:40 

Condutividade --- µS/cm 1 29,0 0,58 02/03/2018 13:40 

Potencial Redox --- mV --- 111,2 10 02/03/2018 13:40 

Salinidade --- ‰ 0,1 < 0,1 n.a. 02/03/2018 13:40 

DQO --- mg/L 5 8,5 1,3 03/03/2018 10:20 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 

Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 

Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Arnaldo Ribeiro 

Gabrielle Bendotti 

Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 657060ca98f88a09474b8294efbcab87 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60755/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-5 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 13:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:21:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 28/03/2018 08:19 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  

 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 657060ca98f88a09474b8294efbcab87 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60755/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-5 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 13:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:21:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Dureza Total --- mg/L 5 5,90 0,71 07/03/2018 06:43 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/03/2018 08:31 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,39 0,02 12/03/2018 08:15 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 07:09 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,05 0,32 0,054 07/03/2018 17:18 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 0,5 4,24 0,72 07/03/2018 17:18 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 16:32 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:24 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 03:05 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 09/03/2018 03:05 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 03:05 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 09/03/2018 03:05 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 03:05 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 09/03/2018 03:05 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 17:18 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,005 0,297 0,036 07/03/2018 06:43 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,001 0,0367 0,0044 07/03/2018 06:43 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00328 0,00039 07/03/2018 06:43 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00474 0,00057 07/03/2018 06:43 

Cromo Total 7440-47-3 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre Dissolvido 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:41 

Chumbo Total 7439-92-1 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Fósforo Total 7723-14-0 µg/L 1 24,4 2,9 07/03/2018 06:43 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 90 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 93 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 91 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 93 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 98 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 91 80 - 120 

Surrogates 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 80,1 70 - 130 

 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 84,8 70 - 130 

 

60755/2018-0 - AC-5 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 97,5 70 - 130 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Fósforo Total µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 91 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 88 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 96 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 95 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 83 80 - 120 

Surrogates 
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63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90,0 70 - 130 

 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 86,7 70 - 130 

 

60755/2018-0 - AC-5 

Itrio (Metais Totais) 50 % 97,2 70 - 130 

 

  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 
 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 

Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 

Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 

Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: 

SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B 

Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Angeline Almeida 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 657060ca98f88a09474b8294efbcab87 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60755/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-5 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 13:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:21:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

IQA --- --- --- 78,6 20/03/2018 16:02 

Clorofila A --- µg/L 1 < 1 07/03/2018 15:00 

IVA --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

IET --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

Temperatura do Ar --- °C --- 18 02/03/2018 13:40 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 00:00 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- --- Resultado em Anexo 20/03/2018 00:00 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna - Água - Qualitativo (BL) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

Trabalhos Subcontratados 

As análises foram executadas em laboratório subcontratado autorizados pela GQL – Bioagri Ambiental: Toxicidade Crônica com Ceriodaphinia dubia: Análise acreditada executada na Bioagri 

Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges Zacarias - CRL 0208., Toxicidade Aguda com Daphnia 

magna: Análise acreditada executada na Bioagri Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges 

Zacarias - CRL 0208. 

.Referências Metodológicas 

Temperatura: Leitura direta 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 

 
Revisores 

Giovana Falcim 

Gabrielle Bendotti 

Mariane Morandini 

Guilherme Alonso Capelaço 
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 DADOS REFERENTES AO CLIENTE  
Empresa do solicitante:  OAP Consultores Ltda. 
Endereço:  Rua Abdon Batista, 121 – sala 1306 – Centro – Joinville 

Santa Catarina – CEP 89.201-010 
Nome do solicitante:  Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES À AMOSTRA 
Identificação do item de ensaio:  AC – 6 
Código do item de ensaio (Ambiental): 7252820 
Características do item de ensaio: Líquido congelado contido em frasco plástico. 
Código da CE (Carta Externa): 0595/2018 
Nº do Processo Comercial: 1578/2018 
Nº do Boletim (Ambiental): 60753/2018 
Data do recebimento do item de ensaio: 08/03/2018 
Data de início do ensaio: 13/03/2018 
Data do fim do ensaio: 15/03/2018 

DADOS DE AMOSTRAGEM (fornecidos pela Ambiental) 
Data da coleta: 02/03/2018 
Hora da coleta: 11:50 
Coletor: José Wilson Ruel Junior 
Data de recebimento (Ambiental): 05/03/2018 

DADOS DE ANÁLISE  
Parâmetro analisado: Toxicidade Aguda com Daphnia magna / Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia 
dubia. 
Metodologia utilizada: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – 
Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). ABNT NBR 
12713:2016, 27 páginas. 
 

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica – 
Método de ensaio com Ceriodaphnia spp (Crustacea, Cladocera) ABNT NBR 13373:2017, 20 páginas. 
 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  

Parâmetro CE50; 48 hora s  

(%) IC (%) FT 

Toxicidade aguda com Daphnia magna NT - 1 

Parâmetro CENO 

(%) 
CEO 

(%) 
VC           
(%) 

Tóxico/     
Não tóxico 

Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia  100 - - Não tóxico 
Obs:-  Os resultados das análises referem-se somente às itens de ensaio analisados. 
 Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
 
 
 

Piracicaba, 05 de Abril de 2018. 
 

                          
   

Ayrton Santana da Silva  
Executante 

CRQ-IV 04489408 

 Fernanda Galdino 
Responsável Técnico 

CRBio 113585/01-D 
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DADOS ADICIONAIS 
 
Definições  
CE50; 48 horas : concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos-teste, no 
período de 48 horas de exposição. 
 
IC (Intervalo de Confiança):  é a incerteza de medição ao nível de 95% de confiança. 
 
FT (fator de toxicidade) : Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa 
imobilidade inferior ou igual a 10% dos organismos expostos. 
 
NT (não tóxica): amostra testada 100% não apresentou toxicidade. 
 
CENO (concentração de efeito não observado): maior concentração real da amostra, que não 
causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, 
nas condições de teste. 
 
CEO (concentração de efeito observado) : menor concentração real da amostra, que causa efeito 
deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições 
de teste. 
 
VC (valor crônico): média geométrica entre CENO e CEO. 
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Toxicidade Aguda com Daphnia magna 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
Água de diluição e controle: M4  
Temperatura durante a incubação - Máx:20,7 Min:19,6 
Organismo-teste: Daphnia magna                                  Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 20               Número de réplicas por concentração: 4 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos imóveis e sobrevivência após 4 8 horas de exposição, parâmetros físico-químicos 

das concentrações teste e controle. 
Concentração  

(%) Imobilidade Sobrevivência 
pH Oxigênio dissolvido  

Inicial  Final Inicial  Final  
100 0 20 8,1 8,3 7,5 7,3 

Controle  0 20 7,8 - 8,0 - 
    

Toxicidade Crônica com Ceriod aphnia  
CONDIÇÕES DO ENSAIO 

Água de diluição e controle: MS  
Temperatura durante a incubação - Máx:25,7 Min:24,6 
Renovação das concentrações teste: com no máximo 72 horas. 
Organismo-teste: Ceriodaphnia dubia                            Idade: 6 a 24 horas 
Número de organismos por concentração: 10                Número de réplicas por concentração: 10 
Fotoperíodo: 16 horas luz e 8 horas escuro  

 
Número de organismos mortos, sobrevivência e reprod ução média dos organismos após 7 dias de 

exposição, e parâmetros físico-químicos das concent rações teste e controle. 

Concentração 
(%) Mortalidade Sobrevivência 

Nº médio de 
reprodução 

(jovens/adulta) 

pH 
Oxigênio 

dissolvido 

Inicial Final Inicial Final 

100 0 10 19,5 8,1 8,3 7,5 7,3 
Controle  0 10 19,4 7,7 7,9 8,1 8,0 
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Carta controle  
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Carta controle  
 

        
 
 
Análise Estatística  

Programas estatísticos utilizados: Toxstat 3.5. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 60753/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-6 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 08:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:18:00 Data de Elaboração do RRA: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Alcalinidade Total mg/L 5 12,3 

Dureza Total mg/L 5 12,6 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 785 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,37 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 0,110 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,05 0,24 

Turbidez NTU 0,1 6,00 

Cor Aparente CU 5 15 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 37 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 18 

Sólidos Totais mg/L 5 63 

Cloreto mg/L 0,5 3,60 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 0,005 < 0,005 

Arsênio mg/L 0,001 < 0,001 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Ferro mg/L 0,02 1,64 

Manganês mg/L 0,001 0,0752 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00316 

Zinco mg/L 0,001 0,00622 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Escherichia coli NMP/100mL 10 785 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,50 

Temperatura °C --- 25,3 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 5,0 

IQA --- --- 66,7 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Clorofila A µg/L 1 < 1 

IVA --- --- Resultado em anexo 

IET --- --- Resultado em anexo 

Condutividade µS/cm 1 38,0 

Temperatura do Ar °C --- 20 

Potencial Redox mV --- 60 

Salinidade ‰ 0,1 < 0,1 

DQO mg/L 5 13,2 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- Resultado em Anexo 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- Resultado em Anexo 

Fósforo Total µg/L 1 37,5 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 60753/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 60753/2018-0 - Piracicaba, 60753/2018-0 - São Paulo, 60753/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 

anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: d9ea5ec15571ff38c37fa60040f45dee 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60753/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-6 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 08:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:18:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 12,3 1,2 06/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 785 160 

03/03/2018 08:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 03/03/2018 15:20 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 03/03/2018 15:00 

Turbidez --- NTU 0,1 6,00 0,3 03/03/2018 10:00 

Cor Aparente --- CU 5 15 2 03/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 37 1,9 05/03/2018 10:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 18 0,9 05/03/2018 10:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 63 3,2 05/03/2018 10:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 03/03/2018 14:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 03/03/2018 18:00 

Escherichia coli --- 
NMP/100m

L 
10 785 160 

03/03/2018 08:30 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,50 0,2 02/03/2018 08:40 

Temperatura --- °C --- 25,3 0,5 02/03/2018 08:40 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 5,0 0,5 02/03/2018 08:40 

Condutividade --- µS/cm 1 38,0 0,76 02/03/2018 08:40 

Potencial Redox --- mV --- 60 10 02/03/2018 08:40 

Salinidade --- ‰ 0,1 < 0,1 n.a. 02/03/2018 08:40 

DQO --- mg/L 5 13,2 2 03/03/2018 10:20 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 

Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 

Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Arnaldo Ribeiro 

Gabrielle Bendotti 

Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: d9ea5ec15571ff38c37fa60040f45dee 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60753/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-6 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 08:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:18:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 28/03/2018 16:14 

 
  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  

 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: d9ea5ec15571ff38c37fa60040f45dee 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 



 

 

 

Página 1 de 3 / R.E.:  60753/2018-0 - Piracicaba  

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 – Piracicaba/SP - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03.08.2017 

664 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60753/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-6 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 08:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:18:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Dureza Total --- mg/L 5 12,6 1,5 07/03/2018 06:43 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/03/2018 08:54 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,37 0,019 12/03/2018 08:15 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 0,110 0,017 08/03/2018 06:49 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,05 0,24 0,041 07/03/2018 17:17 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 0,5 3,60 0,61 07/03/2018 17:17 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 13:10 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:24 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 01:49 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 09/03/2018 01:49 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 09/03/2018 01:49 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 09/03/2018 01:49 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 09/03/2018 01:49 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 17:17 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,02 1,64 0,2 07/03/2018 06:43 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,001 0,0752 0,009 07/03/2018 06:43 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 07/03/2018 06:43 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00316 0,00038 07/03/2018 06:43 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00622 0,00075 07/03/2018 06:43 

Cromo Total 7440-47-3 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Cobre Dissolvido 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 06:41 

Chumbo Total 7439-92-1 µg/L 1 < 1 n.a. 07/03/2018 06:43 

Fósforo Total 7723-14-0 µg/L 1 37,5 4,5 07/03/2018 06:43 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Cobre Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 90 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 93 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 91 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 93 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 98 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 91 80 - 120 

Surrogates 

63018/2018-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 80,1 70 - 130 

 

63019/2018-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 84,8 70 - 130 

 

60753/2018-0 - AC-6 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 91,3 70 - 130 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Cromo Total µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

Chumbo Total µg/L 1 < 1 

Fósforo Total µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 91 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 88 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 96 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 95 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 83 80 - 120 

Surrogates 
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63022/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90,0 70 - 130 

 

63023/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 86,7 70 - 130 

 

60753/2018-0 - AC-6 

Itrio (Metais Totais) 50 % 109 70 - 130 

 

  

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 
 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 

Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 

Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 

Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: 

SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B 

Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Angeline Almeida 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: d9ea5ec15571ff38c37fa60040f45dee 

 



 

 

 

Página 1 de 2 / R.E.: 60753/2018-0 - Complemento  

Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03/08/2017 

993 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60753/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AC-6 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: José Wilson Ruel Júnior 

Data da coleta: 02/03/2018 08:40:00 

Data da entrada no laboratório: 03/03/2018 08:18:00 Data de Elaboração do RE: 06/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

IQA --- --- --- 66,7 20/03/2018 16:02 

Clorofila A --- µg/L 1 < 1 07/03/2018 15:00 

IVA --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

IET --- --- --- Resultado em anexo 06/03/2018 16:41 

Temperatura do Ar --- °C --- 20 02/03/2018 08:40 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna --- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 00:00 

Toxicidade Crônica com Ceriodaphnia dubia --- --- --- Resultado em Anexo 20/03/2018 00:00 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna - Água - Qualitativo (BL) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

IVA + IET (Vender somente pelo grupo de VS) 

 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  OAP 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

Trabalhos Subcontratados 

As análises foram executadas em laboratório subcontratado autorizados pela GQL – Bioagri Ambiental: Toxicidade Crônica com Ceriodaphinia dubia: Análise acreditada executada na Bioagri 

Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges Zacarias - CRL 0208., Toxicidade Aguda com Daphnia 

magna: Análise acreditada executada na Bioagri Laboratórios Ltda (Rod. SP 127 - Km 24 + 62 m, Bairro Guamium, CEP 13412-000, Piracicaba/SP, ART nº 11391-F, Resp. Tec. Celso Borges 

Zacarias - CRL 0208. 

.Referências Metodológicas 

Temperatura: Leitura direta 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 

 
Revisores 

Giovana Falcim 

Gabrielle Bendotti 

Mariane Morandini 

Guilherme Alonso Capelaço 
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Chave de Validação: d9ea5ec15571ff38c37fa60040f45dee 

 . 
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Bioagri Ambiental – Filial São Paulo. Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo - SP - Fone: (11) 3217.4700  - falecom@bioagriambiental.com.br 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60748/2018-0 - São Paulo 
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 
Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306  Centro - Joinville-SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES ÀS AMOSTRAS 

CÓDIGO ID DA AMOSTRA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA  
AMOSTRA 

ROTULADA COMO 

7252819 60748/2018 – 1.0 AC-1 Água Superficial 

7252817 60750/2018 – 1.0 AC-2 Água Superficial 

7252821 60752/2018 – 1.0 AC-3 Água Superficial 

7252822 60754/2018 – 1.0 AC-4 Água Superficial 

7252823 60755/2018 – 1.0 AC-5 Água Superficial 

7252820 60753/2018 – 1.0 AC-6 Água Superficial 

 
 
 
 

IET - Índices do Estado Trófico 
 

AMOSTRA RESULTADO IET  

7252819 0,5 

7252817 0,5 

7252821 0,5 

7252822 2 

7252823 0,5 

7252820 0,5 
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Bioagri Ambiental – Filial São Paulo. Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo - SP - Fone: (11) 3217.4700  - falecom@bioagriambiental.com.br 

Categoria (Estado 
Trófico)

Ponderação

Ultraoligotrófico 0,5

Oligotrófico 1

Mesotrófico 2

Eutrófico 3

Supereutrófico 4

Hipereutrófico 5

CLASSIFICAÇÃO DO IET

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Notas 
-Para os cálculos do IET foi utilizada fórmula para rios; 
-Para os resultados de clorofila a < 3µg/L, foi utilizado o IET calculado apenas com o resultado de fósforo total;  
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Data de realização das análises 
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 
Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
a continuidade do processo analítico.  
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 
 
 

Referências Metodológicas 
CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Relatório de Qualidade das águas interiores no Estado de São Paulo: Apêndice B.     

São Paulo. 2010. 
 
Revisores 
Mariane Morandini. 

 
 

 
_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 60748/2018-0 - São Paulo 
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 
Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306  Centro - Joinville-SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES ÀS AMOSTRAS 

CÓDIGO ID DA AMOSTRA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA  
AMOSTRA 

ROTULADA COMO 

7252819 60748/2018 – 1.0 AC-1 Água Superficial 

7252817 60750/2018 – 1.0 AC-2 Água Superficial 

7252821 60752/2018 – 1.0 AC-3 Água Superficial 

7252822 60754/2018 – 1.0 AC-4 Água Superficial 

7252823 60755/2018 – 1.0 AC-5 Água Superficial 

7252820 60753/2018 – 1.0 AC-6 Água Superficial 

 
 
 
 

IVA - Índices de Qualidade das Águas para Proteção da Vida 
Aquática e de Comunidades Aquáticas 

 
 

AMOSTRA RESULTADO IVA  

7252819 1,7 

7252817 1,7 

7252821 4,1 

7252822 3,2 

7252823 1,7 

7252820 1,7 
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Bioagri Ambiental – Filial São Paulo. Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo - SP - Fone: (11) 3217.4700  - falecom@bioagriambiental.com.br 

Categoria Ponderação

Qualidade Ótima IVA ≤ 2,5

Qualidade Boa 2,6 ≤ IVA ≤ 3,3

Qualidade Regular 3,4 ≤ IVA ≤ 4,5

Qualidade Ruim 4,6 ≤ IVA ≤ 6,7

Qualidade Péssima IVA > 6,8

CLASSIFICAÇÃO DO IVA

 
 
 

 
 
 

 

Notas 
-Para os cálculos do IET foi utilizada fórmula para rios; 
-Para os resultados de clorofila a < 3µg/L, foi utilizado o IET calculado apenas com o resultado de fósforo total;  
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Data de realização das análises 
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 
Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
a continuidade do processo analítico.  
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 
 
 

Referências Metodológicas 
CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Relatório de Qualidade das águas interiores no Estado de São Paulo: Apêndice B.     

São Paulo. 2010. 
 
Revisores 
Mariane Morandini. 

 
 

 
_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 
Coordenadora do Laboratório 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA  
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ANEXO 11.1.4.4-1 - Laudos de Análise – Águas 

marinhas 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61469/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1- 0,15 superficial - Toxidade 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:20 Data de Elaboração do RRA: 09/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Microtox (Vibrio fischeri) --- --- Resultado do Ensaio 

Toxicidade Crônica com Echinometra lucunter --- --- Resultado em Anexo 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo/SP - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 61469/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61469/2018-0 - Piracicaba, 61469/2018-0 - São Paulo anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: 1066b347feda7189ded13edcd920a415 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61469/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1- 0,15 superficial - Toxidade 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:20 Data de Elaboração do RE: 09/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Microtox (Vibrio fischeri) --- --- --- Resultado do Ensaio --- 13/03/2018 00:00 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Microtox: ABNT NBR 15411-3:2012 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 1066b347feda7189ded13edcd920a415 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61469/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1- 0,15 superficial - Toxidade 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:20 Data de Elaboração do RE: 09/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

Toxicidade Crônica com Echinometra 

lucunter 
--- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 15:42 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

 

.Referências Metodológicas 

 
Revisores 

Sérgio Stenico Junior 

 

Chave de Validação: 1066b347feda7189ded13edcd920a415 

 . 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2200 - LET 27/03/18  

FOLHA 1 / 3 
 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 
 

 

 

 

     M ETODOLOGIA EM PREGADA:          ABNT 15350/2012 – Ecotoxicologia aquática – Toxicidade 

                                                                          crônica de curta duração – Método de ensaio do  

                                                                          ouriço-do-mar (Echinodermata:Echinoidea) 

 

   MÉTODOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS:        Teste-T (TOXTAT 3.5) 

 

  ORGANISMO-TESTE:                                          Echinometra lucunter 

INÍCIO DO TESTE  TÉRMINO DO TESTE 

DATA: 21/03/18 HORÁRIO: 17:25  DATA: 23/03/18 HORÁRIO: 11:25 
 

 
 
 

   CLIENTE: Bioagri Ambiental Ltda. 

   ENDEREÇO: Rua Aujovil Martini, 201 – Bairro Dois Córregos –    

Piracicaba – São Paulo – CEP 13.420-833  

   AMOSTRA: AM 1 – 0,15 Superficial (7252824) – CE 0693/18 

   CONCENTRAÇÃO ORIGINAL: 100%     

 Nº DA AMOSTRA: 2200 

 DATA DE ENTRADA: 16/03/18 

 DATA DE COLETA: 05/03/18 

 HORÁRIO: 09:18h 

                                                              

 

 

 

CONC. 

(%) 

Nº DE LARVAS NORMAIS POR RÉPLICA  
TOTAL NORMAIS/                          

TOTAL OBSERVADOS R.1 R.2 R.3 R.4 

Controle 82 85 80 93 340/400 

AM 1 99 97 95 93 384/400 

 
 

 

 

 

A AMOSTRA NÃO APRESENTOU TOXICIDADE CRÔNICA 

   

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE 

DADOS DA AMOSTRA 

 

DADOS DO TESTE 

 

 

RESULTADOS 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2200 - LET 27/03/18 

FOLHA 2 / 3 

 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 

 

CEO 
(%) 

 
CENO  

(%) 

 
CI 5042h   

(%)       

INTERVALO DE 

CONFIANÇA 

---  --- 
 

--- --- 
   

 

 

 

 

      RESULTADO DA CI5042h =      0,38 mg/L -   SUBSTÂNCIA DE REFERÊNCIA: Sulfato de Zinco 

FAIXA ACEITÁVEL:  0,07  –  0,92 mg/L ZnSO4            (CONFORME CARTA CONTROLE ) 
 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO 

(%) 

 

Nº 

Nº DA SOLUÇÃO 

ESTOQUE 

UTILIZADA 

VOLUME DA 

AMOSTRA OU 

SOLUÇÃO-ESTOQUE 

(mL) 

VOLUME DE ÁGUA 

DE DILUIÇÃO 

(mL) 

VOLUME FINAL 

(mL) 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO 
(%) 

VOLUME DE SOLUÇÃO-ESTOQUE OU DA AMOSTRA 

ADICIONADO (mL) 
VOLUME DE 

ÁGUA DE 

DILUIÇÃO 
(mL) 

VOLUME 

FINAL 
(mL) AMOSTRA 

SOLUÇÃO 

1 
SOLUÇÃO 

2 
SOLUÇÃO 

3 
SOLUÇÃO 

4 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

TESTE DE SENSIBILIDADE 

 

PREPARO DE SOLUÇÕES-ESTOQUE 

PREPARO DE SOLUÇÕES-TESTE 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2200 - LET 27/03/18 

FOLHA 3 / 3 
 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 

 

 

 

 

 

CONC. 

 

ANÁLISES 

 FÍSICO-QUÍMICAS 

ANÁLISES  

T ºC 
O.D  

(mg/L) 
pH Salinidade 

S2-  

(mg/L) 

H2S  

(mg/L)  

NH4
+

   

(mg/L) 

NH3  

(mg/L) 

Controle 
INICIAL 25 6,7 8,34 33 n.a n.a n.a n.a 

FINAL 25 6,4 8,15 33 n.a n.a n.a n.a 

AM 1 
INICIAL 25 6,5 8,08 33 n.a n.a n.a n.a 

FINAL 25 6,3 8,81 33 n.a n.a n.a n.a 

na: não analisado; nd: não detectado  
 

 
 

 

 A coleta da amostra foi realizada pelo cliente; 

 Os resultados apresentados no boletim referem-se somente à amostra recebida; 

 A amostra foi mantida congelada (-18ºC) até o início dos procedimentos de ensaio; 

 REFERÊNCIAS 

 
ABNT 15350 – Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica de curta duração – Método de ensaio do ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). 2012. 
 

 

 

 
 
 
  

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS REALIZADAS DURANTE O TESTE 

 

OBSERVAÇÕES 

Eng. Dr. Aldo Ramos Santos 

Coord. Lab. Ecotoxicologia 

CRQ.nº 04302581 

 

MSc Fernando Sanzi Cortez 

Biólogo Lab. Ecotoxicologia 

CRBio nº 26301/01-D 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61475/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -Superficial Toxidade 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:28 Data de Elaboração do RRA: 09/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Microtox (Vibrio fischeri) --- --- Resultado do Ensaio 

Toxicidade Crônica com Echinometra lucunter --- --- Resultado em Anexo 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo/SP - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 61475/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61475/2018-0 - Piracicaba, 61475/2018-0 - São Paulo anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: e66b8edc59fa414cda3621c44a871b20 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61475/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -Superficial Toxidade 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:28 Data de Elaboração do RE: 09/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Microtox (Vibrio fischeri) --- --- --- Resultado do Ensaio --- 13/03/2018 00:00 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Microtox: ABNT NBR 15411-3:2012 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: e66b8edc59fa414cda3621c44a871b20 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61475/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -Superficial Toxidade 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:28 Data de Elaboração do RE: 09/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

Toxicidade Crônica com Echinometra 

lucunter 
--- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 15:42 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

 

.Referências Metodológicas 

 
Revisores 

Sérgio Stenico Junior 

 

Chave de Validação: e66b8edc59fa414cda3621c44a871b20 

 . 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2201 - LET 27/03/18  

FOLHA 1 / 3 
 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 
 

 

 

 

     M ETODOLOGIA EM PREGADA:          ABNT 15350/2012 – Ecotoxicologia aquática – Toxicidade 

                                                                          crônica de curta duração – Método de ensaio do  

                                                                          ouriço-do-mar (Echinodermata:Echinoidea) 

 

   MÉTODOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS:        Teste-T (TOXTAT 3.5) 

 

  ORGANISMO-TESTE:                                          Echinometra lucunter 

INÍCIO DO TESTE  TÉRMINO DO TESTE 

DATA: 21/03/18 HORÁRIO: 17:25  DATA: 23/03/18 HORÁRIO: 11:25 
 

 
 
 

   CLIENTE: Bioagri Ambiental Ltda. 

   ENDEREÇO: Rua Aujovil Martini, 201 – Bairro Dois Córregos –    

Piracicaba – São Paulo – CEP 13.420-833  

   AMOSTRA: AM 2 – Superficial (7252825) – CE 0693/18 

   CONCENTRAÇÃO ORIGINAL: 100%     

 Nº DA AMOSTRA: 2201 

 DATA DE ENTRADA: 16/03/18 

 DATA DE COLETA: 05/03/18 

 HORÁRIO: 10:15h 

                                                              

 

 

 

CONC. 

(%) 

Nº DE LARVAS NORMAIS POR RÉPLICA  
TOTAL NORMAIS/                          

TOTAL OBSERVADOS R.1 R.2 R.3 R.4 

Controle 82 85 80 93 340/400 

AM 2 93 94 93 96 376/400 

 
 

 

 

 

A AMOSTRA NÃO APRESENTOU TOXICIDADE CRÔNICA 

   

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE 

DADOS DA AMOSTRA 

 

DADOS DO TESTE 

 

 

RESULTADOS 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2201 - LET 27/03/18 

FOLHA 2 / 3 

 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 

 

CEO 
(%) 

 
CENO  

(%) 

 
CI 5042h   

(%)       

INTERVALO DE 

CONFIANÇA 

---  --- 
 

--- --- 
   

 

 

 

 

      RESULTADO DA CI5042h =      0,38 mg/L -   SUBSTÂNCIA DE REFERÊNCIA: Sulfato de Zinco 

FAIXA ACEITÁVEL:  0,07  –  0,92 mg/L ZnSO4            (CONFORME CARTA CONTROLE ) 
 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO 

(%) 

 

Nº 

Nº DA SOLUÇÃO 

ESTOQUE 

UTILIZADA 

VOLUME DA 

AMOSTRA OU 

SOLUÇÃO-ESTOQUE 

(mL) 

VOLUME DE ÁGUA 

DE DILUIÇÃO 

(mL) 

VOLUME FINAL 

(mL) 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO 
(%) 

VOLUME DE SOLUÇÃO-ESTOQUE OU DA AMOSTRA 

ADICIONADO (mL) 
VOLUME DE 

ÁGUA DE 

DILUIÇÃO 
(mL) 

VOLUME 

FINAL 
(mL) AMOSTRA 

SOLUÇÃO 

1 
SOLUÇÃO 

2 
SOLUÇÃO 

3 
SOLUÇÃO 

4 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

TESTE DE SENSIBILIDADE 

 

PREPARO DE SOLUÇÕES-ESTOQUE 

PREPARO DE SOLUÇÕES-TESTE 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2201 - LET 27/03/18 

FOLHA 3 / 3 
 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 

 

 

 

 

 

CONC. 

 

ANÁLISES 

 FÍSICO-QUÍMICAS 

ANÁLISES  

T ºC 
O.D  

(mg/L) 
pH Salinidade 

S2-  

(mg/L) 

H2S  

(mg/L)  

NH4
+

   

(mg/L) 

NH3  

(mg/L) 

Controle 
INICIAL 25 6,7 8,34 33 n.a n.a n.a n.a 

FINAL 25 6,4 8,15 33 n.a n.a n.a n.a 

AM 2 
INICIAL 25 6,6 8,00 34 n.a n.a n.a n.a 

FINAL 25 6,3 8,88 35 n.a n.a n.a n.a 

na: não analisado; nd: não detectado  
 

 
 

 

 A coleta da amostra foi realizada pelo cliente; 

 Os resultados apresentados no boletim referem-se somente à amostra recebida; 

 A amostra foi mantida congelada (-18ºC) até o início dos procedimentos de ensaio; 

 REFERÊNCIAS 

 
ABNT 15350 – Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica de curta duração – Método de ensaio do ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). 2012. 
 

 

 

 
 
 
  

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS REALIZADAS DURANTE O TESTE 

 

OBSERVAÇÕES 

Eng. Dr. Aldo Ramos Santos 

Coord. Lab. Ecotoxicologia 

CRQ.nº 04302581 

 

MSc Fernando Sanzi Cortez 

Biólogo Lab. Ecotoxicologia 

CRBio nº 26301/01-D 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61457/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM  1  1MT médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:32:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:15 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 105 

Dureza Total mg/L 5 5,6 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 1,57 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,59 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,98 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,1 0,76 

Turbidez NTU 0,1 0,65 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 36350 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 70 

Sólidos Totais mg/L 5 37200 

Cloreto mg/L 2500 18400 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0224 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 24190 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 2,9 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,22 

Condutividade µS/cm 1 50900 

Temperatura °C --- 28,2 

Temperatura do Ar °C --- 29 

Potencial Redox mV --- 174 

Salinidade ‰ 0,1 33,5 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61457/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61457/2018-0 - Piracicaba, 61457/2018-0 - São Paulo, 61457/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: 2fa4f4530312ae0208b738e5c89b7fab 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61457/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM  1  1MT médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:32:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:15 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 105 11 06/03/2018 10:57 

Dureza Total --- mg/L 5 5,6 0,56 21/03/2018 17:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,98 0,15 07/03/2018 09:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 09:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,65 0,033 06/03/2018 15:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 36350 1800 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 70 3,5 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 09:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 24190 4800 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 2,9 0,29 05/03/2018 09:32 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,22 0,2 05/03/2018 09:32 

Condutividade --- µS/cm 1 50900 1000 05/03/2018 09:32 

Temperatura --- °C --- 28,2 0,5 05/03/2018 09:32 

Potencial Redox --- mV --- 174 10 05/03/2018 09:32 

Salinidade --- ‰ 0,1 33,5 3,35 05/03/2018 09:32 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 2fa4f4530312ae0208b738e5c89b7fab 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61457/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM  1  1MT médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:32:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:15 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 12/03/2018 14:34 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 2fa4f4530312ae0208b738e5c89b7fab 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61457/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM  1  1MT médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:32:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:15 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 1,57 0,079 14/03/2018 09:35 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,59 0,03 13/03/2018 07:34 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/03/2018 10:22 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,76 0,13 17/03/2018 13:38 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 18400 3100 17/03/2018 13:38 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 08/03/2018 20:29 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:21 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 07/03/2018 16:47 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 16:47 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 16:47 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 07/03/2018 16:47 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 07/03/2018 16:47 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 16:47 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 17/03/2018 13:38 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0224 0,0027 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61457/2018-0 - AM  1  1MT médio 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 2fa4f4530312ae0208b738e5c89b7fab 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61457/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM  1  1MT médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:32:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:15 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 37200 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 29 05/03/2018 09:32 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 2fa4f4530312ae0208b738e5c89b7fab 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61461/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1-  2MT  Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:43:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:17 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 104 

Dureza Total mg/L 5 6,2 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 0,98 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,16 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,82 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreto mg/L 0,1 0,89 

Turbidez NTU 0,1 0,60 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 36140 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 69 

Sólidos Totais mg/L 5 38040 

Cloreto mg/L 2500 20000 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0163 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 419 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 2,6 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,38 

Condutividade µS/cm 1 50600 

Temperatura °C --- 28,6 

Temperatura do Ar °C --- 34 

Potencial Redox mV --- 168,9 

Salinidade ‰ 0,1 33,0 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61461/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61461/2018-0 - Piracicaba, 61461/2018-0 - São Paulo, 61461/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: 34c88b1b62a54192184028c0aa5fa459 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61461/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1-  2MT  Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:43:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:17 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 104 10 06/03/2018 11:03 

Dureza Total --- mg/L 5 6,2 0,62 21/03/2018 17:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,82 0,12 07/03/2018 09:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 09:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,60 0,03 06/03/2018 11:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 36140 1800 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 69 3,5 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 09:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 419 84 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 2,6 0,26 05/03/2018 09:43 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,38 0,2 05/03/2018 09:43 

Condutividade --- µS/cm 1 50600 1000 05/03/2018 09:43 

Temperatura --- °C --- 28,6 0,5 05/03/2018 09:43 

Potencial Redox --- mV --- 168,9 10 05/03/2018 09:43 

Salinidade --- ‰ 0,1 33,0 3,3 05/03/2018 09:43 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 34c88b1b62a54192184028c0aa5fa459 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61461/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1-  2MT  Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:43:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:17 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 12/03/2018 14:56 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 34c88b1b62a54192184028c0aa5fa459 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61461/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1-  2MT  Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:43:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:17 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 0,98 0,049 12/03/2018 08:28 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,16 0,008 12/03/2018 07:43 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 07:24 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,89 0,15 08/03/2018 07:44 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 20000 3400 08/03/2018 07:44 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 16:12 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:24 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:07 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 08:07 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:07 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 08:07 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:07 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 08:07 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 08/03/2018 07:44 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0163 0,002 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61461/2018-0 - AM 1-  2MT  Profundo 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 34c88b1b62a54192184028c0aa5fa459 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61461/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 1-  2MT  Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:43:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:17 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 38040 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 34 05/03/2018 09:43 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 34c88b1b62a54192184028c0aa5fa459 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61451/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 14   0,15 superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:12 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 108 

Dureza Total mg/L 5 6,1 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 1,13 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,28 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 0,190 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,85 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,0205 

Fluoreto mg/L 0,1 0,86 

Turbidez NTU 0,1 0,72 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 36050 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 77 

Sólidos Totais mg/L 5 38140 

Cloreto mg/L 2500 20400 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0169 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 111 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 5,3 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,07 

Condutividade µS/cm 1 50500 

Temperatura °C --- 27,8 

Temperatura do Ar °C --- 34 

Potencial Redox mV --- 192,7 

Salinidade ‰ 0,1 33,0 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61451/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61451/2018-0 - Piracicaba, 61451/2018-0 - São Paulo, 61451/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: bd1fb69e988823c99f74856ae45a0475 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61451/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 14   0,15 superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:12 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 108 11 06/03/2018 10:42 

Dureza Total --- mg/L 5 6,1 0,61 21/03/2018 17:20 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,85 0,13 07/03/2018 09:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 09:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,72 0,036 06/03/2018 15:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 36050 1800 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 77 3,9 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 09:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 111 22 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 5,3 0,53 05/03/2018 09:18 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,07 0,2 05/03/2018 09:18 

Condutividade --- µS/cm 1 50500 1000 05/03/2018 09:18 

Temperatura --- °C --- 27,8 0,5 05/03/2018 09:18 

Potencial Redox --- mV --- 192,7 10 05/03/2018 09:18 

Salinidade --- ‰ 0,1 33,0 3,3 05/03/2018 09:18 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: bd1fb69e988823c99f74856ae45a0475 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61451/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 14   0,15 superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:12 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 12/03/2018 14:23 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: bd1fb69e988823c99f74856ae45a0475 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61451/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 14   0,15 superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:12 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 1,13 0,057 12/03/2018 08:29 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,28 0,014 12/03/2018 07:44 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 0,190 0,029 14/03/2018 16:09 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,0205 0,0025 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,86 0,15 07/03/2018 17:13 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 20400 3500 07/03/2018 17:13 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 12:35 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:21 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:06 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 08:06 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:06 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 08:06 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:06 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 08:06 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 07/03/2018 17:13 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0169 0,002 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61451/2018-0 - AM 14   0,15 superficial 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Natália Protti 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: bd1fb69e988823c99f74856ae45a0475 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61451/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 14   0,15 superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 09:18:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:12 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 38140 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 34 05/03/2018 09:18 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Turvo 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: bd1fb69e988823c99f74856ae45a0475 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61432/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -1MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:27:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:07 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 113 

Dureza Total mg/L 5 5,8 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 0,81 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,30 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,51 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,0396 

Fluoreto mg/L 0,1 0,89 

Turbidez NTU 0,1 0,60 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 35770 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 47 

Sólidos Totais mg/L 5 39220 

Cloreto mg/L 2500 21000 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 0,00506 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0167 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 31 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 121 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 4,2 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,42 

Condutividade µS/cm 1 50100 

Temperatura °C --- 28,4 

Temperatura do Ar °C --- 34 

Potencial Redox mV --- 165,8 

Salinidade ‰ 0,1 32,8 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61432/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61432/2018-0 - Piracicaba, 61432/2018-0 - São Paulo, 61432/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: 37264d8b93260ec0fc2445fee3f84bf3 

 



 

 

 

Página 1 de 2 / R.E.:  61432/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Curitiba/PR - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03.08.2017 
333 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61432/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -1MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:27:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:07 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 113 11 06/03/2018 10:34 

Dureza Total --- mg/L 5 5,8 0,58 21/03/2018 17:20 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,51 0,077 07/03/2018 10:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 10:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,60 0,03 06/03/2018 11:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 35770 1800 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 47 2,4 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 121 24 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 4,2 0,42 05/03/2018 10:27 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,42 0,2 05/03/2018 10:27 

Condutividade --- µS/cm 1 50100 1000 05/03/2018 10:27 

Temperatura --- °C --- 28,4 0,5 05/03/2018 10:27 

Potencial Redox --- mV --- 165,8 10 05/03/2018 10:27 

Salinidade --- ‰ 0,1 32,8 3,28 05/03/2018 10:27 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 37264d8b93260ec0fc2445fee3f84bf3 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61432/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -1MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:27:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:07 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 31 4,7 12/03/2018 14:10 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: 37264d8b93260ec0fc2445fee3f84bf3 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61432/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -1MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:27:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:07 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 0,81 0,041 14/03/2018 09:36 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,30 0,015 13/03/2018 07:34 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 07/03/2018 19:22 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,0396 0,0048 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,89 0,15 07/03/2018 17:15 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 21000 3600 07/03/2018 17:15 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 12:29 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:21 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:02 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 08:02 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:02 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 08:02 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:02 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 08:02 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 07/03/2018 17:15 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 0,00506 0,00061 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0167 0,002 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61432/2018-0 - AM 2 -1MT Médio 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Natália Protti 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 37264d8b93260ec0fc2445fee3f84bf3 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61432/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2 -1MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:27:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:07 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 39220 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 34 05/03/2018 10:27 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 37264d8b93260ec0fc2445fee3f84bf3 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61443/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- 2 MT Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:35:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:10 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 110 

Dureza Total mg/L 5 5,7 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 1,18 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,23 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,95 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,0283 

Fluoreto mg/L 0,1 0,89 

Turbidez NTU 0,1 0,53 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 35200 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 38 

Sólidos Totais mg/L 5 39102 

Cloreto mg/L 2500 20100 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0156 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 70 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 < 10 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 4,5 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,47 

Condutividade µS/cm 1 49700 

Temperatura °C --- 28,7 

Temperatura do Ar °C --- 34 

Potencial Redox mV --- 167,4 

Salinidade ‰ 0,1 32,6 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61443/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61443/2018-0 - Piracicaba, 61443/2018-0 - São Paulo, 61443/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: 2efaba5ed4ba0c967d081965e7f1d2f7 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61443/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- 2 MT Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:35:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:10 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 110 11 06/03/2018 10:45 

Dureza Total --- mg/L 5 5,7 0,57 21/03/2018 17:20 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,95 0,14 07/03/2018 10:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 10:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,53 0,027 06/03/2018 11:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 35200 1800 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 38 1,9 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 < 10 n.a. 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 4,5 0,45 05/03/2018 10:35 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,47 0,2 05/03/2018 10:35 

Condutividade --- µS/cm 1 49700 990 05/03/2018 10:35 

Temperatura --- °C --- 28,7 0,5 05/03/2018 10:35 

Potencial Redox --- mV --- 167,4 10 05/03/2018 10:35 

Salinidade --- ‰ 0,1 32,6 3,26 05/03/2018 10:35 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 2efaba5ed4ba0c967d081965e7f1d2f7 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61443/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- 2 MT Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:35:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:10 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 70 11 12/03/2018 14:32 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: 2efaba5ed4ba0c967d081965e7f1d2f7 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61443/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- 2 MT Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:35:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:10 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 1,18 0,059 12/03/2018 08:48 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,23 0,012 12/03/2018 07:52 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 08:05 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,0283 0,0034 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,89 0,15 08/03/2018 07:43 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 20100 3400 08/03/2018 07:43 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 12:42 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:21 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:00 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 08:00 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:00 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 08:00 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:00 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 08:00 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 08/03/2018 07:43 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0156 0,0019 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61443/2018-0 - AM 2- 2 MT Profundo 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Natália Protti 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 2efaba5ed4ba0c967d081965e7f1d2f7 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61443/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- 2 MT Profundo 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:35:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:10 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 39102 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 34 05/03/2018 10:35 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 2efaba5ed4ba0c967d081965e7f1d2f7 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61427/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:04 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 104 

Dureza Total mg/L 5 5,7 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 0,79 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,19 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,60 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,0410 

Fluoreto mg/L 0,1 0,86 

Turbidez NTU 0,1 0,73 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 35805 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 43 

Sólidos Totais mg/L 5 36110 

Cloreto mg/L 2500 20300 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0129 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 10 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 3,9 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,49 

Condutividade µS/cm 1 50200 

Temperatura °C --- 32,4 

Temperatura do Ar °C --- 34 

Potencial Redox mV --- 163 

Salinidade ‰ 0,1 32,4 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61427/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61427/2018-0 - Piracicaba, 61427/2018-0 - São Paulo, 61427/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: 917fcb51dbf1fc2d2bb26634b9cc60a4 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61427/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:04 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 104 10 06/03/2018 10:30 

Dureza Total --- mg/L 5 5,7 0,57 21/03/2018 17:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,60 0,09 07/03/2018 10:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 10:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,73 0,037 06/03/2018 11:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 35805 1800 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 43 2,2 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 10:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 10 2 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 3,9 0,39 05/03/2018 10:15 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,49 0,2 05/03/2018 10:15 

Condutividade --- µS/cm 1 50200 1000 05/03/2018 10:15 

Temperatura --- °C --- 32,4 0,5 05/03/2018 10:15 

Potencial Redox --- mV --- 163 10 05/03/2018 10:15 

Salinidade --- ‰ 0,1 32,4 3,24 05/03/2018 10:15 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 917fcb51dbf1fc2d2bb26634b9cc60a4 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61427/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:04 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 12/03/2018 14:15 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 917fcb51dbf1fc2d2bb26634b9cc60a4 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61427/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:04 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 0,79 0,04 12/03/2018 08:29 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,19 0,0095 12/03/2018 07:44 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 14:28 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,0410 0,0049 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,86 0,15 07/03/2018 17:10 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 20300 3500 07/03/2018 17:10 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 15:44 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:21 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:03 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 08:03 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:03 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 08:03 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:03 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 08:03 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 07/03/2018 17:10 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0129 0,0015 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 



 

 

 

Página 2 de 3 / R.E.:  61427/2018-0 - Piracicaba  
Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 – Piracicaba/SP - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03.08.2017 
674 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61427/2018-0 - AM 2- superficial 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Natália Protti 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 917fcb51dbf1fc2d2bb26634b9cc60a4 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61427/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 2- superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:15:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:04 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 36110 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 34 05/03/2018 10:15 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 917fcb51dbf1fc2d2bb26634b9cc60a4 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61472/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -1 MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:10:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:24 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 103 

Dureza Total mg/L 5 5,5 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,21 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,0413 

Fluoreto mg/L 0,1 0,84 

Turbidez NTU 0,1 0,65 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 37778 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 46 

Sólidos Totais mg/L 5 39400 

Cloreto mg/L 2500 21900 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0121 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 272 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 31 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 3,8 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,54 

Condutividade µS/cm 1 52900 

Temperatura °C --- 28,2 

Temperatura do Ar °C --- 34 

Potencial Redox mV --- 155,7 

Salinidade ‰ 0,1 34,8 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61472/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61472/2018-0 - Piracicaba, 61472/2018-0 - São Paulo, 61472/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: b27a2825828a18d5ebd14a5555c07cb3 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61472/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -1 MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:10:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:24 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 103 10 06/03/2018 10:51 

Dureza Total --- mg/L 5 5,5 0,55 21/03/2018 17:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 07/03/2018 10:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 10:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,65 0,033 06/03/2018 11:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 37778 1900 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 46 2,3 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 09:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 31 6,2 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 3,8 0,38 05/03/2018 11:10 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,54 0,2 05/03/2018 11:10 

Condutividade --- µS/cm 1 52900 1100 05/03/2018 11:10 

Temperatura --- °C --- 28,2 0,5 05/03/2018 11:10 

Potencial Redox --- mV --- 155,7 10 05/03/2018 11:10 

Salinidade --- ‰ 0,1 34,8 3,48 05/03/2018 11:10 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: b27a2825828a18d5ebd14a5555c07cb3 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61472/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -1 MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:10:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:24 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 272 41 12/03/2018 14:55 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: b27a2825828a18d5ebd14a5555c07cb3 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61472/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -1 MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:10:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:24 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/03/2018 08:46 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,21 0,011 12/03/2018 07:44 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 07/03/2018 17:18 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,0413 0,005 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,84 0,14 07/03/2018 17:16 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 21900 3700 07/03/2018 17:16 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 15:37 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:21 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:01 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 08:01 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:01 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 08:01 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:01 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 08:01 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 07/03/2018 17:16 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0121 0,0015 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61472/2018-0 - AM 3 -1 MT Médio 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: b27a2825828a18d5ebd14a5555c07cb3 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61472/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -1 MT Médio 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:10:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:24 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 39400 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 34 05/03/2018 11:10 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: b27a2825828a18d5ebd14a5555c07cb3 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61474/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3- Profundo 2 MT 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:30:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:26 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 113 

Dureza Total mg/L 5 6,3 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 1,10 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,30 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 0,80 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,0127 

Fluoreto mg/L 0,1 0,93 

Turbidez NTU 0,1 0,70 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 37760 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 73 

Sólidos Totais mg/L 5 39160 

Cloreto mg/L 2500 21300 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 0,0475 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0149 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 31 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 4,0 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,51 

Condutividade µS/cm 1 52900 

Temperatura °C --- 28,1 

Temperatura do Ar °C --- 32 

Potencial Redox mV --- 161,2 

Salinidade ‰ 0,1 34,8 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61474/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61474/2018-0 - Piracicaba, 61474/2018-0 - São Paulo, 61474/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: 57c43f9c287ce563d4ab3127fe7aef66 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61474/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3- Profundo 2 MT 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:30:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:26 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 113 11 06/03/2018 10:59 

Dureza Total --- mg/L 5 6,3 0,63 21/03/2018 17:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 0,80 0,12 07/03/2018 10:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 10:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,70 0,035 06/03/2018 11:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 37760 1900 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 73 3,7 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 09:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 31 6,2 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 4,0 0,4 05/03/2018 11:30 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,51 0,2 05/03/2018 11:30 

Condutividade --- µS/cm 1 52900 1100 05/03/2018 11:30 

Temperatura --- °C --- 28,1 0,5 05/03/2018 11:30 

Potencial Redox --- mV --- 161,2 10 05/03/2018 11:30 

Salinidade --- ‰ 0,1 34,8 3,48 05/03/2018 11:30 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: 57c43f9c287ce563d4ab3127fe7aef66 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61474/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3- Profundo 2 MT 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:30:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:26 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 12/03/2018 15:07 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: 57c43f9c287ce563d4ab3127fe7aef66 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61474/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3- Profundo 2 MT 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:30:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:26 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 1,10 0,055 12/03/2018 08:47 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,30 0,015 12/03/2018 07:43 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 08/03/2018 07:46 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,0127 0,0015 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,93 0,16 07/03/2018 17:17 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 21300 3600 07/03/2018 17:17 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 12:11 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:24 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 07:54 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 07:54 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 07:54 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 07:54 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 07:54 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 07:54 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 07/03/2018 17:17 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 0,0475 0,0057 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0149 0,0018 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61474/2018-0 - AM 3- Profundo 2 MT 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Natália Protti 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 57c43f9c287ce563d4ab3127fe7aef66 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61474/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3- Profundo 2 MT 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 11:30:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:26 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 39160 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 32 05/03/2018 11:30 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 57c43f9c287ce563d4ab3127fe7aef66 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61471/2018-0  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:22 Data de Elaboração do RRA: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  
 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Alcalinidade Total mg/L 5 127 

Dureza Total mg/L 5 5,9 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,29 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrito (como N) mg/L 0,01 < 0,01 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,0218 

Fluoreto mg/L 0,1 0,82 

Turbidez NTU 0,1 0,55 

Cor Aparente CU 5 < 5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 38130 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 61 

Sólidos Totais mg/L 5 40110 

Cloreto mg/L 2500 21000 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

Sulfeto mg/L 0,05 < 0,05 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,002 < 0,002 

2,4-D µg/L 0,005 < 0,005 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Criseno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenafteno µg/L 0,01 < 0,01 

Acenaftileno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoreno µg/L 0,01 < 0,01 

Antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,01 < 0,01 

Pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fenantreno µg/L 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,01 < 0,01 

Fluoranteno µg/L 0,01 < 0,01 

Naftaleno µg/L 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 

Total de PAHs µg/L 0,16 < 0,16 

DDT (isômeros) µg/L 0,002 < 0,002 

Endrin µg/L 0,001 < 0,001 

Glifosato mg/L 2,5 < 2,5 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 
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Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 

Ferro mg/L 0,01 0,0300 

Manganês mg/L 0,01 0,0150 

Mercúrio mg/L 0,00008 < 0,00008 

Níquel mg/L 0,01 < 0,01 

Zinco mg/L 0,01 < 0,01 

Contagem de Cianobactérias cel/mL 3 < 3 

DBO mg/L 3 < 3 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 41 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 3,5 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 8,58 

Condutividade µS/cm 1 53400 

Temperatura °C --- 28,5 

Temperatura do Ar °C --- 33 

Potencial Redox mV --- 153,1 

Salinidade ‰ 0,1 34,9 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  
 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Dados de Origem 
Resumo dos resultados da amostra n° 61471/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61471/2018-0 - Piracicaba, 61471/2018-0 - São Paulo, 61471/2018-0 - Paraná / Santa Catarina 
anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  
  
 

Chave de Validação: fb4dcd214a91b1f3822acb3143e2a555 

 



 

 

 

Página 1 de 2 / R.E.:  61471/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Curitiba/PR - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03.08.2017 
333 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61471/2018-0 - Paraná / Santa Catarina  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:22 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 127 13 06/03/2018 10:48 

Dureza Total --- mg/L 5 5,9 0,59 21/03/2018 17:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 07/03/2018 10:00 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 10:00 

Turbidez --- NTU 0,1 0,55 0,028 06/03/2018 11:00 

Cor Aparente --- CU 5 < 5 n.a. 06/03/2018 11:00 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 38130 1900 06/03/2018 11:00 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 61 3,1 06/03/2018 11:00 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 07/03/2018 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 07/03/2018 09:00 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 41 8,2 

06/03/2018 08:30 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 3,5 0,35 05/03/2018 10:54 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 8,58 0,2 05/03/2018 10:54 

Condutividade --- µS/cm 1 53400 1100 05/03/2018 10:54 

Temperatura --- °C --- 28,5 0,5 05/03/2018 10:54 

Potencial Redox --- mV --- 153,1 10 05/03/2018 10:54 

Salinidade --- ‰ 0,1 34,9 3,49 05/03/2018 10:54 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL OO9 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 
Potencia Redox: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2580 B 
OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 
Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 
Condutividade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2510 B 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
Salinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2520 B 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B 
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A e C 
pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.10 
Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.11 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 
Fábio Luís Silva 
Gabrielle Bendotti - Transferências 

 

Chave de Validação: fb4dcd214a91b1f3822acb3143e2a555 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61471/2018-0 - São Paulo  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:22 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- cel/mL 3 < 3 n.a. 12/03/2018 14:45 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável.  
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
  
 
  Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 
Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200 

 
Revisores 
Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: fb4dcd214a91b1f3822acb3143e2a555 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61471/2018-0 - Piracicaba  
Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:22 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/03/2018 08:28 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,29 0,015 12/03/2018 07:43 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 07/03/2018 17:13 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,0218 0,0026 07/03/2018 06:50 

Fluoreto 16984-48-8 mg/L 0,1 0,82 0,14 07/03/2018 17:15 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 2500 21000 3600 07/03/2018 17:15 

Óleos e Graxas --- mg/L 5 < 5 n.a. 08/03/2018 05:44 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 07/03/2018 16:25 

Sulfeto 18496-25-8 mg/L 0,05 < 0,05 n.a. 07/03/2018 20:21 

Aldrin + Dieldrin --- µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:14 

2,4-D 94-75-7 µg/L 0,005 < 0,005 n.a. 11/03/2018 08:14 

Benzo(a)pireno 50-32-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Criseno 218-01-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Acenafteno 83-32-9 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Acenaftileno 208-96-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Fluoreno 86-73-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Antraceno 120-12-7 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Pireno 129-00-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Fenantreno 85-01-8 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Indeno(1,2,3,cd)pireno 193-39-5 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Fluoranteno 206-44-0 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Naftaleno 91-20-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 µg/L 0,01 < 0,01 n.a. 11/03/2018 08:14 

Total de PAHs --- µg/L 0,16 < 0,16 n.a. 11/03/2018 08:14 

DDT (isômeros) 50-29-3 µg/L 0,002 < 0,002 n.a. 11/03/2018 08:14 

Endrin 72-20-8 µg/L 0,001 < 0,001 n.a. 11/03/2018 08:14 

Glifosato 1071-83-6 mg/L 2,5 < 2,5 n.a. 07/03/2018 17:15 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,005 < 0,005 n.a. 07/03/2018 06:50 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,01 0,0300 0,0036 07/03/2018 06:50 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,01 0,0150 0,0018 07/03/2018 06:50 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,00008 < 0,00008 n.a. 07/03/2018 09:59 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 
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Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 07/03/2018 06:50 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO  

 
Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

60914/2018-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada Unidade 

Resultado da 
 Recuperação (%) Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

60915/2018-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água 
Mercúrio 1 µg/L 98 80-120 

 
Controle de Qualidade - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Cádmio µg/L 5 < 5 

Cromo µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

Níquel µg/L 10 < 10 

Chumbo µg/L 10 < 10 

Zinco µg/L 10 < 10 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 
Arsênio Total 10 µg/L 102 80 - 120 

Cádmio Total 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo Total 10 µg/L 105 80 - 120 

Cromo Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Manganês Total 10 µg/L 101 80 - 120 

Surrogates 
63579/2018-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 94,4 70 - 130 

 
63580/2018-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água do Mar - ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 µg/L 96,6 70 - 130 

 
61471/2018-0 - AM 3 -superficial 
Itrio (Metais Totais) 50 % 89,3 70 - 130 

 
  
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
n.a. = Não Aplicável. < 
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 
Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 052 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 
oTexto 
 
01Secao15 
 
Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 
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Responsabilidade Técnica 
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
Referências Metodológicas 
Mercúrio: EPA 245.7: 2005 
Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007 

 
Revisores 
Marcos Donizete Ceccatto 
Rogério Caldorin 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Angeline Almeida 
Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: fb4dcd214a91b1f3822acb3143e2a555 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61471/2018-0 - Complemento  

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 
 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:22 Data de Elaboração do RE: 27/03/2018 
 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 
Sólidos Totais --- mg/L 5 40110 06/03/2018 11:00 

Temperatura do Ar --- °C --- 33 05/03/2018 10:54 

 
As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura, Potencial Redox, Salinidade 
 
    
    
    
 
Notas 
“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 
Abrangência 
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 
Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 
LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 
Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 
Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 
Aspecto da Amostra:  Límpido 
Condições Climáticas:  Céu Claro 
Odor da Amostra:  Característico 
Ocorrência durante a 
amostragem: 

 Não 

 
 
 

.Referências Metodológicas 
Temperatura: Leitura direta 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 
Arnaldo Ribeiro 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: fb4dcd214a91b1f3822acb3143e2a555 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 61470/2018-0 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:21 Data de Elaboração do RRA: 10/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Microtox (Vibrio fischeri) --- --- Resultado do Ensaio 

Toxicidade Crônica com Echinometra lucunter --- --- Resultado em Anexo 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo/SP - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 61470/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 61470/2018-0 - Piracicaba, 61470/2018-0 - São Paulo anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

  

 

Chave de Validação: a8ab0cd31ac016658143dac3dc4ea76f 

 

 

  



 

 

 

Página 1 de 2 / R.E.:  61470/2018-0 - São Paulo  

Bioagri Ambiental. – Filial São Paulo: Rua Dr. José Elias, 98 – Alto da Lapa – São Paulo/SP – E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.07) – Emitido em 03.08.2017 

333 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61470/2018-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:21 Data de Elaboração do RE: 10/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Microtox (Vibrio fischeri) --- --- --- Resultado do Ensaio --- 13/03/2018 00:00 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável.  

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca<Ca 

 

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 053 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060/9060 e POP LB 010 rev.14. 

Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

  
 

  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 

 

Referências Metodológicas 

Microtox: ABNT NBR 15411-3:2012 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: a8ab0cd31ac016658143dac3dc4ea76f 

_________________________ 

Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 61470/2018-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 1578/2018-12 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: OAP Consultores LTDA 

Endereço: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1306 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-010 . 

Nome do Solicitante: Janaína Belli 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: AM 3 -superficial 

Amostra Rotulada como: Água Salobra   

Coletor: Fredson Ferreira Malcher 

Data da coleta: 05/03/2018 10:54:00 

Data da entrada no laboratório: 05/03/2018 17:21 Data de Elaboração do RE: 10/04/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

Toxicidade Crônica com Echinometra 

lucunter 
--- --- --- Resultado em Anexo 15/03/2018 15:42 

 

    

    

    

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Plano de Amostragem – Nº 7019/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  Baia da Babitonga 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Odor da Amostra:  Característico 

Ocorrência durante a 

amostragem: 

 Não 

 

 

 

.Referências Metodológicas 

 
Revisores 

Alicila Barata Alves 

 

Chave de Validação: a8ab0cd31ac016658143dac3dc4ea76f 

 . 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2202 - LET 27/03/18  

FOLHA 1 / 3 
 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 
 

 

 

 

     M ETODOLOGIA EM PREGADA:          ABNT 15350/2012 – Ecotoxicologia aquática – Toxicidade 

                                                                          crônica de curta duração – Método de ensaio do  

                                                                          ouriço-do-mar (Echinodermata:Echinoidea) 

 

   MÉTODOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS:        Teste-T (TOXTAT 3.5) 

 

  ORGANISMO-TESTE:                                          Echinometra lucunter 

INÍCIO DO TESTE  TÉRMINO DO TESTE 

DATA: 21/03/18 HORÁRIO: 17:25  DATA: 23/03/18 HORÁRIO: 11:25 
 

 
 
 

   CLIENTE: Bioagri Ambiental Ltda. 

   ENDEREÇO: Rua Aujovil Martini, 201 – Bairro Dois Córregos –    

Piracicaba – São Paulo – CEP 13.420-833  

   AMOSTRA: AM 3 – Superficial (7252826) – CE 0693/18 

   CONCENTRAÇÃO ORIGINAL: 100%     

 Nº DA AMOSTRA: 2202 

 DATA DE ENTRADA: 16/03/18 

 DATA DE COLETA: 05/03/18 

 HORÁRIO: 10:54h 

                                                              

 

 

 

CONC. 

(%) 

Nº DE LARVAS NORMAIS POR RÉPLICA  
TOTAL NORMAIS/                          

TOTAL OBSERVADOS R.1 R.2 R.3 R.4 

Controle 82 85 80 93 340/400 

AM 3 98 94 95 97 384/400 

 
 

 

 

 

A AMOSTRA NÃO APRESENTOU TOXICIDADE CRÔNICA 

   

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE 

DADOS DA AMOSTRA 

 

DADOS DO TESTE 

 

 

RESULTADOS 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2202 - LET 27/03/18 

FOLHA 2 / 3 

 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 

 

CEO 
(%) 

 
CENO  

(%) 

 
CI 5042h   

(%)       

INTERVALO DE 

CONFIANÇA 

---  --- 
 

--- --- 
   

 

 

 

 

      RESULTADO DA CI5042h =      0,38 mg/L -   SUBSTÂNCIA DE REFERÊNCIA: Sulfato de Zinco 

FAIXA ACEITÁVEL:  0,07  –  0,92 mg/L ZnSO4            (CONFORME CARTA CONTROLE ) 
 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO 

(%) 

 

Nº 

Nº DA SOLUÇÃO 

ESTOQUE 

UTILIZADA 

VOLUME DA 

AMOSTRA OU 

SOLUÇÃO-ESTOQUE 

(mL) 

VOLUME DE ÁGUA 

DE DILUIÇÃO 

(mL) 

VOLUME FINAL 

(mL) 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO 
(%) 

VOLUME DE SOLUÇÃO-ESTOQUE OU DA AMOSTRA 

ADICIONADO (mL) 
VOLUME DE 

ÁGUA DE 

DILUIÇÃO 
(mL) 

VOLUME 

FINAL 
(mL) AMOSTRA 

SOLUÇÃO 

1 
SOLUÇÃO 

2 
SOLUÇÃO 

3 
SOLUÇÃO 

4 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

TESTE DE SENSIBILIDADE 

 

PREPARO DE SOLUÇÕES-ESTOQUE 

PREPARO DE SOLUÇÕES-TESTE 
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LABORATÓRIO DE ECOTOXICOLOGIA PROF. CAETANO BELLIBONI 

BOLETIM DE ENSAIO Nº 2202 - LET 27/03/18 

FOLHA 3 / 3 
 

TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA DE CURTA DURAÇÃO COM OURIÇO-DO-MAR 

 

 

 

 

 

CONC. 

 

ANÁLISES 

 FÍSICO-QUÍMICAS 

ANÁLISES  

T ºC 
O.D  

(mg/L) 
pH Salinidade 

S2-  

(mg/L) 

H2S  

(mg/L)  

NH4
+

   

(mg/L) 

NH3  

(mg/L) 

Controle 
INICIAL 25 6,7 8,34 33 n.a n.a n.a n.a 

FINAL 25 6,4 8,15 33 n.a n.a n.a n.a 

AM 3 
INICIAL 25 6,3 7,98 34 n.a n.a n.a n.a 

FINAL 25 6,1 8,85 34 n.a n.a n.a n.a 

na: não analisado; nd: não detectado  
 

 
 

 

 A coleta da amostra foi realizada pelo cliente; 

 Os resultados apresentados no boletim referem-se somente à amostra recebida; 

 A amostra foi mantida congelada (-18ºC) até o início dos procedimentos de ensaio; 

 REFERÊNCIAS 

 
ABNT 15350 – Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica de curta duração – Método de ensaio do ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). 2012. 
 

 

 

 
 
 
  

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS REALIZADAS DURANTE O TESTE 
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Eng. Dr. Aldo Ramos Santos 

Coord. Lab. Ecotoxicologia 
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Biólogo Lab. Ecotoxicologia 

CRBio nº 26301/01-D 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA  
Terminal Gás Sul - TGS 
 

 
       

392986 | 000 | 000  
__________________ 

Coordenador Técnico 
 

___________________ 
Técnico Responsável 

Maio/2018 

 

ANEXO 11.1.9.9-1 - Relatório Técnico 198/2018 - 

Estudo de Fundo e Subfundo Investigação 

Geofísica: Sísmica, Sonografia, Batimetria 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A empresa SALT foi contratada para realizar um levantamento geofísico na região da 

Baía de Babitonga, no município de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Foram 

adquiridos dados batimétricos multifeixe, de imageamento acústico e de sísmica de 

alta resolução. 

O levantamento cobriu e mapeou uma área total de cerca de 3,36 km2 (Figura 1), e 

executou uma malha com extensão linear de aproximadamente 64,64 km, conforme 

apresentado em detalhe na Figura 2. 

 

Figura 1. Área de levantamento delimitada pela linha magenta, na entrada da Baía de Babitonga, município de 
São Francisco do Sul, SC. 
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Figura 2. Malha de aquisição executada durante os levantamentos. 

 

A bordo da embarcação Pelicano V (Figura 3), foram adquiridos sonogramas e seções 

sísmicas com o objetivo de caracterizar o fundo e subfundo da área de interesse para 

o projeto. O levantamento batimétrico multifeixe foi realizado a bordo da embarcação 

Stella VIII (Figura 4). 

Os trabalhos de campo ocorreram no período de 2 a 6 de março de 2018, enquanto 

o processamento e a análise de dados e a elaboração do relatório técnico foram 

realizados durante o período de 7 a 28 de março de 2018. 

Este documento apresenta os princípios dos métodos utilizados, juntamente com os 

resultados, a análise e a interpretação das informações adquiridas. 
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Figura 3. Embarcação Pelicano V, utilizada para os levantamentos sísmico e sonográfico. 

 

 

Figura 4. Embarcação Stella VIII, utilizada para o levantamento batimétrico. 
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2 PRINCÍPIOS DO MÉTODO 

2.1 Imageamento Acústico 

O princípio do Imageamento por Sonar de Varredura Lateral, ou sonografia, está 

baseado na emissão de um sinal acústico comumente superior a 100 kHz, na forma 

de um feixe com pequena abertura na direção longitudinal (paralela à de navegação; 

<2º) e larga na perpendicular (40-50º). Os mesmos transdutores que emitem sinal 

acústico são também responsáveis pela recepção do sinal refletido (ou 

retroespalhado) pela superfície do fundo. 

O sinal acústico de alta frequência emitido pelo sonar não penetra através das 

camadas sedimentares. Porém, permite a obtenção de imagens da superfície de 

fundo, possibilitando a observação detalhada de estruturas sedimentares, contatos 

litológicos ou objetos diversos. 

São dois os mecanismos básicos que permitem que os sinais emitidos pelo sonar 

retornem ao transdutor, sendo eles a reflexão especular e o backscattering 

(retroespalhamento). 

A reflexão está relacionada com o sinal que atinge a superfície de fundo e retorna 

diretamente ao transdutor. Já o retroespalhamento é um fenômeno relacionado com 

a interação entre as ondas acústicas e a textura do material do fundo, e que pode ser 

entendido como uma reflexão difusa na qual a energia é forçada a se desviar da 

trajetória em linha reta, devido à presença de inconformidades em seu caminho. 

Superfícies extremamente homogêneas implicam em um baixo retorno dos sinais, e 

superfícies heterogêneas e rugosas propiciam o retorno de sinal com maior energia, 

pois, neste caso, é mais provável a existência de microáreas ou rugosidades com 

faces voltadas para o transdutor. 

Considerando a situação limite de uma superfície de fundo horizontal e lisa, os sinais 

acústicos não retornam ao transdutor, como ilustra a Figura 5. A presença de 

irregularidades na superfície do fundo é que proporcionará o espalhamento. 
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Os sinais provenientes do espalhamento e da reflexão na superfície do fundo são 

gravados à medida que chegam ao registrador, de modo que os sinais oriundos de 

pontos mais próximos são gravados primeiro, e os mais distantes posteriormente, 

compondo desta forma uma imagem do fundo da área investigada, que recebe o 

nome de sonograma. 

 

Figura 5. Modelo conceitual do princípio de funcionamento do Sonar de Varredura Lateral 

 

Posteriormente, na etapa de processamento, é montado um mosaico com os 

sonogramas adquiridos em campo de forma a se obter uma única imagem de toda a 

área investigada. 

 

2.2 Ondas Sísmicas 

Uma das formas básicas de transferência de energia de um local a outro se dá por 

meio de ondas mecânicas, entre as quais se encontram as ondas sísmicas. Para a 

formação dessas ondas deve existir uma fonte que ocasione uma perturbação, um 
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meio onde essa perturbação atua e uma conexão física entre partículas adjacentes 

desse meio. 

Neste caso, o meio em questão é composto por diferentes camadas de sedimentos 

ou rochas, além da própria coluna d’água. Existem dois tipos principais de ondas: 

longitudinais, também chamadas compressionais, e ondas transversais ou de 

cisalhamento. Na Perfilagem Sísmica, unicamente se lida com ondas compressionais, 

já que as ondas do segundo tipo não se propagam em meios fluidos. 

Na Sísmica, ao invés de se falar em ondas, é mais comum utilizar o termo "pulsos 

sísmicos", que consistem em perturbações isoladas que se propagam idealmente 

com velocidade constante, mantendo sua forma e deformando elasticamente uma 

região limitada do meio até incidir numa interface que separa dois meios com 

diferentes propriedades físicas, onde uma fração da energia é transmitida para a 

região subjacente e outra é refletida. 

Essas propriedades físicas que determinam a fração de energia refletida e transmitida 

são a velocidade de propagação (v) das ondas compressionais num determinado 

meio, e a densidade de massa (ρ) desse meio. O produto destas duas grandezas 

define a impedância acústica do meio (Z) (Equação 1): 

 Zi = viρi (1) 

O contraste de impedância acústica entre dois meios adjacentes determinará como é 

feita a partição da energia entre a fração refletida e a transmitida, que é quantificada 

pelo coeficiente de reflexão R da interface, definido como razão entre a amplitude do 

pulso refletido e do incidente (Equação 2): 

  R =Ar/Ai (2) 

Na sísmica de alta resolução, o coeficiente de reflexão pode ser fortemente afetado 

pela dispersão devido a irregularidades nas interfaces, em particular na superfície do 

fundo, já que a ordem de grandeza das irregularidades encontradas é comparável à 

do comprimento de onda dos sinais gerados pela fonte. 
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A detecção do sinal refletido depende da amplitude do sinal gerado, do arranjo e 

sensibilidade dos receptores e de processos de perda de energia como a absorção e 

espalhamento geométrico. 

Na Perfilagem Sísmica, ao lidarmos com fontes de alta frequência e baixa energia, os 

fatores que incidem na atenuação dos sinais acústicos são mais críticos. Dessa 

forma, existe a possibilidade de que um determinado refletor sísmico não seja 

mapeado ou seja apenas de forma parcial. Além disso, por se tratar de um método 

indireto de prospecção, não é possível determinar com absoluta certeza a natureza 

do material mapeado, isto é, se o refletor sísmico é uma feição sedimentar ou rochosa, 

por exemplo, sendo necessária a realização de pontos de amostragem direta para a 

correlação com os dados sísmicos e consequente melhora na interpretação. 

 

2.2.1 Perfilagem Sísmica Contínua 

A Perfilagem Sísmica Contínua (PSC) possui diversas aplicações sendo as mais 

conhecidas ligadas à exploração de hidrocarbonetos. Entretanto, o recente uso de 

equipamentos de menores energias e especialmente desenvolvidos para águas rasas 

tem suprido uma nova demanda da Engenharia Costeira. 

Levantamentos sísmicos em regiões costeiras servem de ferramenta para: 

• Planejamento de obras como construção de píeres e plataformas; 

• Planejamento e monitoramento de dragagens e áreas de descarte; 

• Identificação e mapeamento de estruturas enterradas no leito marinho; 

• Identificação de jazidas para extração de areia ou mesmo de minerais 

metálicos; 

• Mapeamento de topo rochoso e afloramentos. 

Na PSC consideram-se duas categorias básicas de fontes de energia: ressonantes e 

impulsivas. As fontes ressonantes são aquelas cuja geração do sinal é feita por meio 

de um cristal piezelétrico que ao se contrair e expandir repetidamente cria um pulso 

de pressão sinusoidal com uma frequência condicionada pela frequência de 
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ressonância do cristal. O equipamento chirp é uma fonte que funciona segundo esse 

princípio, e o sinal gerado é chamado convencionalmente de pulsos de sonar. 

As fontes impulsivas produzem uma repentina descarga de energia que resulta na 

formação de uma wavelet sísmica com um início rápido e tempo de amortecimento 

relativamente curto. Em função do objetivo de cada aquisição, é possível escolher 

uma fonte impulsiva entre os equipamentos boomers, airguns ou sparkers. 

 

2.3 Batimetria multifeixe 

Batimetria é um método acústico utilizado para medir as profundidades de corpos 

hídricos. Esse método utiliza propriedades relativas à propagação das ondas 

acústicas através da água e emprega equipamentos capazes de produzir 

repetidamente pulsos acústicos com alta precisão.  

Os pulsos acústicos emitidos pelos equipamentos batimétricos são refletidos na 

superfície de fundo dos corpos hídricos e os seus retornos (ou ecos) são devidamente 

captados pelos sistemas de mensuração. O tempo percorrido entre a transmissão do 

pulso e o retorno do eco é aquele em que o som leva para se propagar da fonte 

emissora (transdutor) até o fundo do corpo hídrico e retornar para os hidrofones 

(receptores do sinal de retorno). Conhecendo este tempo e a velocidade que o som 

se propaga na água, é possível calcular as profundidades de corpos hídricos. 

Um ecobatímetro multifeixe é um instrumento que permite mapear uma grande 

quantidade de pontos do leito de um corpo hídrico com um único pulso (disparo) e 

com alta resolução. Este equipamento é composto por um ou mais transdutores 

fixados na embarcação, afim de constituir múltiplas fontes de emissão de sinais 

acústicos com ângulos muito próximos, que são propagados para ambos os lados da 

rota de navegação. 

O emprego de um instrumento multifeixe é reconhecido pela sua eficiência, permitindo 

a produção de mapas batimétricos em curtos períodos de tempo e com alta acurácia. 
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Na prática, com o uso desta tecnologia, o trabalho de um ecobatímetro monofeixe 

está sendo realizado em diversos pontos no fundo do corpo hídrico de uma só vez. 

 

3 MÉTODO E INSTRUMENTAÇÃO 

A aquisição dos dados sísmicos e sonográficos foi feita de forma integrada, isto é, 

com as três fontes acústicas sendo utilizadas simultaneamente. Os equipamentos 

foram instalados na embarcação com seus offsets determinados em relação à 

posição da antena do GPS (L=0, T=0) e à linha d’água (H=0). A Figura 6 mostra o 

croqui com o posicionamento dos equipamentos bem como seus valores de offset 

(em metros) para as direções L (longitudinal), T (transversal) e H (vertical). 

 

Figura 6. Croqui com a distribuição de equipamentos e valores de offsets (em metros). 

A malha de aquisição (Figura 2) foi feita com 31 linhas transversais ao canal de 

navegação cortadas por 12 linhas longitudinais ao canal. O espaçamento utilizado foi 
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de 50 metros para as linhas transversais e de 200 metros para as linhas longitudinais 

de controle. 

 

3.1 Sonar de Varredura Lateral 

Durante a campanha geofísica, foi utilizado um sonar de varredura lateral SonarBeam 

T-150D (Figura 7) para o imageamento acústico, com capacidade de operação em 

duas diferentes frequências: 100 e 400 kHz. Para o presente levantamento, foi 

utilizada apenas a frequência de 400 kHz, com a finalidade de se garantir maior 

resolução dos dados, e a determinação de profundidade foi dada pela relação entre 

o comprimento do cabo utilizado e informações do sensor de pressão do 

equipamento. 

 

 

Figura 7. "Peixe" do sonar de verredura lateral SonarBeam T-150D. 

A Figura 8 mostra o sistema composto por mola e roldana para atenuação das 

ondulações do mar e movimentos da embarcação. 
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Figura 8. Sistema de atenuação de ondulações, composto por roldana e mola para o reboque do peixe do sonar. 

 

Para a confirmação das informações interpretadas na sonografia, foram coletadas 8 

amostras de sedimentos de fundo com pegador do tipo Van Veen (Figura 9). 

 

Figura 9. Amostrador de fundo do tipo Van Veen, utilizado para coleta de sedimentos de fundo. 
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3.2 Chirp 

O equipamento chirp é um perfilador teoricamente capaz de fornecer uma resolução 

vertical em escala de decímetros. A principal característica que destaca o chirp das 

outras fontes ressonantes é a sua forma de emissão: consiste em pulsos de 

frequência modulada (FM) gerados computacionalmente que fazem uma "varredura" 

em diferentes intervalos de frequências, obtendo-se assim uma largura de banda 

necessária para alcançar a resolução temporal prevista teoricamente. 

Foi utilizado um equipamento chirp modelo Meridata 2 - 9 kHz (Figura 10), acoplado 

a um sistema amplificador de sinal e transformador de impedância. 

 

Figura 10. Perfilador de fundo Chirp utilizado durante os levantamentos sísmicos. 
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3.3 Sparker 

O sparker é uma fonte acústica do tipo explosiva, que tem como princípio a geração 

de uma descarga elétrica entre eletrodos mergulhados em um meio condutor. A 

descarga elétrica cria uma bolha de vapor que expande rapidamente, gerando um 

impulso sísmico que viaja até o fundo. A necessidade do meio ser condutor faz com 

que esta fonte sísmica apenas seja aplicável em águas marinhas, já que águas 

lacustres ou fluviais são muito pouco condutoras. 

O sparker é um perfilador sísmico de alta energia e baixa frequência, operando na 

faixa entre 0,3 e 1,5 kHz. O equipamento sparker utilizado durante o levantamento foi 

o ELC30, fabricado pela SIG-Services et Instruments de Géophysique, ligado a uma 

fonte de energia ENERGOS 300J. As reflexões sísmicas foram registradas por um 

streamer com um conjunto de 8 hidrofones, formando um único canal amplificador 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Vista da popa da embarcação, mostrando o reboque do sparker (à esquerda) e do hidrofone/streamer 
(à direita). 
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3.4 Batimetria multifeixe 

A aquisição batimétrica foi realizada com um ecobatímetro Teledyne Reson Seabat 

7125, operando na frequência de 200 kHz, com abertura de 110º e 512 feixes.  

Acoplado ao sistema, foi utilizado um compensador de movimentos Applanix POS MV 

Wavemaster, com precisão de 0,03º em roll, pitch e yaw, e 5 cm em heave. 

A determinação da posição foi feita com um sistema GNSS com correção Terrastar C 

(precisão de 0,10 m) e precisão de heading (direção) de 0,1º. 

3.4.1 Instalação 

Os equipamentos foram instalados na embarcação, seguindo os offsets apresentados 

abaixo e na Figura 12. 

 

Figura 12. Distribuição da instalação dos equipamentos da batimetria multifeixe na embarcação. 

 

Equipamentos 

Identificação Descrição X Y Z 

IMU Applanix 0 0 0 

Transdutor SeaBat 7125 0 1.313 -1.139 

GPS Applanix 0 -4.581 1.953 

Gyro Applanix 0 -2.281 1.923 

DGPS AtlasLink -0.91 -4.581 1.903 
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Todos estes valores foram devidamente inseridos no software de aquisição e 

processamento dos dados batimétricos para a compensação geométrica e de 

movimentos da embarcação. 

 

3.4.2 Calibração 

Antes do levantamento, foi realizada a calibração dos equipamentos, com o 

procedimento conhecido como patchtest. Após a fixação do transdutor na 

embarcação, é necessário que se meça eventuais deslocamentos dos ângulos de 

instalação em relação aos três eixos de movimento da embarcação. Para isso, 

realizou-se a aquisição de dois conjuntos de 3 linhas, para a correção dos ângulos de 

roll, pitch e yaw (Figura 13). 

 

Figura 13. Eixos de movimento da embarcação, que servem de base para a correção dos offsets da instalação 
do transdutor. 

 

 

Cada conjunto de linhas requer que haja sobreposição lateral de 50% entre as duas 

primeiras e 100% na terceira, que deve ser realizada no sentido oposto. O software 

de calibração processou as linhas e calculou os ângulos de offset, que foram a seguir 

ser inseridos no software de aquisição. Os valores de calibração estão apresentados 

abaixo: 
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 Ângulo 

Pich -0.72 

Roll -1.77 

Yaw -0.72 

 

3.4.3 Velocidade do som 

A velocidade do som na água é uma variável fundamental em levantamentos 

batimétricos e varia com três fatores do meio em que se propaga: temperatura, 

pressão e densidade.  

As medições de velocidade foram realizadas por foi equipamentos: 1 sensor de 

velocidade instalado na “cabeça” do sonar, isto é, junto ao transdutor do ecobatímetro, 

e 1 perfilador de velocidades, que mede os valores ao longo de toda a coluna d’água. 

Em regiões estuarinas, como a da Baía de Babitonga, é normal que exista uma 

variação importante dos valores de velocidade do som tanto em profundidade quanto 

em tempo, por conta dos movimentos da maré. Sendo assim, foram realizadas 

perfilagens periódicas dos valores de velocidade ao longo da coluna d’água, a fim de 

se corrigir os cálculos de profundidades. 

 

3.5 Sistema de Posicionamento 

A determinação da posição para os levantamentos sísmico e sonográfico foi feita por 

meio de um sistema de posicionamento global ATLASLink, com datum SIRGAS2000. 

 

3.6 Sistema de Aquisição 

A aquisição dos dados sísmicos e sonográficos foi feita com o software Meridata 

MDCS 5.2, que recebe e armazena as informações dos equipamentos utilizados, de 

forma simultânea. 
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Para a aquisição dos dados batimétricos, foi utilizado o software Teledyne PDS 3000. 

 

3.7 Maré 

Para a redução de todos os dados ao zero hidrográfico local, foram adquiridos dados 

de variação da maré ao longo dos dias de levantamentos. O marégrafo HOBO 

MX2001 foi instalado junto ao cais do Capri Iate Clube, na Praia do Capri em São 

Francisco do Sul (Figura 14). 

 

Figura 14. Local de instalação do marégrafo, no cais do Capri Iate Clube, em São Francisco do Sul. 

 

A amarração da instalação do marégrafo com o datum local foi feita com a utilização 

de marco topográfico MR46 existente na área do Capri Iate Clube (Figura 14), cuja 
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transposição de sua posição foi realizada pela técnica de nivelamento, com utilização 

de nível, tripé e mira (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Técnica de nivelamento aplicada à transposição do marco até o ponto de instalação do marégrafo: (A) 
marco MR46, (B) instalação do marégrafo, (C e D) nivelamento do ponto de instalação. 

O nivelamento levou a posição da cota do marco MR46 (Figura 15A) até o topo do 

pilar de concreto (Figura 15B e Figura 15C). A partir desta cota, o marégrafo foi 

instalado e sua posição vertical foi definida no mesmo datum (SAD-69) do marco. 

Posteriormente, esta posição foi convertida para o sistema adotado no levantamento 

(SIRGAS2000) e o mesmo adotado pela DHN e pelo marégrafo de Itapoá. A posição 

final de instalação do marégrafo foi 742041,42 E, 7100878,41 N. 

Os dados de maré coletados foram amarrados aos dados do marégrafo do Porto de 

Itapoá para conferência. A Figura 17 mostra as variações registradas ao longo dos 

dias de levantamento. 
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Figura 16. Esquema de instalação do marégrafo no Capri Iate Clube, com suas relações de alturas com relação ao marco MR46. Posição final de instalação: 742041,42 E; 
7100878,41 N, SIRGAS2000.
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Figura 17. Variação da maré registrada pelo marégrafo instalado pela SALT (azul) e pelo marégrafo do Porto de 
Itapoá (laranja). 

 

Os dados reduzidos da maré foram utilizados nos softwares de processamento de 

dados, tanto da sísmica e sonografia (MDPS) quanto da batimetria (PDS). 

 

3.8 Processamento 

O processamento dos dados sonográficos e sísmicos foi realizado no software 

Meridata MDPS 5.2. Já os dados batimétricos foram processados no software PDS. 

Detalhes do processamento estão descritos a seguir. 

3.8.1 Imageamento 

• Os dados de imageamento foram corrigidos com o bottom track, que é o 

procedimento pelo qual o leito marinho é identificado nos sonogramas para a 

remoção da coluna d’água. 

• Após a identificação do fundo e, consequentemente, da coluna d’água abaixo 

do peixe, foram atribuídos valores de ganho de energia dos sinais e criados os 

sonogramas correspondentes a cada uma das linhas de aquisição. A união 

destes sonogramas permitiu a criação de um mosaico de imageamento. 
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3.8.2 Sísmica 

● Os dados de sísmica foram processamentos com filtros de passa-banda, além 

de um controle de ganho variável no tempo (TVG) e envelopamento do sinal em 

algumas seções, para que determinados horizontes fossem ressaltados e as 

reflexões múltiplas e primárias melhor separadas. 

● Para os dados da fonte sparker, foram atribuídos filtros do tipo “passa-banda”, 

para remoção dos ruídos de baixa e alta frequências. 

● O presente projeto não conta com a sondagem direta dos sedimentos do 

subfundo e, portanto, para a definição das profundidades dos horizontes sísmicos, 

foram utilizadas velocidades de propagação do som nos sedimentos encontradas na 

bibliografia técnica. Entretanto, na bibliografia, não existem valores completamente 

aceitos para estas velocidades, havendo grandes variações de autor para autor. 

Alguns trabalhos ao comentarem sobre as velocidades do som em diferentes tipos de 

sedimento são aqueles de Nafe & Drake (1961)1, Hamilton (1970)2, Falcão e Ayres 

Neto (2010)3 e Ducan et al. (2013)4, entre outros. Sendo assim, foi utilizado um valor 

médio entre aqueles encontrados na bibliografia de 1550 m. s-1. 

● À velocidade de propagação do som na água foi atribuído um valor de 1500 

m.s-1, valor adquirido com a média das velocidades de propagação do som na água 

do mar na coluna d’água inteira. 

● As interpolações realizadas para os dados sísmicos utilizaram o método da 

triangulação com interpolação linear do software Surfer 11, utilizando células de 20 

metros. 

Todos os dados gerados durante a aquisição e processamento foram referenciados 

no datum SIRGAS2000, utilizando-se a projeção UTM Zona 22 S para sua 

representação. 

                                            

1 Nafe, J. E. & Drake, C. L. 1961. Physical properties of marine sediments. Lamont Geological Observatory, 
Technical Report No. 2, CU361 NObsr 85077 Geology. 
2 Hamilton, E. L. 1970. Sound velocity and related properties of marine sediments, North Pacific. Journal of 
Geophysical Research, 75(23): 4423-4446. 
3 Falcão, L. C. & Ayres Neto, A. 2010. Parâmetros físicos de sedimentos marinhos superficiais da região costeira 
de Caravelas, Sul da Bahia. Revista Brasileira de Geofísica, 28(2): 279-289. 
4 Duncan, A. J.; Gavrilov, A. N.; McCauley, R. D.; & Parnum, I. M. 2013. Characteristics of sound propagation in 
shallow water over an elastic seabed with a thin cap-rock layer. J. Acoust. Soc. Am., 134(1): 207-215. 
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3.8.3 Batimetria multifeixe 

O processamento dos dados de batimetria é relativamente mais simples, consistindo 

na aplicação dos dados de maré para reduzir os dados ao zero hidrográfico local e 

remoção de dados espúrios (spikes). O procedimento de “limpeza” dos dados para a 

remoção de spikes foi realizado em duas etapas: 

1. Aplicação de filtros para remoção automática de dados fora da janela definida. 

2. Remoção manual dos spikes restantes, na qual o operador analisa todas as 

linhas de aquisição. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados adquiridos durante os levantamentos se mostraram de excelente qualidade, 

tanto devido aos parâmetros de aquisição utilizado quando às condições ambientais 

locais, como espessura da coluna d’água e características sedimentares. 

 

4.1 Batimetria 

A Figura 18 mostra a planta batimétrica obtida após o processamento dos dados 

multifeixe. Observa-se claramente maiores profundidades na porção sudeste da área 

de estudo (Capri), com valores entre 20 e 25 metros. Em direção a nordeste (Itapoá), 

as profundidades ficam menores, chegando a menos de 5 metros e até profundidades 

em que não foi possível navegar. 

Na região de extremo oeste da área de interesse, não foi possível acessar a totalidade 

da área, já que as profundidades atingiam menos de 3 metros, gerando riscos à 

embarcação e aos equipamentos. 

Outras feições notáveis na Figura 18 são as marcas onduladas e dunas subaquáticas 

geradas pelas correntes de maré, fortemente atuantes na região. 
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Figura 18. Planta batimétrica para a área de interesse. 
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4.2 Imageamento 

O imageamento sonográfico da área de interesse gerou dados de excelente 

resolução, que permitiram mapear com boa precisão os limites entre feições e 

diferentes texturas do fundo. A Figura 19 mostra o mosaico obtido após o 

processamento dos dados sonográficos e a Figura 20 mostra o mesmo mosaico, após 

a interpretação e delimitação das feições e texturas do fundo. 

Não foram identificados alvos que podem significar obstruções no fundo, como 

rochas, pedras ou petrechos de pesca. 

Foram definidos 6 tipos de fundo, baseados em suas texturas, amplitude de reflexão 

e padrões de sombra, sendo eles: 

• Dunas subaquáticas de pequeno porte: Estas dunas foram localizadas na 

região nordeste da área de interesse, onde as dunas chegam a alturas de 

cerca de 1,5 m durante a atuação das máximas correntes de maré. 

• Marcas onduladas de grande porte: As marcas onduladas foram divididas 

em três grupos. O primeiro deles é o de grande porte, identificado em verde na 

Figura 20. Estas marcas onduladas maiores dão continuidade à localização 

das dunas subaquáticas, seguindo a mesma direção preferencial na parte 

sudeste da área de estudo. 

• Marcas onduladas de pequeno porte: As marcas onduladas de pequeno 

porte, indicadas em vermelho na Figura 20, representam o mesmo tipo de 

feição, porém, em menor tamanho. Elas dominam praticamente toda a região 

estudada que possui sedimentos arenosos e onde não há atuação das 

correntes de maré de maior intensidade. 

• Marcas onduladas do talude praial: Marcas onduladas menores também 

estão presentes no talude praial da região nordeste (Itapoá). Diferente das 

demais, estas marcas onduladas estão associadas sobretudo à atuação das 

ondas que atingem a praia de Itapoá. 
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Figura 19. Mosaico de imageamento obtido após processamento dos dados sonográficos. 



 

 

ESTUDO DE FUNDO E SUBFUNDO - INVESTIGAÇÃO GEOFÍSICA: 
SÍSMICA, SONOGRAFIA, BATIMETRIA 

SÃO FRANCISCO DO SUL - SC 

 

 

 

Contrato: P198/2018 Versão: REV-01 Página: 32 de 61 

 

 

Figura 20. Mosaico de imageamento interpretado obtido após processamento dos dados sonográficos. 
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• Fundo plano e homogêneo: As áreas indicadas em lilás na Figura 20 

representam regiões de fundo homogêneo, podendo indicar tanto regiões de 

sedimentos mais finos quanto regiões em que a atuação de correntes de fundo 

é menor. 

• Região praial: Nas regiões de praia tanto a leste quanto oeste foram 

delimitadas duas áreas com texturas típicas deste tipo de ambiente, com 

marcas onduladas e grande quantidade de material em suspensão. 

Para confirmação da interpretação dos sonogramas, foram coletadas e analisadas as 

granulometrias de 8 amostras de sedimentos de fundo (Figura 21). 

 

Figura 21. Posição dos pontos de amostragem dentro da área de interesse. 

As posições das amostragens foram determinadas em campo, a partir da 

interpretação prévia dos dados sonográficos. As posições dos pontos estão 

apresentadas na Tabela 1: 
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Tabela 1: Pontos de coleta de sedimentos; datum SIRGAS2000, UTM 22S. 

 

Detalhes da análise granulométrica estão apresentados no Laudo 180327229 (anexo 

a este relatório). Predominantemente, a granulometria das amostras consiste em: 

• Ponto P1: Predomínio de areia fina, média e grossa 

• Ponto P2: Predomínio de areia fina, média e grossa 

• Ponto P3: Predomínio de areia fina e média 

• Ponto P4: Predomínio de areia fina e média 

• Ponto P5: Predomínio de areia fina e média 

• Ponto P6: Predomínio de areia média e grossa 

• Ponto P7: Predomínio de areia média e grossa 

• Ponto P8: Predomínio de areia média e grossa 

A predominância de sedimentos arenosos corrobora a presença de marcas onduladas 

e dunas subaquáticas no leito marinho. Sedimentos mais finos, como areias muito 

finas, silte e argila não proporcionam as condições necessárias para formações 

destas feições. 

Outra característica que merece destaque é a presença de material carbonático 

(conchas e fragmentos) nas amostras. Este tipo de sedimento é característico de 

ambientes de alta energia, já que os sedimentos mais finos são transportados para 

outros locais. Nos pontos P6, P7 e P8, sujeitos a correntes mais intensas, há maior 

presença de sedimentos carbonáticos. Já nos pontos mais internos (P2, P3, P4 e P5), 

a quantidade diminui, com exceção ao ponto P1, que ainda possui bastante 

carbonato, provavelmente decorrente da proximidade da praia. 
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Figura 22. Amostras de sedimentos coletadas para confirmação de dados de sonografia. 
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4.3 Sísmica 

O levantamento sísmico foi realizado com duas fontes diferentes, possibilitando a 

obtenção de perfis sísmicos de excelente qualidade. Utilizando os registros das duas 

fontes, foram definidos 7 refletores sísmicos (Figura 23), que, por convenção, são 

nomeados de baixo (mais profundo) para cima (mais raso): 

● FUNDO (F): primeira reflexão, que marca o leito marinho. 

● REFLETOR 5 (R5, azul): marca a primeira reflexão após o leito marinho, 

estando relacionado provavelmente a uma superfície de sedimentos arenosos um 

pouco mais consolidados que praticamente não são mais retrabalhados pelas 

correntes de maré. 

● REFLETOR 4 (R4, amarelo): assim como R5, este refletor também apresenta 

reflexões típicas de camadas arenosas, com reflexões cruzadas em diversas áreas, 

especialmente a leste da área de estudo. 

● REFLETOR 3 (R3, laranja): é um refletor que marca uma camada bastante 

fina, mas sua alta amplitude pode ser reconhecida em toda a área de estudo, em 

especial na parte leste. Suas reflexões e estruturas internas lhe dão características 

de sedimentos pouco consolidados, provavelmente areias de um antigo leito marinho. 

● REFLETOR 2 (R2, roxo): este é um refletor de alta amplitude, identificado 

facilmente em toda a área de estudo. Ele parece marcar uma transição de formações 

mais consolidadas/duras (como R1) para camadas formadas por sedimentos menos 

consolidados e mais recentes. A reflexão de altas amplitude corrobora esta 

interpretação. 

● REFLETOR 1 (R1, verde): é o primeiro refletor acima do embasamento 

acústico e marca uma região com reflexões caóticas (em verde na Figura 23). Este 

tipo de reflexão está relacionado com formações mais consolidadas, possivelmente 

rochas do tipo beachrocks. 

● EMBASAMENTO ACÚSTICO (EA, vermelho): marca a última reflexão 

identificada nos registros sísmicos. Este embasamento acústico não está 

necessariamente relacionado ao embasamento rochoso. 
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Figura 23. Exemplo de seção sísmica mostrando os refletores sísmicos interpretados; a linha amarela 
representa a linha de sondagem representada; as linhas pontilhadas na seção indicam os limites do turning 

circle do projeto. 

 

A qualidade dos dados e as características sedimentares da área de estudo 

permitiram o mapeamento bastante contínuo dos refletores na área de interesse. 

A análise de dados sísmicos para estudos sedimentares requer a compreensão do 

conceito de sismofácies. As sismofácies são características sísmicas dos refletores, 

como morfologia, amplitude e fase, que compõem as “camadas sísmicas” nas seções 

e que podem ser relacionadas com camadas sedimentares. 

Seguindo este conceito, observa-se nos dados (Figura 23 e Figura 24) que a 

sismofácies existente até R1 (verde) é composta por reflexões caóticas, que 

caracterizam, em geral, camadas consolidadas ou rochosas. 
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Acima de R1, as demais camadas apresentam sismofácies com reflexões paralelas, 

características de sedimentos pouco ou não-consolidados, que podem representar 

sedimentos arenosos. 

Os mapas de profundidades dos refletores sísmicos interpretados estão 

apresentados a seguir, da Figura 25 a Figura 30. 

 

Figura 24. Seção sísmica da linha 20180304-142901, mostrando os refletores interpretados; a linha pontilhada 
indica a posição de cruzamento da seção com o eixo do gasoduto proposto. No mapa, a linha amarela 

representa a localidade da linha próxima ao eixo principal do projeto. 

 

Considerando as sismofácies identificadas, pode-se estimar que a camada de 

sedimentos arenosos menos consolidados está presente entre o leito marinho e o 
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topo do refletor R1. Sendo assim, foi calculada a espessura de capeamento desta 

camada, com seu mapa representado na Figura 31. 

Os mapas de profundidades dos refletores sísmicos e também o mapa de espessuras 

da camada arenosa refletem as características batimétricas atuais da região (Figura 

18). Ou seja, a região leste da área de interesse possui as maiores profundidades, 

relacionada a um maior poder erosivo das correntes de maré naquela região. Este 

mesmo poder erosivo foi responsável ao longo do tempo por erodir essa área e formar 

uma camada sedimentar de maior espessura nesta região. 

Os dados sísmicos, batimétricos, sonográficos e sedimentares indicam, portanto, que 

a região leste da área de interesse é sujeita a correntes de maré de maiores 

intensidades. 

A concordância entre os dados sísmicos de camadas sedimentares antigas com as 

condições hidrodinâmicas atuais indica que as características de erosão e circulação 

na área de interesse já se mantem por um longo período. 

Ressalta-se que as interpretações sísmicas se baseiam em dados indiretos. Portanto, 

para confirmação, devem ser amarradas a dados diretos, como informações de 

sondagens físicas dos sedimentos. 
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Figura 25. Mapa de profundidades do refletor Embasamento Acústico, representado em metros abaixo do leito marinho. 
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Figura 26. Mapa de profundidades do refletor R1, representado em metros abaixo do leito marinho. 
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Figura 27. Mapa de profundidades do refletor R2, representado em metros abaixo do leito marinho. 
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Figura 28. Mapa de profundidades do refletor R3, representado em metros abaixo do leito marinho. 
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Figura 29. Mapa de profundidades do refletor R4, representado em metros abaixo do leito marinho. 
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Figura 30. Mapa de profundidades do refletor R5, representado em metros abaixo do leito marinho. 
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Figura 31. Mapa de espessuras da camada sedimentar, possivelmente arenosa, existente do leito marinho até o topo do refletor R1.
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A partir dos pontos do eixo do gasoduto e do terminal (fornecidos pela contratante, 

Figura 32), foram determinadas as profundidades de cada um dos refletores sísmicos 

interpretados nas seções sísmicas mais próximas a cada um deles. A Tabela 2 mostra 

a relação destes pontos. Destaca-se que o refletor FUNDO possui suas 

profundidades indicadas em relação à linha d’agua (batimetria) e os demais em 

relação ao leito marinho (profundidade dos refletores). 

Tabela 2: Refletores sísmicos interpretados em cada um dos pontos do eixo do gasoduto (G1 

a G10), sistema de amarração (G11 e G14) e sistema de atracação (G12 e G13), com suas 

respectivas profundidades. 

 

 

As figuras de 33 a 41 representam as seções sísmicas mais próximas a cada um dos 

pontos do eixo do projeto, do gasoduto e terminal (pontos G1 a G14). Com exceção 

aos pontos G1 e G2, que se encontram fora da área em que foi possível adquirir 

dados sísmicos, todos os demais estão apresentados nas figuras supracitadas. 

Em cada uma das seções sísmicas é possível identificar as profundidades dos 

refletores sísmicos apresentadas na Tabela 2. 
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Figura 32. Posição dos pontos do projeto: G1 a G10, eixo do gasoduto; G11 e G14, sistema de amarração; e G12 eG13, sistema de atracação. 
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Figura 33. Seção sísmica da linha T5, indicando os refletores interpretados e a posição do ponto G3 em relação 
à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 34. Seção sísmica da linha T6, indicando os refletores interpretados e a posição do ponto G4 em relação 
à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 35. Seção sísmica da linha T7, indicando os refletores interpretados e as posições dos pontos G5 e G6 
em relação à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 36. Seção sísmica da linha T8, indicando os refletores interpretados e as posições dos pontos G7 e G8 
em relação à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 37. Seção sísmica da linha T9, indicando os refletores interpretados e as posições dos pontos G9 e G10 
em relação à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 38. Seção sísmica da linha T11, indicando os refletores interpretados e a posição do ponto G11 em 
relação à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 39. Seção sísmica da linha L10, indicando os refletores interpretados e a posição do ponto G12 em 
relação à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 40. Seção sísmica da linha T15, indicando os refletores interpretados e a posição do ponto G13 em 
relação à seção, bem como seu deslocamento (offset). 
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Figura 41. Seção sísmica da linha T17, indicando os refletores interpretados e a posição do ponto G14 em 
relação à seção, bem como seu deslocamento (offset). 

  



 

 

ESTUDO DE FUNDO E SUBFUNDO - INVESTIGAÇÃO GEOFÍSICA: 
SÍSMICA, SONOGRAFIA, BATIMETRIA 

SÃO FRANCISCO DO SUL - SC 

 

 

 

Contrato: P198/2018 Versão: REV-01 Página: 58 de 61 

 

5 CONCLUSÕES 

5.1 Batimetria 

A batimetria da área de interesse revelou que a região leste apresenta as maiores 

profundidades, com valores entre 20 e 25 metros. Já na região oeste, em direção a 

Itapoá, as profundidades decrescem gradativamente, chegando a menos de 5 metros 

nas proximidades da praia. 

Na praia do lado leste (Capri) as profundidades se mantem em torno de 10 metros 

até bem próximo a praia. 

Os dados batimétricos também mostraram claramente a presença das dunas e 

marcas onduladas decorrentes da atuação das correntes de maré. As maiores dunas 

chegam a até 1,5 m de altura. 

 

5.2 Imageamento 

O imageamento sonográfico da área de interesse possibilitou a identificação de 6 

feições. As dunas subaquáticas foram as maiores feições, presentes na região mais 

externa da área. A seguir, marcas onduladas de grande porte foram identificadas 

na região leste da área de interesse, relacionadas à atuação das correntes de maré. 

Em grande parte do restante da área, foram identificadas marcas onduladas de 

pequeno porte, relacionadas também às correntes. 

No restante da área, foram identificadas também regiões de fundo homogêneo e 

feições relacionadas com ambientes praiais, como marcas onduladas no talude 

praial. 

As feições identificadas corroboram com os dados batimétricos, indicando que a 

região leste da área de interesse está sujeita às correntes de maré de maior 

intensidade. 
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5.3 Sísmica 

Os dados sísmicos adquiridos apresentaram excelente qualidade, tanto pelas 

configurações de aquisição quanto pelas características locais. Foram mapeados 5 

refletores sísmicos, além do embasamento acústico e do leito marinho. 

O mapeamento dos refletores foi possível em praticamente toda a área de interesse, 

o que possibilitou a interpolação dos dados e geração de mapas de profundidades 

para cada um deles. 

Os mapas de profundidades para todos os refletores mostram que a área a leste 

também apresenta maiores profundidades. Isso reflete também no mapa de 

espessuras, que mostra valores entre 16 e 22 metros de sedimentos arenosos pouco 

consolidados a leste, e entre 4 e 10 metros a oeste. 

Os dados sísmicos corroboram com a condições mais energéticas e erosivas na parte 

leste da área de interesse já atuantes há algum tempo. Ou seja, as condições 

hidrodinâmicas atuais são provavelmente as mesmas há um longo período de tempo. 

A interpretação sísmica é indireta, e deve ser confirmada por dados diretos, como as 

sondagens físicas dos sedimentos. 
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6 PRODUTOS ENTREGUES 

Juntamente a este Relatório Técnico, foram entregues: 

1. Dados brutos da sísmica, no formato SGY. 

2. Dados brutos da batimetria, no formato ASC. 

3. Dados brutos da sonografia, no formato XTF. 

4. Mosaico de sonografia, interpretado e não interpretado, no formato PDF. 

5. Mosaico de sonografia, no formato GeoTIFF. 

6. Dados de maregrafia. 

7. Arquivo DWG (AutoCAD) com a planta batimétrica. 

8. Arquivo DWG (AutoCAD) com as plantas topobatimétricas dos refletores 

sísmicos interpolados. 

9. Seções sísmicas interpretadas e não interpretadas, no formato PDF. 
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7 EQUIPE TÉCNICA 
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1. APRESENTAÇÃO 

Neste relatório é apresentado o estudo referente à Avaliação da Qualidade do Ar, 

realizado em 02 pontos estratégicos, no mês de fevereiro de 2018, nos municípios 

de Itapoá e São Francisco do Sul em Santa Catarina.                                                                                            

 

Os trabalhos consistiram em realizar 01 campanha de monitoramento com duração 

de 24 horas consecutivas em cada um dos pontos, e parâmetros especificados de 

acordo com a Resolução CONAMA 03 de 28 de junho de 1990. 

 

Após a realização dos trabalhos de monitoramento em campo, os resultados 

obtidos foram avaliados e tratados, e os resultados estão apresentados no capítulo 

05 deste relatório. 

 

 

Executado por: 

 

 

Instituto SENAI de Tecnologia Ambiental 

Plataforma de Energia e Emissões 

Rua Harry Pofhal, 111 – Escola Agrícola - 89037-650 - Blumenau – SC. 

Fone: (47) 3321-9600 - www.sistemafiesc.com.br 

 

 

Itamar França da Silva 

Consultor Serviços Técnicos Especializados 

Tecnólogo em Gestão Ambiental 

 

Ronald Olavo Schwanke 

Coord. Plataforma Energia e Emissões 

Engenheiro Químico, M.Sc. 

 

Charles Leber 

Consultor Serviços Técnicos Especializados 

Gestor Ambiental, MBA. 

 

http://www.sistemafiesc.com.br/
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2.  DAS MEDIÇÕES 
 

As medições foram realizadas através de campanha com estações e equipamentos 

móveis, baseadas em normas técnicas específicas de amostragens e análises do 

poluente monitorado, de acordo com a Resolução CONAMA 003 de 28/06/1990. 
 

Esta campanha de amostragem  foi realizada em dois (dois) pontos estratégicos, 

com a execução de 1 (uma) campanha de monitoramento com duração de 24 

(vinte e quatro) horas consecutivas em cada um  dos pontos, a fim de se obter 

parâmetros de concentração para poluentes regulamentados na Resolução CONAMA 

003 de 28/06/1990, contemplados neste estudo. 
 

Os pontos específicos para esta amostragem foram definidos pela contratante, bem 

como os seguintes poluentes: 
 

Partículas Inaláveis (PI); Monóxido de Carbono (CO), e 

Dióxido de Nitrogênio (NO2); Ozônio (O3). 

Dióxido de Enxofre (SO2);  

  

3. DAS GENERALIDADES  
 

3.1. Macrolocalização da área monitorada 

As amostragens foram realizadas em dois (02) pontos estratégicos, com a 

execução de 01 campanha com duração de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

Na Figura 1 é apresentada a macrolocalização da área em estudo 

 
 

Figura 1 – Macrolocalização da área em estudo 
(foto de satélite – fonte Google Earth Pro) 

 
 

3.2. Microlocalização dos pontos de monitoramento 

Nas figuras 02 e 03, são apresentadas as microlocalizações dos pontos onde foram 

realizados os monitoramentos. 
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Figura 2 – Microlocalização do ponto 01 

(foto de satélite – fonte Google Earth) 

 

Figura 3 – Microlocalização do ponto 01 

(foto de satélite – fonte Google Earth) 

 

Na Tabela 2 estão apresentados e identificados os pontos, onde foram realizadas 

as avaliações da qualidade do ar: 
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Tabela 1 – Pontos de Amostragem  

Ponto Descrição  
Coordenadas 

Geográficas - UTM 

01 Município de Itapoá  
741337.51 E 
7102977.86 S 

02 Município de São Francisco do Sul  
742324.76 E 
7101022.34 S 

 

3.2. Sobre as Legislações Ambientais para Padrões de Qualidade do Ar 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA), através da RESOLUÇÃO 

No 03 de 28/06/1990 estabelece padrões de qualidade do ar, apresentados na 

forma de concentrações de poluentes atmosféricos que, se excedidos, podem afetar 

a saúde, segurança e bem estar da população, bem como, causar danos a fauna , 

flora, materiais e ao meio ambiente como um todo. Esta Resolução estabelece: 
 

 no Art. 2, os seguintes conceitos: 
 

I - Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população.  

II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes 

abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da 

população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral.  

 no Art. 8: Enquanto cada Estado não deferir as áreas de Classe I, II e III 

mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução CONAMA nº 005/89, serão 

adotados os padrões primários de qualidade  do ar estabelecidos nesta Resolução.  

 

A Tabela 3 apresenta o padrão nacional de qualidade do ar, especificamente para o 

padrão secundário, dos poluentes em estudo neste trabalho e para os tempos de 

coleta utilizados. 

 

Tabela 2 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar  
 

Poluente 

Concentrações médias 

Padrões Secundários* 

(a 25oC e 1 atm) 

Tempo de 

Amostragem 

Partículas Inaláveis (PI) 150 µg/m3 24 horas 

Dióxido de Enxofre (SO2) 100 µg/m3 24 horas 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 190 µg/m3 24 horas 

Monóxido de Carbono (CO) 40.000 µg/m3 1 hora 

Ozônio 160 µg/m3 1 hora 
 

(*) estes limites não podem ser ultrapassados mais de uma vez por ano 

 

4. DA METODOLOGIA APLICADA PARA AS AMOSTRAGENS E ANÁLISES 
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Para uma correta metodologia de amostragem e análises, foram tomadas como 

base as Normas Técnicas da ABNT, citadas a seguir: 

 

 NBR 12979: Atmosfera – Determinação da concentração de dióxido de 

enxofre pelo método do peróxido de hidrogênio - Método Equivalente ao da 

pararosanilina. 
 

 NBR 13142: Material Particulado em Suspensão na Atmosfera – 

Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis pelo método do amostrador 

de grande volume acoplado a um separador inercial de partículas. 
 

 NBR 13157: Atmosfera – Determinação da concentração de monóxido de 

carbono por espectrofotometria de infravermelho não dispersivo. 
 

 US EPA – N° EQN-1277-026: Método do Arsenito de sódio para a 

determinação de Dióxido de nitrogênio na Atmosfera - Método Equivalente ao da 

quimiluminescência, válido para 24 horas de amostragem 
 

 CFR Part 50 - Appendix D to Part 50 - Measurement Principle and 

Calibration Procedure for the Measurement of Ozone in the Atmosphere 

 

Para a realização das amostragens/análises, foram utilizados equipamentos 

devidamente calibrados ou verificados, conforme a descrição abaixo: 

 

 Calibrador Padrão de Vazão para Grande Volume (tipo 

orifício): Modelo: CPVGV - Identificação: CPV-0628 - Número do Certificado: PTV-

GV-032/17 - Data de calibração: 22/03/17 
 

 Vidraria do bolhômetro de 150 mL: Modelo: Cilindro de Vidro - 

Identificação: B150-1044 - Número do Certificado: VD-05-1490/17- Data de 

Calibração: 18/05/17 
 

 Vidraria do bolhômetro de 500 mL: Modelo: Cilindro de Vidro - 

Identificação: B500-082 - Número do Certificado: VD-05-1487/17- Data de 

Calibração: 18/05/17 
 

 Analisador de Monóxido de Carbono: Marca: Thermo Scientific – Modelo: 

48i – Nº Série:1135351019  
 

 Padrão de Monóxido de Carbono – 4 ppm: Certificado de Garantia da 

Qualidade Nº 41485068 – Data: 14/06/2016 
 

 Padrão de Monóxido de Carbono – 10 ppm: Certificado de Garantia da 

Qualidade Nº 41486932– Data: 17/6/2016 
 

 Padrão de Monóxido de Carbono – 16 ppm: Certificado de Garantia da 

Qualidade Nº 41464229 – Data: 26/04/16 
 

 Balança analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: AUY220 - N° Série: 

D305300024 - Identificação 1686227 - N° Certificado: S384267/2017 - Data de 

Calibração: 11/07/2017. 
 

 Estufa de Secagem – Marca: Nova ética – Modelo: 400-3ND - Nº de Série: 

28733/11 – Nº Ceritifcado: J431613/2017 – Data de Calibração: 17/07/2017 
 

 Analisador de Ozônio: Marca: Ecotech – Modelo: EC9811 series O3 – Nº 

Série:13-1434 – Certificado de Qualidade nº: 13-1434 
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5. DOS RESULTADOS OBTIDOS 
 

A Tabela 4 apresenta os valores obtidos para os parâmetros de monitoramento 

contemplados neste estudo nos pontos de monitoramento 01 e 02.  
 

Os valores são calculados e expressos nas Condições Padrões de Temperatura e 

Pressão (CPTP = 25oC e 1 atm), conforme as normas das legislações ambientais 

pertinentes. 

 

Tabela 3 – Resultados da Avaliação da Qualidade do Ar 

Ponto Período 

Condições Ambientais 
Valores Encontrados 

(µg/m3) 

T 
oC 

P 
mmHg 

Condições 

Climáticas 
PI SO2 NO2 CO O3 

01 
08.02 a 

09.02.17 
25 759 - sem chuva 13 

<5,5 
1 

19,1 88 15 

02 
08.02 a 

09.02.17 
25 759 - sem chuva 12 12,4 14 

<46 
1 

13 

1 
menor que o limite de detecção da metodologia utilizada 

 

 

Legenda 

 
 

(O3)= Ozônio (SO2) = Dióxido de Enxofre 

(NO2) = Dióxido de Nitrogênio (CO) = Monóxido de Carbono 

(PI) = Partículas Inaláveis 
 

 

 

NOTA: Todos os registros de dados relativos  a  amostragem,  análises  realizadas  

e memorial de cálculos, encontram-se em poder dos responsáveis por  esta  

prestação  de  serviço  e  estão à  disposição, se  necessário, para eventuais 

esclarecimentos 
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ANEXO A.1 – Registros fotográficos da amostragem em campo 

 

 
 

Figura 04: Ponto nº 01  

 

 

 
 

Figura 05: Ponto nº 02 
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ANEXO A.2. Certificados de Calibrações dos Equipamentos utilizados 

 

 

 

 Calibrador Padrão de Vazão para Grande Volume (tipo 

orifício): Modelo: CPVGV - Identificação: CPV-0628 - Número do Certificado: PTV-

GV-032/17 - Data de calibração: 22/03/17 
 

 Vidraria do bolhômetro de 150 mL: Modelo: Cilindro de Vidro - 

Identificação: B150-1044 - Número do Certificado: VD-05-1490/17- Data de 

Calibração: 18/05/17 
 

 Vidraria do bolhômetro de 500 mL: Modelo: Cilindro de Vidro - 

Identificação: B500-082 - Número do Certificado: VD-05-1487/17- Data de 

Calibração: 18/05/17 
 

 Analisador de Monóxido de Carbono: Marca: Thermo Scientific – Modelo: 

48i – Nº Série:1135351019  
 

 Padrão de Monóxido de Carbono – 4 ppm: Certificado de Garantia da 

Qualidade Nº 41485068 – Data: 14/06/2016 
 

 Padrão de Monóxido de Carbono – 10 ppm: Certificado de Garantia da 

Qualidade Nº 41486932– Data: 17/6/2016 
 

 Padrão de Monóxido de Carbono – 16 ppm: Certificado de Garantia da 

Qualidade Nº 41464229 – Data: 26/04/16 
 

 Balança analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: AUY220 - N° Série: 

D305300024 - Identificação 1686227 - N° Certificado: S384267/2017 - Data de 

Calibração: 11/07/2017. 
 

 Estufa de Secagem – Marca: Nova ética – Modelo: 400-3ND - Nº de Série: 

28733/11 – Nº Ceritifcado: J431613/2017 – Data de Calibração: 17/07/2017 
 

 Analisador de Ozônio: Marca: Ecotech – Modelo: EC9811 series O3 – Nº 

Série:13-1434 – Certificado de Qualidade nº: 13-1434 

 

 

 

 

 

 











Confira a autenticidade no sítio https://portal.qcertifica.com.br/validador.aspx - Chave: 60835847









CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº S384267/2017
Emissão

11/07/2017

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes,
mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente.Pág. 1/2

MARCIEL OURIQUES DA CONCEIÇÃO
SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data da calibração

Ficha de Acompanhamento: 004099/2017

1. Dados do Instrumento e Solicitante:

Fabricante:

Valor de uma divisão (d):

Faixa de Indicação:

Data de Recebimento:

SHIMADZU

BA 02

0,0001 g

0 a 220 g

11/07/2017

11/07/2017

BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICADenominação:

Código:

Classe de Exatidão: I

Valor de verificação (e): 0,001 g

Número de Série: D305300024

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALContratante:

Harry Pofhal, 111 - Blumenau - SC

Solicitante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Harry Pofhal, 111 - Blumenau - SC

Modelo: AUY220

2. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento PSQ-MAS.01 revisão 003 em três ciclos de medição, pelo método de
comparação direta com padrões de referência. Padrões utilizados:Peso-Padrão certificado 17000589 RBC/TECPAR, válido
até 02/2019.

"Este certificado atende os requisitos de acreditação pela CGCRE, que avaliou a competência do laboratório e comprovou
sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)"

Unidade: g3. Tabela de resultados:

Incerteza de
Medição

Valor de
Referência

Média dos
Valores Indicados

Erro de
Indicação

k veff

0,00020,00000,0020 0,0020 2,52 6

0,00030,00001,0000 1,0000 3,31 3

0,00020,000010,0000 10,0000 2,65 5

0,0002-0,000150,0000 49,9999 2,01 190

0,0005-0,0002100,0000 99,9998 2,00 ∞

ERRO DE EXCENTRICIDADE: 0,0001 g

4. Condições Ambientais e Local

Temperatura média:

Local da calibração:

Umidade relativa do ar média:

Nas instalações do solicitante

18,3 ± 0,1 ºC

61,0 ± 0,0 %ur

Pressão atmosférica média: 1012,0 ± 0,0 mbar



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº S384267/2017
Emissão

11/07/2017

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes,
mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente.Pág. 2/2

5. Notas
  5.1 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual 

para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos veff corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A 

incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. Os valores de k e veff estão apresentados na tabela de 

resultados.

  5.2 - Erro de indicação: Diferença entre a média dos valores indicados e o valor de referência.
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ANEXO 11.3.9.6-1 - Protocolo da Ficha de 

Caracterização de Atividade (FCA) do IPHAN de 

Santa Catarina 



MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Gabinete da Presidência
Coordenação Nacional de Licenciamento

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN

TRE Nº 58 / CNL/GAB PRESI

Identificador de FCA

Número: #CNL-17

Data de Protocolo da FCA

28 de março de 2018.

Brasília, 16  de maio de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
CELSO PEREIRA DA SILVA
Golar Power Latam Participações e Comércio Ltda.
Rua Dias Ferreira, nº 190, sala 01
Leblon
22.431-050 - Rio de Janeiro/RJ

Empreendimento: Terminal Gás Sul (TGS) - Municípios de São Francisco do Sul, 
Itapoá e Garuva - Estado de Santa Catarina.

Nº Processo IPHAN: 01510.000248/2018-11

Prezado Senhor,

Página 1 de 5SEI/IPHAN - 0475458 - Termo de Referência Específico

16/05/2018file:///C:/Users/roc66674/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet...



1. Cumprimentando-o cordialmente, informamos que após análise da Ficha de 
Caracterização de Atividade (FCA) com vistas à definição dos estudos de avaliação de impacto 
em relação aos bens acautelados, nos termos da Portaria Interministerial n°60/2015 e da 
Instrução Normativa IPHAN n° 001 de 2015, comunicamos que o documento atende as normas 
legais supracitadas.

2. Neste sentido, deverão ser apresentados os seguintes estudos visando subsidiar 
o cumprimento deste Termo de Referência Específico (TRE):

a. Em relação aos bens Arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 
3.924/61:

A1. O empreendimento recebeu o enquadramento de nível III em função de sua 
tipologia (anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n°
01/2015).

A2. Dessa forma, será necessária a apresentação do Relatório de Avaliação do 
Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) que, por sua vez, será precedido por 
um Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA), com as 
seguintes informações e estudos:

I. PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Considerando que o empreendimento em tela foi enquadrado como sendo de média e/ou alta 
interferência sobre as condições vigentes do solo (Nível III), grandes áreas de intervenção, com 
limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado, listamos abaixo os 
documentos e as informações necessárias à continuidade do processo de licenciamento ambiental 
junto a este Instituto, sendo que o estudo deve ser executado tanto em área terrestre como 
subaquática.

O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá conter:

1. Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por meio de 
levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada;

2. Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área 
Diretamente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários em campo com 
base em levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície;

3. Refinamento da pesquisa arqueológica nos locais de médio e alto potencial arqueológico;

4. Em ambiente subaquático, um levantamento prospectivo intensivo a partir de prospecção 
arqueológica subaquática direta (através de mergulho) ou através de métodos geofísicos 
indiretos (sonar de varredura lateral, perfilador sísmico de subsuperfície, etc).  

5. Estabelecimento de uma proposta metodológica para o registro, mapeamento, delimitação e 
pesquisa de sítios arqueológicos submersos.

6. Proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando 
registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto;

7. Indicação de instituição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação do material 
arqueológico, localizada, preferencialmente, na unidade federativa onde a pesquisa será 
realizada;
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8. Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo, se houver, e 
da equipe tecnicamente habilitada;

9. Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo, se houver, e 
da equipe tecnicamente habilitada em arqueologia de ambientes aquáticos;

10. Declaração de participação de TODOS os membros da equipe de pesquisa;

11. Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados das 
atividades a serem realizadas no local, destinadas à comunidade local e ao público 
envolvido;

12. Proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação 
científica e extroversão;

13. Delimitação da área abrangida pelo projeto em formato shapefile;

14. Prova de idoneidade financeira do projeto;

15. Cópia dos atos constitutivos ou lei instituidora, se pessoa jurídica;

16. Relação, quando for o caso, dos sítios a serem pesquisados com indicação exata de sua 
localização;

17. Definição dos objetivos;

18. Sequência das operações a serem realizadas no sítio;

19. Cronograma da execução;

20. Mapa imagem em escala compatível.

Além destes supracitados requisitos, recomenda-se que o projeto esteja em consonância 
cronológica com os demais estudos exigidos pelos órgãos envolvidos no processo de 
licenciamento ambiental e que, para além do levantamento dos sítios arqueológicos registrados no 
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA, considere também os estudos anteriormente 
executados na área de influência do empreendimento.

O projeto deve referir-se, ainda, aos sítios arqueológicos já conhecidos localizados na área de 
influência do empreendimento e que possam, durante a implantação do empreendimento, sofrer 
impactos. Nesses casos o projeto deverá contemplar sugestões de medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias adequadas à sua proteção.

Destaca-se também que a autorização do IPHAN para realização de pesquisas arqueológicas em 
Terras Indígenas, Comunidades Quilombolas ou em áreas especialmente protegidas, não exime o 
interessado de obter, junto às instituições responsáveis, as respectivas autorizações relativas ao 
cronograma de execução, bem como a autorização da entrada dos profissionais nas áreas 
pretendidas.

II. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO
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A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser descrita 
em relatório denominado Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a ser 
submetido à avaliação do IPHAN, contendo os resultados da pesquisa, nos termos do artigo 20 da 
Instrução Normativa IPHAN n.º 001/15 e arts. 11 e 12 da Potaria Sphan 07/88.

Destaca-se que para a confecção do inventário do acervo deverá ser observado o anexo II da 
Portaria Iphan 196/2016.

Cumpre destacar ainda que as Fichas de Registro de Sítios Arqueológicos deverão, 
necessariamente, ser apresentadas em meio físico, assinadas pelo arqueólogo coordenador, e em 
meio digital, formato ACCESS, com vistas à sua inclusão no Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos – CNSA, após análise e homologação pelo IPHAN.

Em relação às plantas e mapas que comporão o relatório, estes deverão ser apresentados em meio 
digital no formato shapefile (shp), com datum SIRGAS2000. As plantas e mapas apresentados em 
meio físico deverão conter: grade de coordenadas, escalas gráficas e numérica e sistema de 
coordenadas UTM (Datum SIRGAS2000) contendo a área de influência do empreendimento, o 
posicionamento e delimitação de sítios localizados e/ou conhecidos e demais informações 
relevantes para a avaliação do impacto na área.

Caso o empreendimento sofra alterações na área de influência inicialmente apresentada o IPHAN 
deve-se apresentar documentação com todos os requisitos, já citados acima, necessários a 
manifestação deste instituto, ou seja, o arqueólogo coordenador deverá indicar quais serão as 
alternativas locacionais para o empreendimento, indicando qual o grau de impacto em cada um 
dos locais sugeridos.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela conservação dos bens arqueológicos é do arqueólogo 
coordenador durante a etapa de campo e da instituição de guarda e pesquisa, após seu 
recebimento, cabendo ao empreendedor executar as ações relacionadas à conservação dos bens 
arqueológicos decorrentes do empreendimento, incluindo, quando couber, a conservação de bens 
arqueológicos in situ, a viabilização de espaço apropriado para guarda ou a melhoria de Instituição 
de Guarda e Pesquisa para bens móveis, como determina o Art. 51 da IN IPHAN n.º 001/15.

b. Em relação aos bens Tombados e Valorados (patrimônio material) nos termos do 
Decreto-Lei nº 25/37 e da Lei nº 11.483/07 existentes na área do empreendimento e, 
conforme previsão constante na Instrução Normativa IPHAN n° 01 de 2015, informamos:

B1. Não há previsão de impacto aos bens Tombados, Valorados e Chancelados ou 
processos abertos para esse fim nos municípios citados na FCA, assim como não 
foram identificados processos de Chancela da Paisagem Cultural que abrangessem 
os municípios referenciados na FCA.

c. Em relação aos bens Registrados (patrimônio imaterial), nos termos do Decreto nº 
3.551/00 e após consulta ao banco de dados e Departamento de Patrimônio Imaterial – 
DPI do IPHAN, informamos:

C1. Não há previsão de impacto aos bens Registrados ou processos abertos para 
esse fim no município citado na FCA.

3. Caso o empreendimento em questão requisite a realização do Programa de 
Gestão (independente da natureza do patrimônio cultural acautelado: arqueológico, 
tombado, valorado ou registrado) será igualmente necessário a elaboração e execução de 

Página 4 de 5SEI/IPHAN - 0475458 - Termo de Referência Específico

16/05/2018file:///C:/Users/roc66674/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet...



um Projeto Integrado de Educação Patrimonial - PIEP, com vistas a atender o inciso III do art. 
32 e o inciso V do art. 35, ambos em consonância com as instruções contidas no Capítulo III 
da Instrução Normativa n° 001/2015.

4. Em tempo, registramos que a emissão deste Termo de Referência Específico 
(TRE) para o empreendimento em tela servirá apenas para a confecção dos estudos em 
relação ao impacto da implantação que o empreendimento poderá eventualmente causar aos 
bens culturais.

5. Este documento não equivale anuência do IPHAN para nenhum tipo de Licença 
Ambiental. O IPHAN emitirá sua MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA de anuência às Licenças 
Ambientais a partir da aprovação dos relatórios que foram requisitados neste Termo de 
Referência Específico.

6. Sem mais, informamos que nos encontramos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Roberto Stanchi
Coordenador

Coordenação Técnica Nacional de Licenciamento
Presidência do IPHAN

Documento assinado eletronicamente por Roberto Pontes Stanchi, Coordenador 
Nacional de Licenciamento, em 16/05/2018, às 16:05, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0475458 e o 
código CRC D0352BAF.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01510.000248/2018-11 SEI nº 0475458
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