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1. DADOS DO PORTO DE IMBITUBA 

 

Razão Social: SCPar Porto de Imbituba S.A. 

Nome Fantasia: Porto de Imbituba 

CNPJ: 17.315.067/0001-18 

Cadastro Técnico Federal - IBAMA: 5684595 

Endereço: Avenida Presidente Vargas, S/N, Centro 

Município: Imbituba / SC 

CEP: 88780-000 

Telefone Geral: (48) 3355-8900 

Fax: (48) 3355-8929 

Home Page: http://www.portodeimbituba.com.br 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

Situado no centro-sul do litoral do Estado de Santa Catarina, no Município de Imbituba, 

no Bairro Vila Alvorada, o Porto de Imbituba foi construído em uma enseada aberta ao 

mar (Figura 1) (sob as coordenadas de latitude 28º13‟17.00” e longitude 48º38‟21.00”), 

sendo que no decorrer do processo para o seu estabelecimento foram edificadas várias 

obras de infraestrutura de proteção portuária. A área de atracação foi protegida por um 

quebra mar de 850 metros. 

 

 
Figura 1. Foto aérea do Porto de Imbituba. Finte: Imbituba Operadora Portuária. 

 

A SCPar Porto de Imbituba S.A., criada pelo Convênio de Delegação Nº 01/2013 

celebrado em 26 de novembro de 2012, momento em que a União delega ao Estado os 

direitos de exploração do Porto de Imbituba, é a autoridade portuária delegada pela 

Secretaria de Portos da Presidência da República, para administrar o Porto de Imbituba, 

assumindo a administração do porto em 25 de dezembro de 2012. A sociedade de 

propósito específico exerce suas atividades em área do porto organizado, definido pela 

Portaria do Ministério dos Transportes Nº 1.040 de 20 de dezembro de 1993 e pelo 

Decreto Federal de 14 de janeiro de 2007. 

 

O Porto Organizado de Imbituba configura-se por uma área total de 2.300.000 m², dos 

quais podem ser divididos em duas subáreas. A primeira subárea corresponde à extensão 

das instalações portuárias existentes, inscritas sob a poligonal que define a área do Porto 

Organizado de Imbituba, perfazendo a superfície que se inicia na lateral externa da raiz 

do molhe de Imbituba até os limites da área compreendida pela extinta Indústria 

Carboquímica Catarinense – ICC. Esta área, que compreende um total de 1.550.000m², 

abrange em seu curso o Saco Cova do Boi, o Saco da Cabra, a Ponta do Ferreira e o 
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Pontal, compreendendo todos os cais, atracadouros, pontes, píeres de acostagem, 

armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação rodoviária e ferroviária, 

assim como os terrenos pertencentes à União que circundam esta área.  

 

A segunda subárea, correspondente a uma área total de aproximadamente 750.000 m², 

envolve os acessos aquaviários e a infraestrutura de proteção, abrangendo as áreas de 

fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a esse até as margens 

das instalações terrestres do Porto Organizado, aquelas existentes e aquelas que venham 

a ser implementadas e administradas pela mesma agência mantenedora do Porto. 

 

A atividade predominante do Porto de Imbituba é de cargas a granel, em especial granéis 

sólidos. Após o encerramento do ciclo de exportação do carvão mineral catarinense, em 

meados dos anos 90, o Porto passou por um novo ciclo, de cargas conteinerizadas, 

também encerrado. Atualmente continua como um Porto de granéis sólidos, mas com 

outro perfil de cargas, onde se destacam as importações (longo curso) de coque verde de 

petróleo, grãos agrícolas, de fertilizantes e de sal marinho e contêineres, mesmo com 

baixa movimentação.  

 

O Porto possui quatro berços de atracação, sendo que três são operacionais, onde são 

movimentadas as cargas gerais (fertilizantes, barrilhas, carnes congeladas e cargas 

conteinerizadas), granéis sólidos (grãos agrícolas, carvão mineral, coque verde de 

petróleo, coque calcinado, hulha, barrilha, bauxita e sal) e granéis líquidos (soda cáustica 

e ácido fosfórico).  

 

Após o ano de 2008, com a assinatura dos contratos de arrendamento para a empresa 

Santos Brasil, pelo período de 25 anos, o Porto de Imbituba volta a movimentar as 

cargas conteinerizadas. Registram-se ainda as tradicionais importações (cabotagem) de 

soda cáustica líquida a granel e as exportações de cargas congeladas para o mercado 

externo. Eventualmente embarca açúcar em sacos e importação de grãos agrícolas. 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar a atualização dos Programas 

Ambientais, constante no Plano de Controle Ambiental – PCA do Porto de Imbituba, em 

atendimento à solicitação da FATMA para a renovação da Licença Ambiental de Operação 

– Oficio No 123/2015 – CTB, e conforme reunião realizada no dia 22 de janeiro de 2015.  

 

Conforme solicitação da FATMA para a renovação da referida licença ambiental de 

operação, os programas de monitoramentos ambientais a serem atualizados e/ou 
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inseridos ao Plano de Controle Ambiental atualmente desenvolvido, são apresentados a 

seguir: 

 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos; 

 Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas; 

 Programa de Monitoramento das Águas Superficiais; 

 Programa de Monitoramento das Águas Oceânicas; 

 Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; 

 Programa de Controle das Águas de Lastro; 

 Programa de Monitoramento da Biota Aquática Marinha; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Monitoramento de Cetáceos; 

 Programa de Monitoramento dos Ruídos Subaquáticos; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimentos; 

 Programa de Monitoramento das Condições Hidrodinâmicas; 

 Programa de Inspeção Veicular; 

 Programa de Prevenção da Fauna Sinatrópica; e, 

 Programa de Monitoramento da Pesca Artesanal. 

 

Cabe ainda salientar que, além dos planos de monitoramento supracitados, serão ainda 

incluídos na atualização do PCA as solicitações requeridas através do Oficio No 1479/2014 

CTB/FATMA. O detalhamento dos programas listados é apresentado a seguir para 

apreciação deste órgão ambiental. 
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3. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

Os resíduos podem ser considerados como produtos das atividades humanas e, por isso, 

devem seguir normas específicas a fim de que se minimizem seus efeitos sobre o meio 

ambiente. 

 

O caminho para a minimização destes efeitos é a implantação de um sistema de gestão 

ambiental, o qual contempla o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Nesse 

sentido, a Resolução CONAMA Nº 005/93 e a Resolução da ANVISA RDC Nº 56/08, 

dispõem sobre o gerenciamento adequado de resíduos sólidos gerados em portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e terminais rodoviários. 

 

Através da atividade portuária são gerados diversos tipos de resíduos que, muitas vezes, 

não são tratados da forma adequada. O gerenciamento inadequado dos resíduos na 

região portuária pode acarretar em prejuízos econômicos à administração do Porto, 

aumentando suas despesas. Pode, também, contribuir para a poluição ambiental, 

proliferação de insetos, roedores e outros vetores, aumentando a possibilidade de 

transmissão de doenças, estas podendo caracterizar-se como endemias ou epidemias por 

se tratar de um local de trânsito intenso. Esses efeitos, portanto, impactam de forma 

negativa a comunidade local, a pesca e turismo. 

 

A coleta, transporte e a geração dos resíduos são realizados por empresas 

ambientalmente licenciadas. Nesse sentido, o presente Relatório tem como objetivo 

apresentar as ações que serão tomadas quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos no 

Porto de Imbituba. Cabe destacar que o gerenciamento compreende as fontes 

(empresas) geradoras dos resíduos até a destinação final dos mesmos. Pelo princípio da 

corresponsabilidade, o empreendedor é o responsável pelo seu resíduo desde a geração 

até o destino final. 

 

3.1. Legislação Envolvida 

 

A fim de se obter uma gestão adequada dos resíduos é importante que a mesma esteja 

subsidiada pelas legislações pertinentes, tais como: 

 

 Resolução CONAMA Nº 005, de 05 de agosto de 1993 - Estabelece definições, 

classificação e procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos 
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oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários. 

 

 Resolução CONAMA Nº 006, de 19 de setembro de 1991 - Dispõe sobre a 

incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos. 

 

 Resolução CONAMA Nº 23, de 12 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre as 

definições e o tratamento a ser dado aos resíduos perigosos, conforme as normas 

adotadas pela Convenção da Basileia sobre o controle de Movimentos Transfronteiriços 

de Resíduos perigosos e seu Depósito. Regulamenta a importação e uso de resíduos 

perigosos. 

 

 Resolução CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece código de cores 

para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 

 

 Resolução CONAMA Nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

 Resolução CONAMA Nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

 

 Resolução CONAMA Nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e 

a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

 

 Resolução ANTAQ Nº 2190 de 28 de julho de 2011 - Aprova a norma para 

disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações. 

 

 RDC Nº 72 da ANVISA, de 29 de dezembro de 2009 - Aprova o Regulamento 

Técnico, Anexo a esta Resolução, com vistas à promoção da vigilância sanitária nos 

Portos de Controle Sanitário instalados no território nacional. 

 

 ANVISA - Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 351, de 20 de dezembro 

de 2002 - Para fins da Gestão de Resíduos Sólidos em Portos, Aeroportos e Fronteiras 

define como de risco sanitário as áreas endêmicas e epidêmicas de Cólera e as com 

evidência de circulação do Vibrio cholerae patogênico. Atualiza lista dos países e dos 

estados e municípios brasileiros reconhecidos como áreas de risco para cólera. Define 
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que os Resíduos Sólidos provenientes de áreas endêmicas e epidêmicas de Cólera e 

aquelas com evidência de circulação do Vibrio Cholerae patogênico apresentam risco 

potencial à saúde pública e ao meio ambiente e, portanto, são considerados como 

pertencentes ao Grupo A, a que se referem às Resolução CONAMA Nº 05/1993 e 

Resolução CONAMA Nº 283/2001. 

 

 ANVISA - Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 56, de 6 de agosto de 

2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de 

Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

 

 Lei Nº 11.347, de 17 de janeiro de 2000 - Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e 

o destino final de resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona, e adota 

outras providências. 

 

 Lei Estadual Nº 13.557, de 17 de novembro de 2005 - Institui a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos no Estado de Santa Catarina. 

 

 Lei Nº 14.364, de 25 de janeiro de 2008 - Altera o inciso VII do art. 5º da Lei nº 

13.557, de 2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

 

 Lei nº 15.112, de 19 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre a proibição de despejo de 

resíduos sólidos reaproveitáveis e recicláveis em lixões e aterros sanitários. 

 

 Lei Nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 

 Decreto Nº 87.566, de 16 de setembro de 1982 - Promulga o texto da convenção 

sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, 

concluída em Londres, a 29 de dezembro de 1972. 

 

 Decreto N° 875, de 19 de julho de 1993 - Promulga o texto da Convenção sobre o 

Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

 

 Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei nº 12.305, de 

2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 
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Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

 

 NBR 10.004 / 2004 – Resíduos Sólidos – Classificação. 

 

 NBR 11.174 / 1990 – Armazenamento de Resíduos Classe II – não inertes e Classe 

III inertes. 

 

 NBR 12.235 / 1992 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos. 

 

3.2. Empresas presentes no Porto do Imbituba 

Estão presentes no Porto de Imbituba por volta de 15 empresas, conforme tabela a 

seguir: 

Tabela 1. Empresas presentes no Porto de Imbituba com seus respectivos ramos de atividade. 

Empresas Atividade no Porto 

SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A. 
Empresa que é responsável pela 

Administração do Porto 

RP – Locações e Prestadoras de Serviços Portuários 
– Eireli - ME 

Empresa responsável pela dragagem de 
manutenção 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA Escritório 

AGIL Armazéns Gerais Ltda. Terminal frigorífico 

Armazém Manuchar Comercio Exterior Ltda. Movimentação de cargas (barrilha) 

CRB Operações Portuária S.A 
Terminal de Granéis sólidos (coque verde de 
petróleo) 

Departamento do Fundo da Marinha Mercante Escritório 

Fertisanta – Fertilizantes Santa Catarina Terminal de fertilizantes 

I.L.P – Imbituba Logística Portuária Ltda. 
Operadora portuária do Porto de Imbituba 
(escritório e oficina) 

Santos Brasil Participações S/A Terminal de contêineres 

Santos Brasil Participações S/A Terminal de carga geral 

Saveiros Camuyrano Serviços Marítimos S/A 
Serviços de rebocadores – depósito de apoio 
ao serviço de rebocador 

Secretaria da Receita Federal em Imbituba Escritório 

Serra Morena Corretora Ltda. Movimentação de cargas (grãos agrícolas) 

Unidade de Vigilância Agropecuária do Porto de 
Imbituba 

Escritório 

 

3.3. Levantamento do Quantitativo de Resíduos Sólidos Gerados 
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A atividade portuária devido a sua abrangência conta com uma geração de resíduos 

bastante diversificada, sendo, portanto, necessário que estes resíduos sejam 

classificados conforme legislação pertinente. A partir disso, pode-se analisar o 

procedimento de coleta, acondicionamento, transporte e destinação final adequado a 

cada tipo de resíduo. A Resolução CONAMA Nº 005/93, que dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários 

e rodoviários, define em seu Anexo I a classificação dos resíduos sólidos, conforme 

ilustra o Quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Classificação dos resíduos sólidos segundo a Resolução CONAMA 005/93. 

CLASSE DEFINIÇÃO TIPO DE RESÍDUO 

Grupo A 

Resíduos que apresentam risco 

potencial à saúde pública e ao 
meio ambiente devido à presença 
de agentes biológicos. 
 

Sangue e hemoderivados; animais usados 
em experimentação, excreções, secreções 

e líquidos orgânicos; meios de cultura; 
tecidos, órgãos, fetos e peças 
anatômicas; filtros de gases aspirados de 
área contaminada; resíduos advindos de 
área de isolamento; entre outros. 

Grupo B 

Resíduos que apresentam risco 
potencial à saúde pública e ao 
meio ambiente devido às suas 
características químicas. 
 

Drogas quimioterápicas e produtos por 

elas contaminados; resíduos 
farmacêuticos (medicamentos vencidos, 
contaminados, interditados ou não-
utilizados); e, demais produtos 
considerados perigosos, conforme 
classificação da NBR-10004 da ABNT 
(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 

reativos). 

Grupo C Rejeitos radioativos 

Materiais radioativos ou contaminados 
com radionuclídeos, provenientes de 
laboratórios de análises clínicas, serviços 
de medicina nuclear e radioterapia, 

segundo Resolução CNEN 6.05. 

Grupo D 
Resíduos comuns são todos os 
demais que não se enquadram nos 
grupos descritos anteriormente. 

Resíduos que não se encaixem nas 
especificações já citadas. 

 

Conforme a RDC 342 - Resolução ANVISA de 13/12/2002, que estabelece o termo de 

referência para elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para 

Instalações Portuárias, Aeroportuários e Terminais Alfandegados de Uso Público, os 

resíduos sólidos provenientes das embarcações devem ser considerados como não 

recicláveis e os resíduos sólidos de embarcações provenientes de áreas endêmicas e os 

resíduos de serviços de saúde, devem ser encaminhados para o tratamento adequado 

para posterior disposição final conforme a legislação vigente.  

 

Para estabelecer os procedimentos administrativos e operacionais para a realização de 

abastecimento de combustíveis e retirada de resíduos sólidos de embarcações, pelo cais 

público do Porto de Imbituba, de forma que os mesmos sejam executados de forma 
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segura e que permitam o melhor controle e fiscalização por parte da Autoridade 

Portuária; o Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente expediu a Norma 

Técnica 001.  

 

Os resíduos sólidos recicláveis são coletados, separados e destinados a empresas 

licenciadas para realizarem a reciclagem. 

 

3.4. Sistema de Coletores de Resíduos Sólidos no Porto de Imbituba 

 

O gerenciamento de resíduos sólidos efetuado no Porto de Imbituba, conta com coletores 

recomendados pela ANVISA e adequados ao ambiente da área portuária. Sua atual 

disposição pode ser observada através da Figura 2. 
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Figura 2: Disposição dos coletores na área do Porto de Imbituba.
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3.5. Tratamento e Destinação Final 

 

A coleta, destinação final e tratamento dos resíduos coletados na área do Porto de 

Imbituba serão realizados por empresas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental, 

respeitando as tipologias de resíduos gerados. 

 

Mensalmente, a empresa contratada para a realização da coleta e transporte emitirá 

certificados de retiradas de resíduos e declarações de destino final dos resíduos, 

contemplando os seguintes dados: 

 

 quantitativos dos resíduos, de acordo com sua classe; 

 empresa que realizou o tratamento e destino final para cada classe de resíduo; 

 número da licença ambiental de operação das empresas de tratamento e destino 

final; 

 validade da licença ambiental de operação das empresas de tratamento e destino 

final; 

 declaração da empresa atestando que os resíduos gerados pelo Porto de Imbituba 

foram devidamente destinados. 

 

Cabe ressaltar que todas as etapas da gestão dos resíduos gerados pela SCPar Porto de 

Imbituba S/A são realizadas conforme estabelecido no Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS do empreendimento. 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: Mensal. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

Este programa visa monitorar os parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas nas 

áreas operacionais da Porto de Imbituba. O programa caracteriza-se como uma 

importante ferramenta para a identificação das potenciais alterações geradas pelas 

atividades operacionais associadas ao empreendimento, caso existentes, que, por vezes, 

podem representar impactos adversos ao ambiente aonde se desenvolve. 
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Portanto, prevê-se o monitoramento de uma série de poços de monitoramento, 

possibilitando avaliar a ocorrência de eventuais vazamentos e posterior percolação de 

substâncias contaminantes para o subsolo. 

 

4.1. Aspectos Metodológicos 

 

As coletas serão realizadas em trinta (30) poços na área do Porto Organizado de 

Imbituba, tendo como referência o mapa constante na Figura 3. 

 

As coordenadas geográficas dos pontos amostrais são apresentados na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Posição geográfica dos pontos amostrais para 
monioramento da qualidade das águas superficiais de 
escoamento do Porto de Imbituba. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

ASb-1 730.161,899 6.874.212,914 

ASb-2 730.328,005 6.874.809,124 

ASb-3 729.528,377 6.874.303,286 

ASb-5 729.737,847 6.874.615,886 

ASb-6 729.745,411 6.873.987,884 

ASb-7 729.638,177 6.874.078,339 

ASb-8 729.698,859 6.874.205,626 

ASb-10 729.767,079 6.874.259,674 

ASb-11 729.924,634 6.874.184,592 

ASb-12 729.942,424 6.874.324,965 

ASb-14 729.994,084 6.874.414,799 

ASb-15 729.735,455 6.874.468,331 

ASb-16 729.841,754 6.874.561,117 

ASb-17 729.639,982 6.874.633,941 

ASb-18 729.601,996 6.874.757,309 

ASb-19 729.690,966 6.874.818,918 

ASb-22 730.146,835 6.874.498,418 

ASb-24 730.233,314 6.874.758,818 

ASb-25 730.353,280 6.874.834,425 

ASb-26 729.639,501 6.874.755,095 

ASb-27 729.649,570 6.874.779,826 

ASb-28 729.876,258 6.874.767,551 
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ASb-30 730.153,961 6.874.592,507 

ASb-31 729.836,290 6.874.440,547 

ASb-32 729.926,713 6.874.441,160 

ASb-33 729.993,937 6.874.327,759 

ASb-34 729.967,059 6.874.163,195 

ASb-35 730.025,313 6.874.120,536 

ASb-36 729.910,451 6.874.043,320 

ASb-37 729.702,315 6.874.114,187 

ASb-38 729.577,754 6.874.342,943 
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Figura 3. Localização geográfica dos poços de monitoramento da qualidade de águas subterrâneas.  
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Os pontos de monitoramento deverão fornecer dados sobre a contaminação que 

porventura possam ocorrer na área do empreendimento. 

 

4.1.1. Desenvolvimento dos Poços de Monitoramento 

 

A NBR 13895/1997, em seu item 5.4 Amostragem, descreve: “Antes de iniciar a coleta 

de amostras, o poço deve ser esgotado pelo menos uma vez, aguardando-se a 

recuperação do nível estático”. Este procedimento, porém, deve ser realizado adotando-

se algumas medidas técnicas visando não acarretar na contaminação do poço. 

 

Desta maneira as atividades para o definido desenvolvimento do poço serão realizadas 

no dia anterior aos procedimentos de amostragem. Inicialmente deverá ser realizada a 

mensuração do nível hidrostático, utilizando para tal um medidor de nível HS (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Mensuração do nível hidrostático 
no PM-01 com a utilização do medidor de 
nível HS. 

 

Após a mensuração do nível hidrostático, de posse das características do poço descritas 

no projeto executivo, deverá então ser determinado o volume contido no poço. Em 

seguida será realizado o rebaixamento do nível, utilizando para tal uma bomba 

submersível (Figura 5). 
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Figura 5. Bomba submersível em 

diâmetro de 1” marca Whale. 

 

O rebaixamento será realizado mantendo o nível na região do poço constituída pelo 

revestimento geomecânico. Após o rebaixamento será mensurado novamente o nível e 

então registrada a hora inicial, que após um intervalo de tempo conhecido retornará a 

medir o nível. Este procedimento será adotado para determinar a vazão de recarga do 

poço. 

 

Após a determinação da vazão de recarga os poços deverão desenvolvidos, sendo que 

para cada poço deverá ser retirado um volume três vezes superior ao volume do poço, 

realizando-se o esgotamento sempre em vazão inferior a vazão de recarga. 

 

4.1.2. Coleta, Preservação, Acondicionamento e Análise Físico-Químicas das 

Amostras 

 

Os procedimentos de coleta das amostras das águas subterrâneas serão realizados de 

acordo com a norma da ABNT (1997). A preservação, condicionamento e realização das 

análises físico-químicas obedecerão às orientações da APHA et al. (1995).  

 

No momento da coleta das amostras, deverá ser realizado inicialmente a mensuração do 

nível hidrostático, e posteriormente a medição dos parâmetros in situ com a utilização de 

uma sonda multiparâmetros HORIBA W-22 (Figura 6). Deverá ser realizada a análise dos 

seguintes parâmetros: Condutividade, Sólidos Dissolvidos Totais, Salinidade, 

Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido e Turbidez. 
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As amostras de água subterrânea serão coletadas com a utilização de amostradores do 

tipo bailer (Figura 7), sendo que para cada poço de monitoramento será utilizado um 

amostrador distinto, evitando assim a contaminação cruzada. 

 

 
Figura 6. Medição de parâmetros in situ 
realizada através da sonda 
multiparâmetros HORIBA W-22. 

 

 
Figura 7. Procedimento de coleta da amostra de água subterrânea. 
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As amostras coletadas deverão ser armazenadas em frascos devidamente identificados, 

quanto ao local da amostragem, parâmetro a ser analisado e procedimento de 

conservação da amostras. 

 

4.1.3. Parâmetros Físico-Químicos a Serem Analisados 

 

Na definição dos parâmetros a serem monitorados levou-se em consideração que 

deverão ser analisados os parâmetros conforme definido na tabela abaixo: 

 

Identificação dos Pontos Parâmetros 

ASb-1, ASb-2, ASb-7 (substituindo o 

antigo ASb-4), ASb-05 e ASb-38 

(substituindo o antigo ASb-3) 

Todos os parâmetros com limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA Nº 

420/2009. 

ASb-06, ASb-08, ASb-10, ASb-11, ASb-12,  

ASb-14, ASb-15, ASb-16, ASb-17, ASb-18, 

ASb-19, ASb-22, ASb-24, ASb-26, ASb-27, 

ASb-28, ASb-30, ASb-31, ASb-32, ASb-33, 

ASb-34, ASb-35, ASb-36, ASb-37 

Alumínio, Arsênio, Boro, Cádmio, Chumbo, 

Cobalto, Cromo total, Cromo III, Cromo VI, 

Ferro, Manganês, Níquel, Nitrato, Sódio, 

Tálio, Zinco, Coliformes Termotolerantes e 

TPH Total. 

ASb-25 Alumínio, Arsênio, Boro, Cádmio, Chumbo, 

Cobalto, Cromo total, Cromo III, Cromo VI, 

Ferro, Manganês, Níquel, Nitrato, Sódio, 

Tálio, Zinco, Coliformes Termotolerantes, 

TPH Total e PCB Total. 

  

 

Após o monitoramento compreendido pelo período de um ano, deverá ser realizada a 

otimização dos parâmetros analisados por este programa, dando maior destaque àqueles 

aos quais a atividade portuária estão intimamente relacionados. 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: trimestral. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 
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5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

A ocorrência e transporte da água na superfície terrestre é resultante da precipitação que 

atinge o solo, onde parte fica retida - quer seja em depressões existentes no solo quer 

seja como película em torno de partículas sólidas – onde o excedente que não se infiltrar 

escoa superficialmente. Desta forma, esse escoamento normalmente ocorre logo após 

uma chuva intensa, sendo influenciado pelas características climáticas e pela natureza 

fisiográfica do terreno. 

 

Ao se deslocar em pátios industriais e canteiros de obra, as águas superficiais podem 

entrar em contato, principalmente, com material particulado e com resíduos de possíveis 

derramamentos de óleos e graxas, podendo transportar esses contaminantes até a 

massa d’água mais próxima e causar a alteração da sua qualidade. Dessa forma, torna-

se necessário o controle e o monitoramento dessas águas a fim de avaliar sua qualidade 

e efetuar o seu tratamento, se necessário, com a finalidade de atender os requisitos 

legais quanto ao seu lançamento. 

 

Portanto, este Programa deverá focar as águas de escoamento superficial coletadas por 

redes de drenagem pluvial localizadas na área do empreendimento, prevenindo que 

possam chegar a massa d’água adjacente ao empreendimento, ocasionando alterações 

na sua qualidade. 

 

5.1. Aspectos Metodológicos 

 

Deverão ser realizadas amostragens em dois (02) pontos amostrais localizados na área 

interna do Porto de Imbituba, estando estes situados: 

 

 ASp-1 e ASp-2: próximo ao Portão de Acesso 1; e, 

 ASp-5 e ASp-6: próximo ao pátio de armazenamento de granéis líquidos. 

 

Os pontos situam-se no sistema de bacias de decantação da rede de drenagem pluvial do 

Porto de Imbituba, sendo os mesmos localizados espacialmente na Figura 8 e suas 

coordenadas apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Posição geográfica dos pontos amostrais para 
monioramento da qualidade das águas superficiais de escoamento 
do Porto de Imbituba. 

Ponto Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 
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UTM E (m) UTM N (m) 

ASp-1 e ASp-2 729.744 6.873.923 

ASp-5 e ASp-6 730.325 6.874.809 

 

Serão realizadas duas coletas de amostras em cada bacia de decantação; a primeira irá 

coletar as águas de entrada no sistema de decantação, e a segunda irá amostrar as 

águas que de saída, podendo, assim, aferir a eficiência do sistema. 
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Figura 8. Pontos amostrais para monitoramento da qualidade das águas superficiais de escoamento superficial do Porto de Imbituba. 
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O plano de monitoramento das águas superficiais deverá incluir, em primeiro momento, 

análises físico-químicas considerando o exposto pela Resolução CONAMA Nº 430/2011 e 

Lei Estadual Nº 14.675/2009, em conformidade com as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. Após o monitoramento compreendido pelo período de um ano, 

deverá ser realizada a otimização dos parâmetros analisados por este programa, dando 

maior destaque àqueles aos quais a atividade portuária estão intimamente relacionados. 

 

Considerando que a Resolução CONAMA Nº 430/2011 diz respeito a condições e padrões 

para lançamento de efluentes, prevê-se que nos pontos amostrais referentes à saída do 

sistema (ASp-2 e ASp-6), ou seja, nos locais onde a água é direcionada para lançamento 

no corpo receptor, seja realizada a análise de todos os paramteros contidos na Seção II, 

Art. 16, da Resolução CONAMA 430/2011. Enquanto que nos pontos referentes à entrada 

do sistema (ASp-1 e ASp-5), sejam analisados os parâmetros óleos e graxas, materiais 

sedimentáveis, fósforo total e DBO5,20. Deste modo, torna-se possível avaliar a eficiência 

das bacias de decantação quanto a remoção de material sedimentável e óleos e graxas, 

bem como mensurar os padrões de lançamento do sistema de drenagem por estes 

sistemas. 

 

De forma concomitante, neste programa também estão previstas atividades de suporte, 

tais como: 

 
 Vistoriar canaletas de drenagem e dispositivos de retenção de sólidos, óleos e 

sedimentos, com registro e recomendação de ações cabíveis, como esvaziamento e 

limpeza; 

 Verificar possíveis ocorrências de vazamentos de óleos, combustíveis e graxas de 

equipamentos, abrindo registros para o reparo, a serem encaminhados pelo 

responsável do setor competente. 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: trimestral. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS OCEÂNICAS 

 

Este programa visa monitorar os parâmetros físico-químicos das águas da área de 

influência das atividades de operação do Porto de Imbituba. O programa caracteriza-se 

como uma importante ferramenta para a identificação das potenciais alterações geradas 
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pelas atividades associadas ao empreendimento que, por vezes, podem representar 

impactos adversos ao ambiente aonde se desenvolve. 

 

Portanto, este programa tem como objetivo monitorar a variação dos parâmetros físico-

químicos das águas costeiras adjacentes possibilitando, desta forma, realizar análises 

comparativas, caso existam comprometimentos da qualidade das águas decorrente das 

atividades de operação do Porto de Imbituba. 

 

6.1. Aspectos Metodológicos 

 

O plano amostral para o monitoramento da qualidade das águas deverá ser constituído 

por quatro (05) pontos de coleta, localizados na área costeira adjacente ao Porto de 

Imbituba, conforme apresenta a Tabela 4 e a Figura 9 

 

Tabela 4. Posição geográfica dos pontos amostrais para 
monioramento da qualidade das águas oceânicas no Porto 
de Imbituba. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

AOc-1 730.367 6.875.106 

AOc-2 729.793 6.876.408 

AOc-3 730.744 6.877.276 

AOc-4 731.378 6.875.685 

AOc-5 730.134 6.873.854 
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Figura 9. Localização das estações amostrais para monitoramento da qualidade das águas oceânicas. 
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6.1.1. Procedimento de Coleta e preservação das Amostras 

 

Em cada ponto amostral serão determinados in situ os seguintes parâmetros físico-

químicos com a utilização de sonda multiparâmetros Horiba U-50 PC, ou similar: 

 

 Potencial Hidrogeniônico - pH; 

 Condutividade; 

 Turbidez; 

 Oxigênio Dissolvido – OD; 

 Temperatura da Água; 

 Profundidade; 

 Salinidade; 

 Sólidos Dissolvidos Totais; e, 

 Potencial de Oxirredução. 

 

Concomitantemente, serão realizadas as coletas de água para posterior análise química 

dos parâmetros físico-químicos estabelecidos pela Resolução CONAMA No 357/2005, com 

especial atenção àquelas voltados a águas salinas de classe 1 para padrões para corpos 

de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para fins de consumo intensivo, 

incluindo a determinação de hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA’s). 

 

Ressalta-se ainda que, nesta etapa, também serão registradas informações referentes à 

caracterização ambiental oceanográfica do momento da coleta, tais como condições 

climáticas, regime da maré e demais observações que possam ser relevantes de serem 

contempladas na posterior análise de correlação entre os parâmetros bióticos e abióticos. 

 

Para a operação de coleta das amostras será utilizada uma embarcação previamente 

preparada para tal atividade, que receberá os equipamentos necessários para a coleta de 

água. Para a operacionalização das atividades de campo serão utilizados equipamentos e 

apetrechos amostrais, conforme descritos abaixo: 

 

 GPS Garmin Etrex Legend; 

 Garrafa amostradora do tipo van Dorn para coleta de água (Figura 10); 

 Sonda multiparâmetros Horiba U-50 (Figura 11); 

 Disco de Secchi (Figura 12); e, 

 Frascos de vidro âmbar. 
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Figura 10. Garrafa amostradora van Dorn 
utilizada para coleta de água. 

 

 
Figura 11. Sonda multiparâmetros Horiba U-50. 
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Figura 12. Uso de disco de Secchi para medição de 
transparência da água. 

 

Os procedimentos de coleta, preservação e conservação das amostras de água, para a 

posterior realização das análises físico-químicas em laboratório, obedecerão a padrões 

técnicos exigidos pelo laboratório contratado para evitar a contaminação das amostras, 

sendo previamente etiquetados e identificados com data e horário de cada coleta, em 

cada ponto amostral. Após a coleta, as amostras devidamente acondicionadas em frascos 

apropriados e etiquetados, serão imediatamente refrigeradas em caixa térmica com gelo. 

 

6.1.2. Procedimento Analítico 

 

Para a análise das amostras de água, os procedimentos analíticos da U.S. Environmental 

Protection Agency (ou equivalentes) serão seguidos, em primeiro momento, atendendo 

ao disposto na Resolução CONAMA N 357/2005. Após o monitoramento compreendido 

pelo período de um ano, deverá ser realizada a otimização dos parâmetros analisados 

por este programa, dando maior destaque àqueles aos quais a atividade portuária estão 

intimamente relacionados. 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: trimestral. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS SEDIMENTOS 

 

A legislação brasileira não possui critérios específicos para níveis de contaminantes em 

sedimentos integrantes dos ecossistemas aquáticos, por isso, a avaliação dos elementos 
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presentes nestes compartimentos tem sido avaliados em relação as resoluções do 

CONAMA relativas a gestão de sedimentos dragados. 

 

A remoção e disposição final dos sedimentos dragados representam uma parte 

importante em todo o gerenciamento hídrico. O CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente, através da Resolução Nº 454/2012, estabelece diretrizes e procedimentos 

referenciais para o gerenciamento do material dragado em águas brasileiras. Nesta 

Resolução, que substitui a 344/2004, foram reavaliados alguns dos critérios que dizem 

respeito a qualidade ambiental dos sedimentos e, em alguns casos, estabelecidos novos 

valores de referência. O objetivo é subsidiar e harmonizar a atuação dos órgãos 

ambientais no licenciamento ambiental das atividades de dragagem, definindo os locais 

para disposição final a partir dos níveis de contaminação dos sedimentos. 

 

A resolução abrange portos, baías, rios, lagoas, canais e áreas marítimas, definindo 

regras para a análise de sedimentos antes da realização de dragagem na implantação e 

operação de portos e terminais portuários, e para garantir as condições de 

navegabilidade de corpos hídricos. 

 

Para efeito de classificação do material dragado a ser disposto em águas, são definidos 

critérios de qualidade, a partir de dois níveis, conforme procedimentos estabelecidos pela 

Resolução CONAMA Nº 454/2012: 

 

 I - nível 1: limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos 

à biota. 

 II - nível 2: limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota. 

 

Os sedimentos fazem parte do ciclo hidrológico, que dependendo da sua composição 

química e características de adsorção, podem ter uma elevada capacidade de acumulação 

de contaminantes orgânicos e inorgânicos (COELHO et al., 2009). 

 

De acordo com Deletic et al. (2000), em termos de massa, os sedimentos são os 

poluentes potenciais mais importantes conduzidos pelo escoamento pluvial. A 

acumulação de sedimentos acarreta danos pela obstrução das canalizações, prejudicando 

o desempenho da rede de drenagem projetada. Os sedimentos carreados até o corpo 

receptor formam depósitos modificando seu leito, originando muitos problemas. Em 

resumo, as principais consequências ambientais da produção de sedimentos em áreas 

urbanas são a obstrução das canalizações da rede de drenagem; o assoreamento da 
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drenagem, com redução da capacidade de escoamento de condutos, rios e lagos urbanos 

e o transporte de poluentes agregados ao sedimento que contaminam as águas pluviais 

(DOTTO, 2006). 

 

Os sedimentos de fundo desempenham um papel importante no esquema de poluição 

dos rios por metais pesados. Eles refletem a qualidade corrente do sistema aquático e 

podem ser usados para detectar a presença de contaminantes que não permanecem 

solúveis após seu lançamento em águas superficiais. Mais do que isso, os sedimentos 

agem como carreadores e possíveis fontes de poluição, pois os metais pesados não são 

permanentemente fixados por eles, e podem ser ressolubilizados para a água por 

mudanças nas condições ambientais (BEVILACQUA, 1996). 

 

Os sedimentos dos sistemas aquosos representam uma grande fonte de estudo, pois são 

formados por material sólido carregado pelo vento, gelo e água da superfície da terra. 

Também se originam pela deposição de material orgânico, proveniente de animais e 

vegetais, que vivem no local (CAMPAGNOLI et al., 1999). Eles constituem uma fase 

mineralógica com partículas de tamanhos, formas e composição química distintas. Esses 

materiais, em sua maioria, são depositados nos rios, lagos e reservatórios, durante 

muitos anos. Processos biogeoquímicos controlam o acumulo e a redistribuição das 

espécies químicas (BEVILACQUA, 1996). De acordo com Favaro et al. (2006), outro fator 

que influencia a adsorção e a retenção de contaminantes na superfície das partículas é o 

tamanho da partícula. A tendência observada é que quando o grão diminui, as 

concentrações de nutrientes e contaminantes aumentam. Esta tendência primária é 

devido ao fato das pequenas partículas terem grandes áreas de superfície para a 

adsorção por contaminantes. 

 

7.1. Aspectos Metodológicos 

 

O plano amostral para o monitoramento da qualidade dos sedimentos deverá ser 

constituído por quatro (04) pontos de coleta, localizados na área marinha adjacente ao 

Porto de Imbituba, conforme apresenta a Tabela 5 e a Figura 9 Figura 13 
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Tabela 5. Posição geográfica dos pontos amostrais para 

monioramento da qualidade dos sedimentos no Porto de 
Imbituba. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

Sed-1 730.367 6.875.106 

Sed-2 729.793 6.876.408 

Sed-3 730.744 6.877.276 

Sed-4 731.378 6.875.685 
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Figura 13. Localização das estações amostrais para monitoramento da qualidade dos sedimentos marinhos. 
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Em cada estação amostral, através do uso de draga van Veen, será coletada 

trimestralmente uma amostra de sedimentos superficiais (Figura 14) destinadas à análise 

granulométrica e outra aos parâmetros químicos. As análises de metais pesados nos 

sedimentos requerem cuidados especiais de amostragem, para tanto, serão retiradas 

subamostras que não tiveram contato com a parte metálica do equipamento, a fim de 

evitar possível contaminação das mesmas quando da determinação da concentração dos 

metais pesados. 

 

 
Figura 14. Draga tipo van Veen utilizada para 

coleta de sedimentos superficiais. 

 

As amostras de sedimentos serão armazenadas em frascos plásticos e mantidas 

refrigeradas com gelo em caixa térmica, até o congelamento em um freezer, para 

posterior encaminhamento ao laboratório para a determinação, em primeiro momento, 

dos parâmetros químicos conforme os parâmetros expostos pela Resolução CONAMA Nº 

454/2012 (Tabela 6). Após a realização da primeira campanha amostral, contemplando 

todos os parâmetros físico-químicos da resolução supracitada, os mesmos serão 

analisados, com enfoque nos parâmetros químicos, utilizando também os resultados 

gerados na elaboração do Estudo de Conformidade Ambiental – ECA da dragagem de 

manutenção do Porto de Imbituba elaborado em dezembro de 2014. 

 

Após tal análise, serão estabelecidos como parâmetros químicos integrantes do referido 

monitoramento aqueles detectados nestes distintos momentos amostrais, sendo 

mantidos os parâmetros físicos. 
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Tabela 6. Parâmetros para o monitoramento dos sedimentos conforme Resolução 

CONAMA N° 454/2012 e referência das metodologias analíticas que deverão ser adotadas. 

Parâmetro Metodologia Analítica 

Metais Pesados e Arsênio 

Arsênio (As) 

EPA 3050/6010 C 

Cádmio (Cd) 

Chumbo (Pb) 

Cobre (Cu) 

Cromo (Cr) 

Mercúrio (Hg) EPA 7471 A 

Níquel (Ni) 
EPA 3050/6010 C 

Zinco (Zn) 

Pesticidas Organoclorados 

HCH (Alfa-HCH) 

EPA 8081 A 

HCH (Beta-HCH) 

HCH (Delta-HCH) 

HCH (Gama- HCH/Lindano) 

Clordano (Alfa) 

Clordano (Gama) 

DDDa 

DDEb 

DDTc 

Dieldrin 

Endrin 

TBT 

Tributilestanho EPA 8270 D 

PCB’s 

Bifenilas Policloradas – Σ das 7 bifenilas EPA 8082 A 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos – HPA’s 

Benzo(a)antraceno 

EPA 8270 D 

Benzo(a)pireno 

Criseno 

Dibenzo(a,h)antraceno 

Acenafteno 

Acenaftileno 

Antraceno 

Fenantreno 

Fluoranteno 

Fluoreno 

2-Metilnaftaleno 

Naftaleno 

Pireno 

COT e Nutrientes 

Carbono Orgânico Total Combustão úmida 
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Parâmetro Metodologia Analítica 

Nitrogênio Kjeldahl Total EPA 3050/6010 C 

Fósforo Total Titulação c/ destilação prévia 

 

Em respeito aos parâmetros granulométricos, em geral, sedimentos podem ser 

constituídos por diversas partículas, sendo estas, compostas por matéria orgânica e 

inorgânica, acumulando-se de maneira solta e não consolidada, originando-se da ação do 

intemperismo da erosão de rochas, das atividades de organismos, de processos químicos 

que acontecem na água e até mesmo do espaço onde são encontradas (GARRISON, 

2010). 

 

As partículas sedimentares apresentam dimensões muito variadas. Na natureza 

encontram-se depósitos sedimentares constituídos por elementos com decímetros a 

metros de diâmetro até sedimentos compostos por partículas extremamente pequenas, 

da ordem de alguns micra. Por vezes, a heterogeneidade da dimensão das partículas que 

constituem um depósito é extremamente elevada, coexistindo elementos com metros de 

diâmetro numa matriz de partículas pequenas, como ocorre, por exemplo, nos depósitos 

formados por alguns fluxos detríticos (DIAS, 2004). 

 

O tamanho de grão é uma propriedade física dos sedimentos. Normalmente os dados 

granulométricos são utilizados para estudar tendências de processos superficiais 

relacionados às condições hidrodinâmicas de transporte e deposição. A permeabilidade e 

a estabilidade das partículas sedimentares podem ser um importante complemento nos 

estudos das reações cinéticas e afinidade de partículas finas e contaminantes. A análise 

granulométrica tem por objetivo medir com precisão o tamanho das partículas, para 

determinar sua distribuição de frequência e calcular estatisticamente as características de 

cada amostra (POPPE et al., 2003). 

 

Assim, para efetuar a descrição adequada de um sedimento, torna-se necessário 

proceder a uma análise pormenorizada, utilizando classes granulométricas com pequena 

amplitude. Quanto menor for a amplitude das classes, melhor é a descrição da 

variabilidade dimensional das partículas que constituem o sedimento (DIAS, 2004). 

 

A análise granulométrica dos sedimentos é regulamentada pela Resolução CONAMA No 

454/2012, publicada em 08.11.2012, data em que entrou em vigor, revogando 

expressamente a Resolução CONAMA No 344/2004, que estabelecia diretrizes gerais e 

procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas 

jurisdicionais brasileiras. 
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Na Tabela 7 apresenta-se a classificação granulométrica recomendada pela Resolução 

CONAMA No 454/2012, de acordo com a qual foram realizados os procedimentos 

laboratoriais. 

 

Tabela 7. Classificação granulométrica dos sedimentos1 (Resolução 
CONAMA No 454/12). 

CLASSIFICAÇÃO Phi(φ)2 (mm) 

Areia muito grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia grossa 0 a 1 1 a 0,5 

Areia média 1 a 2 0,5 a 0,25 

Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 3 a 4 0,125 a 0,062 

Silte 4 a 8 0,062 a 0,00394 

Argila 8 a 12 0,00394 a 0,0002 

 

7.1.1. Determinação das Frações Granulométricas 

 

O processamento dos sedimentos destinados à análise granulométrica se inicia com 

sucessivas lavagens das amostras devidamente identificadas, com água destilada, para a 

retirada total de sais. Após a remoção dos sais, as amostras são secas em estufa a 40°C, 

para manter a estrutura dos argilo-minerais e evitar endurecimento excessivo dos 

sedimentos finos. 

 

Depois da secagem completa as amostras são homogeneizadas através de maceração e, 

posteriormente, quarteadas para a obtenção de uma alíquota representativa. Desta 

alíquota são pesadas aproximadamente 40 g de amostra que, por via úmida, são 

passadas por uma peneira de 0,062 mm. Com este procedimento, os sedimentos 

grosseiros permanecerão sobre a peneira, enquanto os finos passarão pela mesma, 

sendo coletados em uma proveta de 1000 mL. 

 

Após a secagem da porção resultante de sedimentos grosseiros (>0,062 mm) estes são 

pesados e a análise granulométrica desta fração é realizada através da técnica de 

peneiramento sugerida em Suguio (1973). Essa técnica consiste em passar a amostra 

por um conjunto de peneiras com malhas de abertura diferentes. As peneiras são 

dispostas em grão-decrescência, ou seja, as malhas de maior abertura em cima e as de 

menor abertura estão na parte inferior do conjunto. São utilizadas as peneiras entre 2 e 

0,062 mm que correspondem a -1 a 4 phi.  

                                           

1 Referência: Escala Granulométrica de Wentworth, 1922. 
2 Phi (φ) corresponde à unidade de medida do diâmetro da partícula do sedimento, cuja equivalência em 
milímetros (mm). 
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Após a agitação das amostras por tempo determinado, as frações retidas em cada 

peneira, são individualmente pesadas. A determinação dos sedimentos finos (<0,062 

mm), coletados na proveta de 1000 mL, é feita pelo método de pipetagem baseado na 

velocidade de decantação das partículas, expressa na lei de Stokes. Através deste 

procedimento são quantificados os sedimentos pertencentes às classes granulométricas 

silte e argila. 

 

7.1.2. Análise Estatística 

 

Após a quantificação das frações granulométricas em laboratório, os dados serão 

analisados estatisticamente a fim de obter a caracterização sedimentológica das 

amostras, a qual está baseada na metodologia de Folk e Ward (1957). Os dados 

estatísticos de granulometria (tamanho médio do grão, seleção, assimetria, curtose) são 

obtidos através do software SysGran® 3.0. 

 

a) Média ou Diâmetro Médio 

 

A média ou diâmetro médio das partículas reflete a média geral de tamanhos dos 

sedimentos, sendo afetada pela fonte de suprimento do material, pelo processo de 

deposição e pela velocidade da corrente (SUGUIO, 1973). 

 

b) Desvio Padrão ou Grau de Seleção 

 

O desvio padrão ou grau de seleção é relacionado ao retalhamento dos depósitos e 

reflete variações nas condições do fluxo (velocidade e turbulência) no ambiente 

deposicional (PONÇANO, 1986 apud FERNANDEZ et al., 2000). Essa relação varia de 

extremamente mal selecionado a muito bem selecionado.  

 

c) Assimetria 

 

O parâmetro assimetria tem sido usado com sucesso na identificação de ambientes em 

que predomina deposição (assimetria positiva) e remoção seletiva (assimetria negativa) 

(DUANE, 1964 apud FERNANDEZ et al., 2000). A seleção varia de assimetria muito 

positiva a assimetria muito negativa. 

 

d) Curtose 
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A curtose é a medida que retrata o grau de agudez dos picos nas curvas de distribuição 

de freqüência. A maior parte das medidas de curtose computa a razão entre as 

dispersões (espalhamento) na parte central e nas caudas das curvas de distribuição. 

Valores de curtose muito altos ou muito baixos podem sugerir que um tipo de material 

foi selecionado em uma região de alta energia e então transportado sem mudança das 

características para um outro ambiente, onde ele se misturou com outro sedimento, em 

equilíbrio com diferentes condições, possivelmente de baixa energia (SUGUIO, 1973). 

 

7.1.3. Determinação de Matéria Orgânica e Carbonato 

 

As determinações de Matéria Orgânica e Carbonato de Cálcio são realizadas de acordo 

com a metodologia proposta por Dean (1974), sendo expressa em porcentagem. 

 

Neste método coloca-se uma quantidade conhecida de amostra livre de umidade, em um 

cadinho pré-pesado que é levado ao forno mufla por uma hora a temperatura de 550°C. 

Após o completo resfriamento da amostra o cadinho é novamente pesado e, por 

diferença entre o peso inicial e o final, tem-se quantificada a quantidade de matéria 

orgânica.  

 

Este mesmo cadinho é levado novamente ao forno mufla a temperatura de 1.000°C, 

durante o período de 1 hora. Após o resfriamento completo é feita a pesagem do cadinho 

contendo amostra. A diferença de peso entre a pesagem final e a obtida após a queima 

da matéria orgânica corresponde a quantidade de carbonato de cálcio da amostra. 

 

Início do programa: início imediato. 

Periodicidade: semestral para os parâmetros químicos, e trimestrais para os 

parâmetros granulométricos. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS NIVEIS DE RUÍDOS 

 

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

conceitua poluição sonora como sendo o conjunto de todos os ruídos provenientes de 

uma ou mais fonte sonora, manifestada ao mesmo tempo em um ambiente qualquer. 

 



SCPar Porto de Imbituba S/A 

__________________________________________________ 
Plano de Controle Ambiental – PCA   - 45 - 

A Poluição Sonora apresenta reflexos em todo o organismo e não apenas no aparelho 

auditivo. Portanto, os ruídos podem causar vários distúrbios, desde a alteração do 

humor, insônia e, até mesmo, a capacidade de concentração. Provocam ainda, 

interferências no metabolismo de todo o organismo com riscos de alterações 

cardiovasculares e da perda auditiva (LE BRUIT, 1990). 

 

O som é uma alteração mecânica que se propaga em forma de movimento ondulatório 

através de um meio elástico (CCMAD, 1991). É parte integrante das atividades dos seres 

vivos e dos elementos da natureza não causando a “poluição sonora”, dado ao seu 

caráter ocasional e a qualidade do barulho oriundo destas. O som ainda pode ser definido 

pela causa (movimento vibratório organizado das moléculas em um meio elástico – ar) 

ou pelo efeito (sensação auditiva produzida por uma fonte sonora, que chega até o 

ouvido por deslocamento de partículas). 

 

Conforme o estudo publicado pela – OMS – Organização Mundial de Saúde (LE BRUIT, 

1990), a Poluição Sonora é uma das três prioridades ecológicas para a próxima década, 

depois da poluição atmosférica e da água de consumo. Estabelece como limite tolerável 

ao ouvido humano o valor de 65 dB[A]. Acima disso, nosso organismo sofre estresse, 

aumentando o risco de doenças. Com ruídos acima de 85 dB[A] aumenta o risco de 

comprometimento auditivo. Dois fatores são determinantes para mensurar a amplitude 

da poluição sonora: o tempo de exposição e o nível do barulho a que se expõe a pessoa. 

Além disto, assinala como efeitos do ruído: perda da audição; interferência com a 

comunicação; dor, interferência no sono; efeitos clínicos sobre a saúde; efeitos sobre a 

execução de tarefas; incômodo; efeitos não específicos. 

 

O ruído industrial – tema das avaliações do presente relatório – provoca, além da perda 

orgânica da audição, efeitos psicológicos, distúrbios neuro-vegetativos, náuseas e 

cefaléias, redução da produtividade, aumento do número de acidentes, de consultas 

médicas e do absenteísmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002), os 

níveis de ruído industrial nas empresas brasileiras são absurdamente excessivos, não 

sendo o problema auditivo o mais alarmante e, sim os efeitos no sistema nervoso o item 

a ser mais enfocado. 

 

A Organização Mundial da Saúde considera que o início do estresse auditivo se dá sob 

exposições a 55 dB, conforme apresentado na Figura 15. 
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Figura 15. Exemplos de níveis de pressão sonora e seus danos causados a saúde 
humana (Modificado de SOUZA, 1998). 

 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA publicou a Resolução 

CONAMA N° 001 de 8 de março de 1990, que: “dispõe sobre critérios de padrões de 

emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política”; sendo estabelecido pela Resolução o 

que segue: 

 

“I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e 

diretrizes estabelecidos nesta Resolução. 

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item 

anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela 

Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

VI - Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de 

acordo com a NBR-10.151 – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 

o conforto da comunidade, da ABNT”. 
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A NBR 10.151 fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em 

comunidades, apresentando o método para a medição de ruído, a aplicação de correções 

nos níveis medidos, no caso dos ruídos apresentarem características especiais, e uma 

comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta vários fatores. Esta 

norma foi elaborada em 1987, tendo sua redação revisada no ano de 2000. 

 

Conforme as considerações iniciais, o presente monitoramento objetiva caracterizar o 

Nível de Pressão Sonora Equivalente (LAeq) em Escala de Compensação A – dB(A), 

através da medição dos Níveis de Pressão Sonora Instantânea (Li), assim como também 

as fontes de emissões sonoras existentes no entorno do Porto de Imbituba.  

 

8.1. Aspectos Metodológicos 

 

O monitoramento dos níveis de pressão sonora do empreendimento ocorrerá 

trimestralmente em horário diurno e noturno. A medição será realizada em seis (06) 

pontos no entorno do Porto de Imbituba, apresentados na Tabela 8 e na Figura 16, em 

áreas classificadas, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de 

Imbituba (PDDSI), conforme a Tabela 9. Por essa razão, a legislação permite limite 

máximo de ruído de 55 dB(A) para horário diurno e 50 dB(A) para noturno para os 

pontos 01 ; 60 dB(A) para horário diurno e 55 dB(A) para noturno, para o ponto 02;  65 

dB(A) para horário diurno e 55 dB(A) para noturno, para o ponto 03; 50 dB(A) para 

horário diurno e 45 dB(A) para noturno, para o ponto 04; 65 dB(A) para horário diurno e 

55 dB(A) para noturno, para o ponto 05 e, para o ponto 06, limites máximos de 70 dB(A) 

par ao periodo diurno e 60 dB(A) para o período noturno. 

 

Tabela 8. Posição geográfica dos pontos amostrais para 
monioramento do ruído atmosférico. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

Ruído-1 729.582 6.874.101 

Ruído-2 729.468 6.874.272 

Ruído-3 729.428 6.875.614 

Ruído-4 729.589 6.873.735 

Ruído-5 729.836 6.875.143 

Ruído-6 730.418 6.874.744 
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Figura 16. Localização das estações amostrais para monitoramento do ruído atmosférico. 
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Tabela 9. Enquadramento das áreas onde estarão localizados os pontos amostrais para 

monitoramento do ruído atmosférico na área de influência do Porto de Imbituba. 

IDENTIFICAÇÃO 

DOS PONTOS 

CLASSIFICAÇAO 

PDSSI 
USOS COMPATÍVEIS 

LIMITE NBR 

10.151 

Ruído - 1 
ZRM1: Zona 

Residencial Mista 

Habitação individual; Habitação 

coletiva; Hotelaria; Comércio 

abastecimento; Comércio varejo, 

escritório e consultório; Centro 

comercial e supermercados; Escolas, 

cursos, bibliotecas e museus; Culto; 

Assistência geral e de urgência; 

Veterinária; Estação de serviços; 

Garagens Coletivas abertas e 

cobertas; Oficinas. 

Área mista, 

predominantemente 

residencial: ruído 

máximo de 55 dB(A) 

para o período 

diurno e 50 dB(A) 

para o período 

noturno 

Ruído – 2 ZC1: Zona Centro 

Habitação individual; Habitação 

coletiva; Hotelaria; Comércio 

atacado; Comércio abastecimento; 

Comércio varejo, escritório e 

consultório; Centro comercial e 

supermercados; Escolas, cursos, 

bibliotecas e museus; Culto; 

Danceteria; Cinemas e teatros; 

Clubes; Jogos e esportes; 

Assistência geral e de urgência; 

Veterinária; Estação de serviços; 

Oficinas. 

Área mista, com 

vocação comercial e 

administrativa: 

ruído máximo de 60 

dB(A) para o 

período diurno e 55 

dB(A) para o 

período noturno. 

Ruído – 3 

ZP2: Zona de 

Porto 2 

(recreativo) 

Hotelaria; Comércio abastecimento; 

Comércio varejo, escritório e 

consultório; Danceteria; Cinemas e 

teatros; Clubes; Jogos e esportes; 

Rancho de pesca comunitário; 

Marina náutica, atracadouros de 

passeios turísticos e/ou barcos 

privados de recreio. 

Área mista, com 

vocação 

recreacional: ruído 

máximo de 65 dB(A) 

para o período 

diurno e 55 dB(A) 

para o período 

noturno. 

 

Ruído – 4 

ZRUP2: Zona 

Residencial Uni e 

Pluri Familiar 2 

Habitação individual; Habitação 

coletiva; Hotelaria; Comércio varejo, 

Escritório e Consultório; Comércio 

abastecimento; Escolas, Cursos, 

Bibliotecas, Museus; Culto; Clubes; 

Assistência geral e de urgências; 

Veterinária.  

Área estritamente 

residencial urbana 

ou de hospitais ou 

de escolas: ruído 

máximo de 50 dB(A) 

para o período 

diurno e 45 dB(A) 
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IDENTIFICAÇÃO 

DOS PONTOS 

CLASSIFICAÇAO 

PDSSI 
USOS COMPATÍVEIS 

LIMITE NBR 

10.151 

para o período 

noturno 

Ruído -5 

ZP2: Zona de 

Porto 2 

(recreativo) 

Hotelaria; Comércio abastecimento; 

Comércio varejo, escritório e 

consultório; Danceteria; Cinemas e 

teatros; Clubes; Jogos e esportes; 

Rancho de pesca comunitário; 

Marina náutica, atracadouros de 

passeios turísticos e/ou barcos 

privados de recreio. 

Área mista, com 

vocação 

recreacional: ruído 

máximo de 65 dB(A) 

para o período 

diurno e 55 dB(A) 

para o período 

noturno. 

 

Ruído -6 
ZP1: Zona de 

Porto 1 

Oficinas; Indústrias I, II, III e IV; 

Escritório relacionado à atividade 

portuária; Armazém de cargas 

portuárias; Estação de serviços de 

uso exclusivo portuário. 

Área 

predominantemente 

industrial: ruído 

máximo de 70 dB(A) 

para o período 

diurno e 60 dB(A) 

para o período 

noturno. 

 

As medições serão realizadas através da mensuração dos Li – Níveis de Pressão Sonora 

Instantâneos, visto que o objetivo principal do monitoramento é verificar se as operações 

do Porto de Imbituba estão causando alguma alteração nos níveis de pressão sonora que 

venha causar perturbações à comunidade localizada no entorno do empreendimento.  

 

A referência espacial para localização dos três pontos amostrais é a seguinte: 

 

 Ruído-1 – no cruzamento das ruas Álvaro Catão e Manoel Florentino Machado; 

 Ruído-2 – cruzamento entre a avenida Dr. João Rimsa e rua Manoel Florentino 

Machado; 

 Ruído-3 – na praia do Porto, próximo ao terceiro espigão (ao sul); 

 Ruído-4 – na praia da Vila, ao final da rua Quintino Bocaiúva; 

 Ruído-5 – nna praia do Porto, próximo ao bota-fora terrestre utilizado para a 

dragagem de manutenção do Porto de Imbituba; e,  

 Ruído-6 – na área interna do Porto de Imbituba, próximo ao local de 

armazenamento de granéis líquidos. 
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A obtenção dos Níveis de Pressão Sonora – NPS dar-se-á por um medidor de nível de 

pressão sonora da marca Instrutherm, modelo DEC – 490 Digital (Figura 17), sendo 

calibrado para as medições por um calibrador de nível sonoro marca Instrutherm, modelo 

CAL – 4000F (Figura 17). O aparelho é portátil com uma saída RS-232 (interface 

instrumento/computador), possui um microfone condensador de eletroto de ½” de 

diâmetro, um sistema de processamento dos sinais coletados, um visor em cristal 

líquido, e opções de leitura nas faixas de 30 a 80, 50 a 100, 60 a 110, de 70 a 120, de 

80 a 130 e de 30 a 130 decibéis, nas escalas de compensação A ou C, e ainda leituras do 

tipo fast (respostas a cada 200 ms) ou slow (respostas a cada 500 ms). 

 

Para realizar o cálculo do ruído, serão consideradas as ocorrências que representaram o 

Ruído Equivalente em mais de 75% da ocorrência total. Desta forma é analisado o ruído 

ambiente mais próximo da realidade, excluindo interferências que não contribuem para 

esta análise. 

 

 
Figura 17. Medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) e calibrador 
de nível sonoro marca Instrutherm, modelo DEC-490 CAL – 4000. 

 

Conforme o que dispõe o item 5.1 da NBR 10151/2000, não será realizada coleta de NPS 

em dia caracterizado por interferências audíveis advindas de fenômenos naturais, tais 

como chuva, ventos fortes e trovões. 

 

Para a realização das medições, o equipamento deverá estar com a opção de leitura 

entre 30 e 130 dB, na escala de compensação A – dB[A] – e, no tipo de leitura “fast”; 

posicionado a uma altura média de 1,30 metros e afastado mais do que dois (02) metros 



SCPar Porto de Imbituba S/A 

__________________________________________________ 
Plano de Controle Ambiental – PCA  - 52 - 

de qualquer superfície refletora, conforme o estabelecido pela NBR 10.151 (2000). As 

medições serão realizadas entre a faixa horária classificada como diurna (08h00 às 

22h00) e noturna (22h01 as 07h59). Estas ainda deverão ser realizadas durante 5 

(cinco) minutos, sendo os Li’s registrados pelo equipamento a cada 5 (cinco) segundos. 

 

Respeitando o que dispõe o item 5.1 da NBR 10151 (2000), não deverá ser realizada 

coleta de NPS em momento caracterizado por interferências audíveis advindas de 

fenômenos naturais, tais como chuvas fortes, ventos fortes e trovões. 

 

Os dados serão processados através dos softwares Sound Level Meter Panel V5.5 e 

Excel®, sendo os resultados apresentados em tabelas, gráficos e mapas de distribuição 

dos níveis de pressão sonora. 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: eventos trimestrais, sendo em cada evento amostrados 5 dias 

consecutivos  

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

9. PROGRAMA DE CONTROLE DAS ÁGUAS DE LASTRO 

 

O presente Programa objetiva realizar uma análise documental sobre os procedimentos 

de lastro e deslastro realizados por navios ao longo de suas viagens para garantir a 

estabilidade da embarcação. 

 

O desenvolvimento estrutural da frota naval internacional proporcionou o aumento da 

capacidade de carga transportada pelos navios, aumentando os requisitos a serem 

adotados para garantir a segurança operacional da embarcação e de seus tripulantes. 

como a estabilidade estática e dinâmica, garantindo condições viáveis para o 

desenvolvimento de manobras e o próprio governo. Para garantir esta estabilidade, a 

partir do aparecimento doas embarcações com cascos de aço, passou-se a utilizar água 

em tanques dentro dos navios, que estão com porões vazios ou o peso de sua carga não 

garanta a estabilidade da embarcação, garantindo o equilíbrio da embarcação.  

 

A movimentação portuária (carga / descarga) altera o peso da embarcação e, 

consequentemente, a estabilidade do navio é prejudicada. Assim, quando o navio 

encontra-se com pouca carga, é necessário compensar este peso adicionando água aos 

seus porões, da mesma forma, quando o navio está sendo carregado, se torna 

necessário o esvaziamento dos porões de modo a garantir uma condição de equilíbrio 
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estável ao calado do navio, compensando a carga adicionada, como exemplificado na 

Figura 18. 

 

 
Figura 18. Esquema ilustrativo da utilização da água de lastro em 

navios. Fonte: Água de Lastro Brasil. 

 

Entretanto, ao carregar os porões com a água para o lastreamento da embarcação, a 

biota aquática (fito e zoo) associada também passa a ser transportada. Assim, o método 

tornou-se um dos principais indutores da introdução de espécies exóticas aos meios 

naturais, colocando em risco a fauna aquática nativa onde esta água é despejada e, 

portanto, passam a ser uma ameaça ecológica, econômica e sanitária.  

 

Em face disso, a Autoridade Marítima, responsável pela gestão da água de lastro em 

território brasileiro, criou a NORMAM-20 (Norma da Autoridade Marítima – 20), no intuito 

de estabelecer requisitos pertinentes à prevenção da poluição por parte das embarcações 

em Águas Jurisdicionais Brasileiras, no que tange o gerenciamento das águas de lastro. 

 

Neste marco normativo, foi especificado a necessidade de envio do Formulário de Água 

de Lastro (Figura 19), devidamente preenchido, ao Agente da Autoridade Marítima da 

jurisdição do porto de destino pelo comandante das embarcações ou seus agentes, no 

prazo máximo de duas horas após a atracação ou fundeio da embarcação. O responsável 
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pelo conteúdo apresentado neste formulário é o Comandante do Navio, o qual deve 

preenche-lo e assiná-lo, atestando a veracidade das informações prestadas. 

 

Neste Formulário são indicados as datas, localização geográfica, volumes, tempo e 

salinidade da água em cada evento de lastro/deslastro e troca da água doe lastro. 

 

A partir do acompanhamento destas informações, através da obtenção destes registros 

junto a Autoridade Marítima, este Programa tem por objetivo compor uma análise de 

risco sobre a introdução de espécies invasoras a partir das águas de lastro e permitir que 

estes resultados forneçam subsídios para a criação de um monitoramento focado em 

regiões potencialmente suscetíveis às bioinvasões. 

 

A Análise de Risco de introdução de espécies invasoras e o cálculo do deslastro/lastro 

estimado assumirão como pressupostos iniciais os formulários sobre o gerenciamento de 

água de lastro definidos pela NORMAM 20 da Marinha do Brasil e na movimentação de 

carga e descarga realizada pelos navios em sua atracação nas dependências do Porto de 

Imbituba. 

 

Adicionalmente à gestão documental das águas de lastro no Porto de Imbituba, este 

programa também objetiva avaliar quali-quantitativamente as espécies fito e 

zooplanctônicas identificadas na água de lastro de navios que irão operar no cais do 

Porto de Imbituba, buscando identificar a ocorrência de espécies exógenas, 

estabelecendo, sempre que possível, a biorregião de origem. Paralelamente, também 

tem por objetivo compor uma análise de risco sobre a introdução de espécies invasoras a 

partir das águas de lastro e permitir que estes resultados forneçam subsídios para a 

criação de um monitoramento focado em regiões potencialmente suscetíveis às 

bioinvasões. 

 

Para a avaliação proposta nesta linha do Programa, tem-se como meta a seleção 

aleatória de, dois navios por trimestre, independente do tipo de operação (granel ou 

contêiner) no qual serão colhidas duas amostras: uma para análise do fitoplâncton e 

outra para análise do zooplâncton. 

 

A seleção dos navios observará a escala de atracação programada para terminal sendo 

necessária autorização para acesso ao navio. Tal autorização de acesso contemplará os 

seguintes atores: 
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i. Armador; 

ii. Agenciador Marítimo; 

iii. Receita Federal; 

iv. Polícia Federal; 

v. Autoridade Marítima (Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina); 

vi. Agente Sanitário (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

 

É fundamental que haja autorização dos atores, em especial os competentes legalmente 

por permitir o acesso às embarcações, assim como deverá haver permissão do 

comando/capitão do navio. 

 

Após a coleta e acondicionamento, as amostras serão encaminhadas para análise visando 

a produção de um relatório quali-quantitativo dos organismos. As espécies serão 

classificadas ao nível de gênero e, quando possível, ao nível de espécie. O relatório 

deverá ainda apontar as regiões de procedência conhecidas para cada organismo, 

indicando quando se tratarem de espécies cosmopolitas ou de registro restrito para dada 

região.  

 

Para esta projeção, também está sendo desconsiderado o calado das embarcações, fator 

que exigiria a identificação das curvas de toneladas por centímetro de imersão por faixa 

de calado, informação que é exclusiva de cada embarcação em função do projeto. A 

desconsideração deste elemento se deve à dificuldade de obtenção desta informação, 

que nem sempre está disponível.  

 

Início do programa: imediatamente. 

Periodicidade: semestral, para os relatórios de gestão documental; trimestral para 

análise do fitoplâncton e zooplâncton; e, anual, para a análise de risco integrado. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 
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Figura 19. ANEXO B da NORMAM-20/DPC, norma da autoridade marítima para o gerencimaneot da água de lastros   
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10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA 

 

As atividades referentes à coleta e tratamento de dados que subsidiarão a elaboração de 

diagnósticos ambientais da biota aquática na área de influência do Porto de Imbituba 

serão descritas conforme os procedimentos citados anteriormente, de acordo com a IN 

62/2012 da FATMA. 

 

Todas as informações produzidas serão analisadas conforme metodologia consagrada na 

literatura, e os resultados serão estatisticamente tratados para obtenção de índices 

ecológicos de diversidade e abundância. Especial atenção será dada à determinação, 

dentro de cada grupo, das espécies que porventura demonstrem ser de significativo valor 

para utilização como bioindicadoras da qualidade ambiental, seja por sua fragilidade 

frente a forçantes ambientais, seja por suas características ecológicas intrínsecas (i.e. 

posição/papel na cadeia trófica, potencialidade para provocar desequilíbrios ambientais, 

etc.). 

 

No momento das coletas de amostras da biota aquática serão também medidos 

parâmetros físico-químicos in situ com sonda multiparâmetros HORIBA U-50 (Figura 20), 

permitindo uma análise de correlação entre os dados de qualidade da água e os índices 

ecológicos de abundância e diversidade da biota aquática. Outro conjunto de informações 

consideradas relevantes para o trabalho será a coleta de dados como horário das 

amostragens, georreferenciamento de validação dos pontos, velocidade do percurso, 

número e disposição das armadilhas, datas das campanhas, indicação quanto à estação 

sazonal em que foram realizadas as coletas, observações meteorológicas e 

oceanográficas no momento da campanha. 
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Figura 20. Sonda multiparâmetro Horiba U-50 que será utilizada para 
mensuração dos parâmetros físico-químicos das águas.  

 

 
10.1. Plâncton 

 

10.1.1. Fitoplâncton 

 
O fitoplâncton é denominado como sendo a comunidade de organismos que estão 

adaptados à suspensão na água, sujeitos ao movimento passivo pelo vento e correnteza 

nas massas d’água (REYNOLDS, 1998). A utilização do fitoplâncton como indicador de 

qualidade da água deve-se ao fato de que estes organismos respondem à amplitude e 

frequência das variações físicas e químicas que agem sobre o meio (DESCY, 1993), 

sendo amplamente utilizados no monitoramento ambiental em ecossistemas lóticos 

(PRIGYEL et al., 1999). A comunidade fitoplanctônica é composta por organismos 

procariontes e eucariontes fotoautótrofos portadores de clorofila, que liberam oxigênio e 

consomem o gás carbônico. Estes organismos constituem-se na base da cadeia trófica 

propiciando a manutenção da vida aquática. Assim, mudanças na comunidade 

fitoplanctônica podem ocasionar modificações nos demais níveis tróficos. A utilização de 

espécies ou grupos de espécies como bioindicadoras de impactos antrópicos vem 

crescendo mundialmente (BRANDINI et al., 1997), aspecto este que vem fundamentando 

a elaboração de diagnósticos ambientais assim como planos de monitoramento. 

 
10.1.2. Zooplâncton  

 

O estudo do zooplâncton compreende a análise da comunidade de herbívoros e 

carnívoros, fundamentais na cadeia trófica pelágica, que realizam a ligação entre os 

produtores primários (fitoplâncton) e os elos superiores da cadeia trófica, atuando, ao 
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mesmo tempo, como uma fonte de matéria e energia para a comunidade de fundo 

(bentos) (PARSONS et al., 1984). 

 
Dentro desta área da biologia aquática estão também inseridas muitas larvas de 

importantes recursos pesqueiros explorados pelo homem, podendo ser citadas as larvas 

de diversos crustáceos (como, por exemplo, camarões e caranguejos), além de ovos e 

larvas de muitas espécies de peixes. 

 
Segundo Omori & Ikeda (1984) e Boltovskoy (1981), o zooplâncton representa um dos 

grupos de organismos mais utilizados como indicadores biológicos devido ao seu ciclo de 

vida curto, alta sensibilidade e abundância nos ecossistemas aquáticos. Desta forma, o 

conhecimento desta comunidade é de fundamental importância para estudos de 

avaliação de impacto ambiental de qualquer tipo de empreendimento na zona costeira. 

 

10.1.3. Aspectos Metodológicos 

 
10.1.3.1. Planejamento Amostral 

 

A metodologia amostral da biota aquática é composta por três etapas principais: 

planejamento amostral, procedimentos de amostragem e análise dos dados. A primeira 

consiste na definição do plano de amostragem, que define a distribuição dos pontos de 

coleta (malha amostral) ao longo da área a ser estudada. Este plano amostral prevê 

quatro (quatro) pontos amostrais cujas coordenadas encontram-se detalhadas na Tabela 

10, e cuja localização pode ser observada na Figura 21.  

 

 

Tabela 10. Localização geográfica dos pontos amostrais 
para a comunidade planctônica. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

Bio-1 730.367 6.875.106 

Bio-2 729.793 6.876.408 

Bio-3 730.744 6.877.276 

Bio-4 731.378 6.875.685 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: trimestral. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 
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Figura 21. Figura de localização dos pontos amostrais da comunidade planctônica. 
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10.1.3.2. Procedimento Amostral 

 

A comunidade planctônica (Fitoplâncton e Zooplâncton) deverá ser coletada, durante o 

período diurno, e os seguintes parâmetros físico-químicos deverão ser registrados 

simultaneamente à amostragem dos organismos planctônicos: temperatura da água, 

salinidade, pH, turbidez, transparência, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, 

condutividade e clorofila-a. 

 

Para isso, simultaneamente aos arrastos do plâncton, serão registrados os parâmetros 

físicos e químicos com utilização de sonda multiparâmetro marca Horiba modelo U-50PC 

(Figura 22), sendo mensurada a temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido; a 

transparência na coluna d’água com a utilização de um disco de Secchi. 

 

 
Figura 22. Mensuração dos parâmetros físico-
químicos com sonda multiparâmetros Horiba (U-
50). 

 

10.1.3.2.1. Fitoplâncton 

 

A amostragem deverá possibilitar a análise quali-quantitativa das comunidades 

fitoplanctônicas. As amostras qualitativas serão realizadas através de arrastos horizontais 

subsuperficiais com velocidade de 2 (dois) nós e duração mínima de 3 (três) minutos, 

mantendo a rede dentro da zona fótica, em cada estação amostral, sendo utilizada uma 

rede de plâncton cônica com malha de 25m e 0,30m de diâmetro de boca (Figura 23). O 
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conteúdo retido na rede será armazenado em frascos âmbar e fixado com solução formol 

4%. 

 

 
Figura 23. Rede cônica com malha de 25 μm, que deverá ser utilizada para 
amostragem qualitativa de fitoplâncton. 

 

 

 
Figura 24. Rede cônica com malha de 20 μm a ser utilizada 
para amostragem qualitativa de fitoplâncton. 
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Figura 25. Acondicionamento da amostra da comunidade fitoplanctônica destinada à análise 
qualitativa (A); amostra da comunidade fitoplanctônica destinada à análise quantitativa (B). 

 

Para a análise quantitativa do fitoplâncton, as amostras serão coletadas com o auxílio de 

garrafa amostradora do tipo van Dorn, com amostras obtidas em subsuperfície e fundo, e 

acondicionadas em frascos de vidro âmbar de 1.000 mL, identificadas e fixadas com 

solução de Lugol. 

 

10.1.3.2.2. Zooplâncton 

 

As amostras de zooplâncton serão obtidas mediante arrastos horizontais na coluna da 

água, com uma embarcação navegando em velocidade de 2 nós (Figura 26), utilizando-

se uma rede tipo WP-2 cilindro-cônica de 200µm de tamanho de malha, 0,30 m de 

diâmetro de boca, e equipada com fluxômetro calibrado (Figura 27A). Após as coletas, as 

amostras serão armazenadas em frascos âmbar e fixadas em solução de formaldeído a 

4% neutralizado, e estocadas para análise posterior em laboratório (Figura 27B).  
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Figura 26. Rede para coleta de zooplâncton sendo arrastada em velocidade de 2 

nós. 

 

 
Figura 27. (A) Rede utilizada para a coleta de amostra da comunidade 

Zooplanctônica e, (B) acondicionamento da amostra.  

 

10.1.3.3. Metodologia Analítica 

 

10.1.3.3.1. Fitoplâncton 

 

A amostra qualitativa será utilizada para a determinação dos taxa, para cuja identificação 

devem ser utilizadas, preferencialmente, as seguintes bibliografias: Cupp (1943); Richard 

(1987); Komarek & Fott (1983). A classificação utilizada seguirá Hoek (1995). 
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Especificamente no caso dos acompanhamentos do fitoplâncton, devem ser 

detalhadamente avaliadas eventuais florações com as análises de potenciais fatores 

desencadeantes; com a mesma precaução, devem ser identificadas, dentre os resultados 

alcançados, eventuais presenças de taxa potencialmente tóxicos e/ou exóticos. 

 

A análise quantitativa será realizada em câmara de Sedgewick-Rafter (WOELKERLING et 

al., 1976), em 300 aumentos em microscópio estereoscópico, com contraste de fase. 

Para a análise da estrutura da comunidade, será calculada a densidade (organismos/L) e 

a riqueza específica (número de taxa encontrados em cada amostra). Serão somente 

quantificadas as células que apresentarem cloroplastos, ou seja, células vivas. 

 

10.1.3.3.2. Zooplâncton 

 

Em laboratório, cada amostra deverá ser processada em sua totalidade, separando-se os 

ovos e larvas de peixes presentes, com auxílio de câmaras de Bogorov e de microscópio 

estereoscópico.  

 

As amostras do zooplâncton serão fracionadas em alíquotas que variaram de 5 a 10% do 

total (BOLTOVSKOY, 1981). A classificação ao menor nível taxonômico será auxiliada 

pelo uso das referências de El Moor-Loureiro (1997); Infante (1988), Montú & Gloeden 

(1986), Boltovskoy (1981) e Reid (1985).  

 

A identificação taxonômica de ovos e larvas também deverá ser realizada ao menor nível 

taxonômico possível, através de referências bibliográficas especializadas (FAHAY, 1983; 

LEIS & RENNIS, 1983; LEIS & TRNSKI, 1989; MOSER, 1996). Quando a identificação 

taxonômica não for positiva, os ovos e larvas de peixes serão categorizados como “não 

identificados” (NI). 

 

10.1.3.4. Análises Estatísticas 

 

Para a análise da estrutura da comunidade, os dados serão avaliados estatisticamente, a 

partir da aplicação dos seguintes índices ecológicos: 

 

Índice de Riqueza de Margalef: 

 

Em que: 
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S: número de categorias taxonômicas; 

n: densidade total. 

 

Índice de Diversidade de Shannon-Weaner: 





s

i
ii PLnPH

1

'

 

Em que: 

H’: Índice de Diversidade de Shannon-Weaner; 

Pi: proporção do número de indivíduos da família i (ni/N); 

S: número de organismos. 

 

Índice de Diversidade de Simpson: 

2

1

)(



S

i

PiD

 

Em que: 

D: Índice de Diversidade de Simpson; 

Pi: proporção de cada espécie na amostra; 

S: número total de espécies na comunidade. 

 

Índice de Diversidade de Hill: 

'

1

HeN 
 

 

Em que: 

N1: Índice de Diversidade de Hill; 

H’: Índice de Diversidade de Shannon-Weaner; 

 

Índice de Equitabilidade de Pielou: 

LnS

H
J

'
'

 

Em que: 

J’: Índice de Equitabilidade; 

H’: Índice de Diversidade de Shannon-Weaner; 

S: número de organismos. 

 



SCPar Porto de Imbituba S/A 

__________________________________________________  
Plano de Controle Ambiental – PCA  - 67 - 

Será realizada a análise de componentes principais e o Diagrama de Whittaker. A análise 

de componentes principais terá o intuito de correlacionar os parâmetros bióticos com os 

abióticos mensurados in situ, no momento da coleta.  

 

Desta forma, a análise de componentes principais (Canônica) será aplicada levando-se 

em consideração os dados bióticos (densidade total do fitoplâncton), juntamente com os 

parâmetros abióticos (salinidade, temperatura, transparência da água, oxigênio 

dissolvido, condutividade e sólidos totais dissolvidos).  

 

O Diagrama de Whittaker será demonstrado por um gráfico, onde no eixo da abscissa (x) 

são ordenadas as espécies mais comuns para as mais raras, e no eixo das ordenadas (y) 

distribuiu-se a abundância relativa, em escala logarítmica (log10) (MAGURRAN, 2004). 

 

10.2. Macrofauna Bêntica 

 

Organismos bentônicos têm sido utilizados como indicadores biológicos de perturbações 

ambientais por apresentarem respostas variadas ao estresse ambiental, classificando-se 

em espécies tolerantes, indicadoras da qualidade do ambiente pela sua presença – ou 

por sua ausência – em ambientes perturbados (LANA, 1995 apud PCA APPA, 2006). 

 

O compartimento biológico bentônico tem sido considerado de grande utilidade para 

avaliações de impacto devido a várias características, tais como: a existência de espécies 

indicadoras de ambientes impactados; a predominância de organismos sedentários ou de 

pouca mobilidade; e os ciclos de vida de curta duração. O sedentarismo exige uma 

adaptação das espécies às condições locais, já que elas não podem fugir, em caso de 

impactos, e também não são facilmente transportadas pelas correntes (COUTINHO, 

1995). 

 

A macrofauna bentônica é composta por animais com tamanho superior a 0,5mm, que se 

caracterizam por pouca ou nenhuma mobilidade. Estes organismos possuem estreita 

relação com o sedimento marinho, vivendo toda ou a maior parte de suas vidas junto ao 

leito oceânico (ELEFTHERIOU & McINTYRE, 2005). Estas características – baixa 

mobilidade e vida junto ao sedimento – determinam que estes organismos sejam bons 

indicadores biológicos das condições e características do ambiente (CLARKE & WARWICK, 

1994). 
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Diferentemente de outros compartimentos da fauna marinha ou estuarina, como o 

plâncton, as características da fauna nos sedimentos refletem tanto condições passadas 

como presentes. Deste modo, a análise da fauna bêntica é de fundamental importância 

para monitorar os efeitos de interferências antropogênicas ao longo do tempo. 

 

No caso dos costões rochosos e outros habitats consolidados, naturais ou artificiais, são 

importantes do ponto de vista ecológico e socioeconômico porque concentram alta 

diversidade específica e biomassa de recursos de interesse humano. Além disso, são 

frequentemente usados para fins de lazer e têm alto valor paisagístico (SEMA, 2006). 

 

Considerados ambientes de transição, os costões rochosos são, dentre os ecossistemas 

presentes na região entre-marés e habitats da zona costeira, um dos mais importantes 

por conter uma alta riqueza de espécies de grande importância ecológica e econômica. 

Podem ser ainda encontrados associados a estuários, baías, ou diretamente expostos na 

linha da costa, sendo considerados no Brasil como de preservação permanente, incluído 

em diversos dispositivos constitucionais (COUTINHO, 1995). 

 

10.2.1. Aspectos Metodológicos 

 

Para o diagnóstico da macrofauna bentônica de substratos inconsolidados na área do 

Porto de Imbituba deverão ser realizadas amostragens em quatro (quatro) pontos 

amostrais, em triplicatas, sendo estes os mesmos pontos amostrais da comunidade 

planctônica (Tabela 11 e Figura 21). 

 

Tabela 11. Localização geográfica dos pontos amostrais 
para a comunidade de bentos de fundo inconsolidado. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

BI-1 730.367 6.875.106 

BI-2 729.793 6.876.408 

BI-3 730.744 6.877.276 

BI-4 731.378 6.875.685 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: trimestral. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 
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Figura 28.  Figura de localização dos pontos amostrais da comunidade da macrofauna inconsolidada 
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10.2.1.1. Procedimento Amostral 

 

As coletas serão realizadas a bordo de embarcação. Para a coleta de sedimento 

(macrofauna) será utilizado um busca-fundo do tipo van Veen com 0,022m2 de área 

amostral (Figura 29A). As amostras serão imediatamente fixadas com formalina 10%, 

etiquetadas e armazenadas. Posteriormente, em laboratório, as amostras já fixadas em 

formalina 10% serão cuidadosamente lavadas em jogo de peneiras com malha de 1 mm 

e 0,5 mm (Figura 29B). O material retido na peneira será acondicionado em frascos 

plásticos, etiquetados e conservados em álcool 70%. Sob microscópio estereoscópico 

(Figura 29C) a fauna deverá ser separada dos detritos, identificada em menor nível e 

quantificada em menor nível taxonômico possível e quantificada. 

 

 
Figura 29. A: Busca fundo tipo van Veen utilizado para coleta da macrofauna bêntica; B: 
Triagem em jogo de peneiras de malha de 1 mm e 0,5 mm e C: Identificação em 

microscópio estereoscópio. 
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10.2.1.2. Análise Laboratorial e Tratamento Estatístico 

 

Como descritores univariados da macrofauna bêntica serão utilizados o número de 

táxons, a densidade total (convertida em inds/m2) e a diversidade (H’log2). A 

significância das diferenças destes descritores entre os pontos de amostragem serão 

testadas através de uma análise de variância uni-fatorial (1-ANOVA). Como a ANOVA 

requer a homogeneidade entre as variâncias, os dados deverão ser submetidos ao teste 

Cocharan’s e quando necessário, sofrerão transformação do tipo log (x+1). O teste a 

posteriori de comparação múltipla de Tukey será usado quando diferenças significativas 

foram detectadas (p<0,05; SOKAL & ROHLF, 1997).  

 

Métodos estatísticos multivariados seguirão a análise univariada. Os métodos 

multivariados são caracterizados pelo fato de permitirem comparações entre amostras 

com base na composição de espécies, e uma grandeza de abundância comparável. Para a 

fauna será construída uma matriz de similaridade utilizando-se o índice de Bray-Curtis. 

Já para os dados abióticos do sedimento (porcentagens de areia grossa, areia média, 

areia fina, cascalho, carbonato de cálcio, silte, argila e matéria orgânica), água 

(temperatura, PH, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido, salinidade e potencial de 

redução da oxidação) e os dados da fauna será construída uma matriz de similaridade, 

utilizando-se a distância euclidiana. Os dados da macrofauna bêntica serão ordenados 

através da análise de proximidade (“Multidimensional Scaling Ordination”, CLARKE & 

GREEN, 1988). A plotagem dos dados pelo MDS permite a visualização das amostras no 

espaço, onde a distância entre uma amostra e outra corresponde a suas dissimilaridades. 

A fidelidade da análise de proximidade é avaliada através do stress, quanto menor o 

stress, maior a representatividade da plotagem dos dados pelo MDS. Os dados de 

sedimento juntamente com os descritores da fauna serão ordenados através de uma 

análise de coordenadas principais (PCO), buscando determinar a inter-relação entre a 

estrutura multivariada da fauna e combinação de variáveis do sedimento.  

 

Finalmente, para avaliar a eficiência das amostragens em relação ao número amostral e 

tamanho do coletor, será realizada uma curva de espécie X da área amostrada. Dados 

observados serão então comparados com uma estimativa de Michaelis-Menton (COLWELL 

& CODDINGTON, 1994). 
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10.3. Ictiofauna e Carcinofauna 

 

10.3.1. Introdução 

 

A importância dos estudos sobre ictiofauna e carcinofauna em ambientes passíveis de 

serem alterados não se restringe apenas ao caráter ecológico, em termos de 

biodiversidade, que este grupo denota, mas também, deve-se ao fato de estarem 

diretamente associados a questões socioeconômicas ligadas à pesca, tanto de 

subsistência como comercial. Estes estudos procuram entender a complexidade 

hierárquica entre os fatores ambientais e bióticos que perfazem o sucesso das 

populações de peixes. Um dos primeiros passos ao se estudar qualquer comunidade é 

identificar os organismos nela presentes, sua distribuição e abundância relativa (AMARAL 

& PETRERE JR., 2001). 

 

Na caracterização da biota aquática, a carcinofauna e ictiofauna são duas assembleias 

cruciais, pois integram diferentes compartimentos, como bentônico e pelágico, e atuam 

em diferentes papéis na teia trófica destes sistemas, com exceção de produtores. Neste 

sentido os crustáceos são fundamentais em comunidades bentônicas tropicais, incluindo 

estuários, baías e manguezais, desempenhando um importante papel na participação da 

dieta de grande parte da comunidade íctica, e assim contribuindo para a complexidade e 

funcionamento destes ecossistemas, também participam em processos de aeração e 

sedimentação do solo (PETTI, 1997). Ainda, as espécies maiores são muito apreciadas na 

culinária, o que expande a importância do grupo para os setores socioeconômicos. 

 

Por sua vez, a ictiofauna também representa um fator de regulação energética através 

do consumo direto de produtores ou por predação de organismos detritívoros, através da 

troca de energia entre os níveis tróficos inferiores e superiores, e entre os ecossistemas 

vizinhos. Por fim, contribuem com o armazenamento de energia por meio dos peixes que 

penetram no estuário e passam parte dos seus ciclos de vida neste ambiente (ARAÚJO et 

al., 1998). Sob o prisma ecológico os peixes são fundamentais e atraem para si o maior 

foco dos estudos de ecossistemas aquáticos, corroborando a esta predisposição de 

interesse, estas assembleias tem sua composição alterada em função de variações 

ambientais naturais e perturbações antropogênicas, sendo então utilizadas como 

indicadoras (ARAÚJO et al., 2001). Assim como no caso da carcinofauna, algumas 

espécies são de interesse socioeconômico em função de sua apreciação na culinária. 
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10.3.2. Aspectos Metodológicos 

 

10.3.2.1. Planejamento Amostral 

 

Para a coleta da ictiofauna e carcinofauna foram estabelecidos quatro (04) transectos 

amostrais (Figura 21). As coordenadas dos pontos iniciais destes transectos estão 

detalhadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Localização geográfica em UTM (Datum SIRGAS-2000 – Zona 
22 Sul) das estações de amostragem da ictiofauna demersal e 
carcinofauna. 

Ponto 

Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

Início Fim 

UTM E (m) UTM N (m) UTM E (m) UTM N (m) 

ICT-1 729.875 6.875.494 730.336 6.875.110 

ICT-2 729.562 6.876.600 730.023 6.876.216 

ICT-3 730.455 6.876.750 730.744 6.877.276 

ICT-4 731.609 6.875.493 731.148 6.875.877 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: trimestral. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 
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Figura 30. Plano amostral para o monitoramento da ictiofauna e carcinofauna na área de influência do Porto de Imbituba. 
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10.3.2.2. Procedimento Amostral 

 

As amostragens da ictiofauna e carcinofauna serão realizadas utilizando-se um barco 

camaroeiro com motor de 45HP, ou equivalente. Esta embarcação deverá operar com a 

modalidade de arrasto com redes de portas duplas (25 Kg cada), arrastadas lateralmente 

à embarcação. Cada rede mede 14 metros de comprimento, sendo o comprimento da 

malha de 25 mm (entre nós opostos). Cada arrasto terá a duração de 10 minutos com 

velocidade média de dois nós, padronizando assim, o esforço de coleta (Figura 31; Figura 

32). 

 

 
Figura 31. Tipologia geral da embarcação pesqueira a ser utilizada para a amostragem de 
ictiofauna e carcinofauna (A); Modalidade de arrasto com redes de portas duplas utilizada 
para coleta da ictiofauna e carcinofauna (A e B). Fonte: modificado de FAO 
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Figura 32. Atividade da rede de arrasto (A); Amostra concentrada no ensacador (B). 

 

O material biológico coletado será conservado em solução de formalina 4% devidamente 

identificado para posterior encaminhamento ao laboratório para análises taxonômicas. As 

amostras obtidas em cada estação de coleta serão separadas em ictiofauna e 

carcinofauna. 

 

10.3.2.3. Metodologia Analítica e Tratamento Estatístico 

 

A identificação das espécies da ictiofauna será realizada com o auxílio de chaves de 

classificação taxonômica de Figueiredo & Menezes (1978; 1980), Menezes & Figueiredo 

(1980; 1985), Barletta & Corrêa (1992), Nelson (1994) e Bizerril & Primo (2001), sendo 

estas agrupadas em suas respectivas famílias em ordem de evolução, segundo Nelson 

(2006). Para a identificação das espécies da carcinofauna e fauna acompanhante, serão 

utilizadas chaves de classificação taxonômica de Pérez-Farfante (1978) e Melo (1996). 

 

De cada exemplar da ictiofauna serão tomados dados biométricos utilizando-se de 

ictiômetro, onde se obterá o comprimento total (medida obtida da ponta do focinho à 

extremidade final da nadadeira caudal) e comprimento padrão (medida obtida da ponta 

do focinho até a extremidade da última vértebra). Para a obtenção do peso total será 

utilizado balança de precisão. Os dados de comprimento total e padrão serão tomados 

em milímetros (mm) e o peso em gramas (g). 
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Para os exemplares da carcinofauna, será registrado o comprimento total (LC) em 

centímetros, medido a partir da margem anterior do rostro até a ponta do telso para 

camarões e entre as extremidades dos espinhos laterais para siris e caranguejos. Para os 

camarões, será registrado também o comprimento do cefalotórax. Para todos também 

será analisado o peso total (Wt) em gramas. 

 

Será determinada a diversidade por riqueza (número absoluto de espécies) e abundância 

absoluta (número de indivíduos). 

 

Para caracterizar a estrutura populacional das espécies dominantes, serão consideradas 

as distribuições de frequências por classe de comprimento. 

 

A constância de captura das espécies é um índice de frequência atribuída conforme Dajoz 

(1973), onde espécies constantes apresentam valor igual ou superior a 50%; espécies 

acessórias, valores menores que 50% e igual ou maior que 25%; e espécies acidentais 

ou raras, em menos de 25% das amostras. Este índice é representado pela equação; 

 

 

Onde; C = constância;  = número de pontos amostrais onde a espécie foi capturada;  

= número total de pontos amostrais. 

 

O índice de Riqueza de Margalef é utilizado como uma medida para estimar a diversidade 

de uma comunidade baseado na abundância dos indivíduos das diferentes espécies. 

Quanto maior for o valor do índice, maior é a diversidade da comunidade amostrada 

(MARGALEF, 1977; ODUM, 1985). Este índice é representado pela equação; 

 

 

Onde;  = índice de riqueza;  = número de espécies capturadas;  = número total de 

indivíduos encontrados. 

 

Será adotado também o índice de diversidade de Shannon (H’) calculado para cada 

estação amostral (LUDWIG & REYNOLDS, 1988). O Índice de Shannon (PIELOU, 1977) é 

um dos índices de heterogeneidade mais usado. Uma vez que utiliza a base de 

logaritmos naturais, as propriedades matemáticas de H’ apresentam maior consistência e 

coerência, de modo que há não só uma forte recomendação para usar nats/indivíduo 
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(HUTCHESON, 1970), como também uma tendência mundial ao uso da base natural 

(MAGURAN, 1988; MAY, 1975). Este índice é representado pela equação; 

 

 

Onde;  = número de peixes da espécie  contido nas coletas de um determinado ponto 

amostral;  = número total de peixes capturados nas coletas de um determinado ponto 

amostral;  = logaritmo natural. 

 

O índice de equitabilidade de Pielou – J’ mede a uniformidade da distribuição dos 

indivíduos entre as espécies, ou seja, expressa o quanto igualmente os indivíduos estão 

distribuídos entre as espécies (LUDWIG & REYNOLDS, 1988). Seu valor máximo é 1, a 

proximidade a este valor revela o quanto as espécies são igualmente abundantes. Este 

índice é representado pela equação; 

 

 

Onde;  = número total de espécies;  = índice de Shannon. 

 

O índice de Simpson é considerado uma medida de dominância, onde exprime a 

abundância das espécies comuns, reflete a probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao 

acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie (MAGURAN, 1988). Os valores 

variam de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior a dominância e menor a diversidade. 

Este índice é representado pela equação; 

 

2

1

)(



S

i

piD

 

Onde; pi é igual à proporção (em peso e número) de cada espécie de peixe na amostra e 

S é o número total de espécies na comunidade. 

 

Para avaliar as possíveis alterações espaciais e temporais na estrutura das assembleias 

investigadas, será utilizado a Análise de Agrupamento (Cluster) e a técnica não métrica 

de escalonamento multidimensional (MDS). Os valores de abundância de indivíduos 

pontuais serão padronizados utilizando-se da transformação logarítmica [ln (x+1)] 

(COLVOCORESSES & MUSICK, 1984). Estes valores serão transformados pelo índice de 
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similaridade de Bray-Curtis. O teste de permutação de ANOSIM será aplicado a fim de 

avaliar a significância das diferenças entre os grupos pré definidos a partir da análise de 

agrupamento representadas no método de ordenamento (MDS). A análise de dados será 

realizada utilizando o programa PRIMER v6 (CLARKE & WARWICK, 2001). 

 

Por fim, serão obtidas curvas de acumulação de espécies/taxa por unidade amostral 

(curva observada), e gerada outra por modelagem numérica (curva esperada) adotando-

se o Índice de Chao 1, que estima o número potencial de espécies com base na 

quantidade de espécies com baixa frequência de ocorrência (doubletons e singletons), e 

Índice de Jack 1, que utiliza dados de incidência e se baseia naquelas espécies que 

ocorrem em apenas uma amostra (COLWELL & CODDINGTON, 1994; COLWELL, 2006). 

Estes estimadores de riquezas serão calculados utilizando o programa disponibilizado no 

aplicativo EstimateS v7 (COLWELL, 2006).  

 

Os índices que estimam a riqueza são de ordem não-paramétrica e sugerem qual o 

número de espécies esperadas, ou seja, teoricamente qual o número de espécies que 

ainda poderia ser coletado, com, base na quantificação da raridade das espécies 

capturadas até então (TOTI et al., 2000). Um estimador de riqueza, como o caso do 

Índice Chao 1, que utiliza a relação de espécies que foram coletadas apenas uma ou duas 

vezes (singletones e doubletones), deve atender alguns requisitos segundo Toti et al. 

(2000), quais sejam: alcançar a estabilidade (ou aproximar-se desta) com menor 

número de amostras; ter sua estimativa com valores próximos dos demais apontados por 

outros índices; e, ter também seu valor estimado próximo de uma extrapolação razoável 

e visual da assíntota da curva de acumulação de espécies. Neste sentido, em casos de 

levantamento da diversidade ou caracterização o índice Chao 1 é um dos que melhor se 

aplica à essas premissas (RICO et al., 2005). 

 

11. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

No contexto do licenciamento ambiental, a Educação Ambiental deve encontrar meios 

para garantir que as comunidades diretamente afetadas pelas atividades de operação do 

Porto, neste caso as comunidades do Município de Imbituba, se apropriem de 

informações socioambientais pertinentes, através de processos de ensino-aprendizagem 

e possam agir em prol da conservação ambiental da região.  

 

A base legal para Programas de Educação Ambiental no âmbito do licenciamento está 

descrito na Lei N° 6938/81 (PNMA): “educação ambiental a todos os níveis de ensino, 
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inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 

defesa do meio ambiente”. Ainda de acordo com as recomendações do IBAMA, deve 

atuar na esfera da educação ambiental não formal definido pela Lei N° 9795/99 como: 

“as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 

questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente”.  

 

A Educação Ambiental pode ser definida como processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente (PNEA - Lei 9.795/99). No 

contexto do licenciamento ambiental, esse processo educativo objetiva viabilizar aos 

grupos sociais diretamente afetados pelo Porto de Imbituba, informações 

contextualizando o meio socioambiental no qual estão inseridos, instruindo-os para que 

possam melhor avaliar e compreender os potenciais impactos ambientais, as ações 

preventivas e mitigadoras propostas, bem como os programas de monitoramento a 

serem desenvolvidos, e ainda a necessidade de participarem dos processos decisórios 

acerca do uso dos recursos naturais da região. 

 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) exigido no licenciamento assegura ainda que 

as informações e os conhecimentos pertinentes sejam socializados aos grupos sociais 

afetados pelo empreendimento, tornando o espaço de gestão ambiental um lugar de 

ensino-aprendizagem (IBAMA, 2005). 

 

A Educação Ambiental constitui-se num instrumento indispensável para uma atuação 

consciente e compartilhada frente às questões ambientais, entre elas, a organização do 

espaço urbano e o acesso a áreas públicas e privadas, áreas de preservação 

permanentes, áreas de interesse ambiental, etc. 

 

Para o presente caso, o programa definiu como patrimônio a ser considerado e utilizado 

na educação ambiental, as instalações da SCPar Porto de Imbituba S/A., as praias 

localizadas nas imediações da área portuária, a espécie bandeira Baleia Franca e tendo 

como meio de divulgação o Livro voltado ao público infantil e consequentemente aos 

adultos. 

 

Tal proposta de atuação tem como foco o envolvimento da comunidade, formando 

agentes multiplicadores para um conhecimento crítico e consciente referente ao 

ambiente natural e alterado que os cerca. O conhecimento local e resgate histórico 
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através do estimulo a percepção do ambiente também serão instrumentos de trabalho, 

resultando na sensibilização para a importância da preservação de espaços naturais. 

 

O processo participativo, que se iniciou na elaboração da proposta, e permeará as 

atividades, levando à comunidade o estímulo para o reconhecimento do meio que vive e 

o resgate de sua identidade local e do ambiente que o cerca. As atividades participativas 

incentivarão o envolvimento ativo dos jovens e adultos na resolução de problemas ou 

necessidades de seu contexto de realidade específico. Integrando o conhecimento 

empírico e o saber científico dos recursos naturais da região, num processo dinâmico 

construtivo e interdisciplinar, teremos como resultado a sensibilização da comunidade 

para a questão ambiental local. 

 

11.1. Metodologia 

 

A metodologia do Programa de Educação Ambiental é consoante com a Política Nacional 

de Educação Ambiental (Lei Nº 9.795/1999) e baseia-se também na Resolução do 

CONAMA N° 422 (Brasil, 2010) que estabelece diretrizes para as campanhas, ações e 

projetos de Educação Ambiental. Fundamenta-se também no conceito de comunicação 

comunitária, pois entende que a participação na comunicação é um mecanismo 

facilitador da ampliação da cidadania (PERUZZO, 2006; BIZERRIL, 2009).  

 

O PEA em questão também procurou seguir as orientações publicadas por renomados 

autores que discursam sobre a Educação Ambiental no processo de licenciamento 

ambiental, como Anello (2009) e Loureiro (2009) e IBAMA (2005) que discursa sobre a 

obrigatoriedade do caráter participativo e dialógico no PEA, de forma a assegurar o 

envolvimento efetivo dos sujeitos da ação educativa (grupos sociais afetados pelo 

empreendimento) tornando-os corresponsáveis pela execução do mesmo. 

 

Assim, no âmbito da readequação do Programa de Educação Ambiental (PEA) e do 

Programa de Comunicação Social (PCS), optou-se por aderir a Instrução Normativa do 

IBAMA Nº 2 de 2012 (BRASIL, 2012), que determina a realização do Diagnóstico 

Socioambiental Participativo – DSAP, para orientar a elaboração do Programa de 

Educação Ambiental. Este deve ser constituído por projetos que considerem as 

especificidades locais e os possíveis impactos gerados pelo empreendimento em 

licenciamento. A Instrução Normativa do IBAMA supracitada também indica que o 

diagnóstico deve ser fundamentado em metodologias participativas para promover o 
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protagonismo da comunidade localizada na área de influência do empreendimento em 

questão. 

 

O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP) considera as opiniões e as 

expectativas dos gestores públicos, lideranças e das comunidades da área de influência 

do empreendimento, assim como suas visões para as soluções dos possíveis impactos 

negativos inerentes às futuras obras de instalação, traduzidas em medidas de mitigação 

e/ou compensação e projetos do Programa de Educação Ambiental, sendo as propostas 

descritas neste documento. O DSAP esclarece os conflitos (potenciais e explícitos) e 

sugere medidas para que haja de fato o controle social sobre as decisões que definem o 

uso dos bens ambientais pela sociedade. 

 

O objetivo geral do DSAP é diagnosticar junto aos grupos e atores sociais da área de 

influência direta (AID) e da área diretamente afetada (ADA) do Porto de Imbituba, os 

problemas socioambientais relacionados aos possíveis impactos durante a operação do 

Porto de Imbituba, bem como as potencialidades locais, visando então construir 

participativamente os projetos de mitigação socioambientais constantes no Programa de 

Educação Ambiental.  

 

A elaboração do DSAP constitui-se de três partes fundamentais: (i) a análise; (ii) a 

compilação; e (iii) a implantação. A fase de análise é realizada através do levantamento 

da situação atual das comunidades do entorno do empreendimento, com a identificação 

dos impactos socioambientais existentes em virtude da operação do Porto de Imbituba. 

Com base nessa etapa, foram compilados os resultados e foi realizada a construção deste 

documento. A comunidade deve participar no desenvolvimento da segunda etapa, na 

identificação das linhas de ações dos projetos para minimizar e/ou compensar os 

potenciais impactos socioambientais relacionados à operação do Porto, levantados na 

primeira fase.  

 

A partir dos resultados obtidos nas duas primeiras etapas, o próximo passo consistirá na 

implantação dos projetos de Educação Ambiental (EA) com os sujeitos prioritários, no 

viés do DSAP, assim como na execução das medidas de mitigação.  

 

Todas as ações relacionadas as etapas de análise, compilação e implantação da Educação 

Ambiental serão apresentadas no relatórios trimestrais a serem protocolados no órgão 

ambiental licenciador. 
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Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: mensal. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

12. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A operação do Porto de Imbituba está associada a importantes transformações na 

comunidade local onde está estabelecido. Por tanto, é importante a contínua elaboração 

de mecanismos de divulgação de proposta e das distintas ações tomadas pelo porto, 

assim como discussão e avaliação dos impactos sociais e econômicos gerados por sua 

operação, de maneira a permitir um canal de interlocução entre o Porto de Imbituba e a 

sociedade. 

 

O Programa de Comunicação Social (PCS) pressupõe a comunicação e a informação, a 

partir do estabelecimento de um diálogo entre o Porto de Imbituba e a comunidade, 

tanto colaboradores, como também sociedade em geral situada na área de influência. 

Canabaro et al. (2013) colocam que a comunicação não pode ser encarada apenas como 

uma ferramenta que leva informação de um emissor e atinge um receptor passivo. Para 

que o processo da comunicação seja eficiente é preciso que se estabeleça um diálogo de 

troca entre quem envia e quem recebe a mensagem. Para que essa troca seja efetiva, é 

necessário adaptar a linguagem, os signos e os meios de transmissão. Isto quer dizer 

que uma mensagem destinada a uma pessoa, comunidade ou população não tem sentido 

se não forem estudadas, anteriormente, as maneiras de dialogar com essas pessoas.  

 

Canabarro et al. (2012) reforçam que, se a mensagem for eficiente, mas o meio para 

atingir o público não for bem escolhido, a própria mensagem deixa de cumprir seu papel, 

que é informar. Da mesma forma, se forem apenas analisados os meios para enviar a 

mensagem, e não for levado em conta o conteúdo (o interesse que a informação pode 

despertar) e principalmente, se a linguagem não for adequada, não é possível 

estabelecer uma troca com os sujeitos envolvidos na ação. Ou seja, para que um 

processo de comunicação possa ser considerado eficiente é preciso que todos os 

elementos da comunicação estejam interligados: o emissor, a mensagem, a linguagem, o 

meio e o receptor.  

 

Porém, se por um lado a falta de informação pode gerar tensões sociais, por outro lado, 

a veiculação da informação pode gerar dúvidas, críticas e sugestões. Nesse sentido, o 
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principal desafio dos responsáveis pelas ações de comunicação é justamente criar as 

condições para a manutenção de um canal permanente de diálogo com as comunidades e 

o porto, distensionando as relações entre ambos e evitando possíveis conflitos. O 

estabelecimento de uma comunicação eficiente também envolve analisar o retorno das 

pessoas envolvidas, ou seja, é necessário dar voz ativa à comunidade, para que ela 

possa expressar suas reivindicações e opiniões, participando, ativamente, das diversas 

etapas das obras. Por isso, também é preciso que, além de se utilizar bem das 

ferramentas e meios de comunicação, se divulguem acessos para que o receptor possa 

chegar ao emissor da mensagem, estabelecendo o diálogo permanente entre os 

envolvidos no processo.  

 

Para embasar uma proposta comunicativa que busca resgatar o protagonismo de todos 

os envolvidos no processo, foi desenvolvido o conceito de educomunicação, que se define 

pelo encontro e pela troca de referenciais entre dois campos do conhecimento, a saber, a 

comunicação e a educação, motivo pelo qual o Programa de Comunicação Social – PCS 

está intimamente relacionado ao Programa de Educação Ambiental (PEA) (CANABARRO 

et al., 2013). Mais do que isso, o PCS irá atuar sempre em parceria com os demais 

programas ambientais vigentes, de forma que as ações e resultados destes possam ser 

discutidos com as equipes técnicas envolvidas, permitindo um pronto atendimento das 

dúvidas e anseios da população.  

 

Quando bem conduzido, o PCS gera um benefício mútuo, mitigador dos impactos sociais 

e ambientais, uma vez que se cria um processo de comunicação constituído pela relação 

ativa entre o emissor e o receptor, contemplando a prática da política participativa na 

implementação do empreendimento. Essa visão dialógica, participativa e colaborativa 

torna-se indispensável para que a comunidade envolvida possa assimilar as mudanças e 

compreender quais são as melhores formas de conviver com sua nova realidade. A 

população afetada estará sempre informada sobre as principais ações do 

empreendimento com possibilidades efetivas de se envolver nos processos de decisão, 

especificamente os relacionados à conservação do meio ambiente, sendo este um 

interesse difuso e coletivo de toda sociedade. 

 

12.1. Objetivos 

 

O Programa de Comunicação Social do Porto de Imbituba visa firmar uma relação 

harmoniosa com a comunidade e órgãos públicos, relacionados ou não com as atividades 
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do Porto, bem como avaliar o resultado das ações comunitárias que poderão ser 

implementadas como forma de orientar os projetos em andamento no Porto.  

 

A implantação do Programa de Comunicação Social pode ser considerada base para 

manter um canal aberto entre a Administração do Porto de Imbituba com a sociedade, 

fazendo com que essa se sinta prestigiada e envolvida indiretamente com as atividades 

do Porto. 

 

Um dos principais objetivos do Programa é fornecer à população, informações e 

esclarecimentos necessários sobre as atividades e funcionamento do porto, assim como 

receber contribuições e participação no controle ambiental, como forma de gerar uma 

imagem positiva da SCPar Porto de Imbituba, junto à comunidade. 

 

12.2. Metas 

 

 Criar um canal de relacionamento contínuo entre o empreendedor e a sociedade, 

promovendo um estreitamento das relações; 

 Garantir um sistema permanente de informações que possibilite um conhecimento 

correto por parte da sociedade sobre: (i) as obras previstas para o 

empreendimento; (ii) suas interferências na estrutura e na dinâmica física, 

biológica e socioeconômica da região; (iii) os investimentos realizados para 

otimizar impactos favoráveis e minimizar/compensar impactos desfavoráveis  

 Implantar um mecanismo formal de escuta e resposta à reclamações, dúvidas, 

sugestões e solicitações das comunidades vizinhas; 

 Fortalecer a segurança dos moradores divulgando as estratégias e os planos do 

Porto de Imbituba que visam o controle dos riscos e a redução de acidentes; 

12.3. Indicadores 

 

 Qualidade dos mecanismos implantados internamente, para sistematizar as 

informações a serem divulgadas; 

 Número de matérias divulgadas na imprensa local e nos boletins informativos 

internos e externos; 

 Número de reuniões externas realizadas com grupos sociais organizados; 

 Número de temas diferentes abordados nas matérias e nas reuniões; 

 Número de presentes nos encontros promovidos para interação com a sociedade 

(reuniões); 

 Número de ligações e classificação delas em: sugestões, reclamações e elogios; 
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 Postagens negativas realizadas pela população; e, 

 Adesão da população aos eventos promovidos pelo empreendimento. 

 

12.4. Ações e Atividades 

 Promover atividade interna para sistematizar as informações sobre os projetos da 

engenharia, logística dos navios e caminhões, avanço das medidas de mitigação e 

dos programas de controle ambiental; 

 Participar ativamente da comissão de comunicação interna, nas reuniões das 

principais instituições locais (Ex: AMORuaDeBAIXO e AMPAP); 

 Encaminhar correspondências à grupos organizados; 

 Elaborar boletim Informativo interno e externo impresso e virtual; 

 Prestar assessoria de imprensa (matérias encaminhadas para os principais 

veículos de informação da cidade e para mídias sociais - rádio); 

 Elaborar boletim ou palestras internas, para os colaboradores, abordando 

questões como: saúde e segurança no ambiente de trabalho, redução e gestão da 

geração de resíduos sólidos, prevenção de danos ambientais, o papel do 

trabalhador na eficiência do empreendimento; 

 Atualizar a página na internet com dados pertinentes; 

 Elaborar um vídeo institucional; 

 Implantar o serviço de ouvidoria por telefone e por email. 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: mensal. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

13. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BALEIA FRANCA 

 

Este programa tem como objetivo o monitoramento da Baleia Franca ocorrentes na 

região do sistema aquaviário do Porto de Imbituba e nas áreas adjacentes. Pretende-se 

assim monitorar a frequência das baleias francas no Porto e suas adjacências, monitorar 

o comportamento e o seu desslocamento, verificar a distribuição espacial desta espécie 

na APA da Baleia Franca, analisar e determinar os padrões sazonal de indivíduos 

fotoidentificados através de monitoramento aéreo na APA da Baleia Franca, ampliar 

conhecimentos sobre a baleia franca no litoral centro-sul de Santa Catarina, além de 

identificar eventuais alterações ambientais intimamente relacionadas com estes animais, 

decorrentes das atividades operacionais do empreendimento.  
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Tendo em vista a operação do Porto de Imbituba, se considera importante o 

monitoramento da comunidade de cetáceos da região próxima ao empreendimento, 

possibilitando evidenciar alguns possíveis impactos ambientais, com os seguintes 

objetivos: 

 

 Realizar o monitoramento de encalhes de baleia franca das praias próximas; 

 Realizar o monitoramento e avistagens de baleia franca a partir de ponto fixo; 

 Realizar sobrevoo visando catalogar a espécie; e, 

 Atuar em parceria com o Programa de Educação Ambiental e com o Programa de 

Comunicação Social. 

 

O monitoramento da enseada do Porto de Imbituba deverá ser realizada a partir de três 

pontos de observação, conforme apresentado na Tabela 13 e na Figura 33. 

. 

 

Tabela 13. Posição geográfica dos pontos fixos para 

observação dos cetáceos na enseada do Porto de Imbituba. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

#01 728.608 6.877.497 

#02 730.752 6.874.985 

#03 729.705 6.879.188 
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Figura 33. Pontos fixos para observação de cetáceos na enseada do Porto de Imbituba. 
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O monitoramento deverá ser realizado diariamente e em intervalos regulares. O tempo 

de observação padrão deverá ser de seis (06) horas diárias, divididas em 2 turnos, 

podendo variar de acordo com a quantidade de horas/luz diárias e condições climáticas, 

bem como da movimentação dos navios. Os fatores considerados limitantes às 

observações são: baixa visibilidade, alta intensidade do vento, precipitação e estado de 

mar (>4 na escala Beaufort). 

 

A equipe poderá alternar entre os Pontos 1 e 2 sempre que necessário, em função da 

posição do sol, quando houver incidência de reflexo solar na área de monitoramento, que 

dificulte a visibilidade das áreas de observação, ou dependendo de aspectos logísticos. O 

monitoramento a partir do ponto 3 poderá ser realizado simultaneamente aos pontos 1 

ou 2, mas deverá seguir metodologia que possibilite a comparação com estudos do 

Projeto Baleia Franca realizados neste ponto em anos anteriores. 

 

Para o monitoramento dos grupos de baleias francas presentes na enseada do Porto e no 

entorno será utilizado um teodolito digital para aferir o posicionamento do indivíduo a 

partir das estações de observação fixas com posição geográfica e altura acima do nível 

do mar pré-determinados com auxílio de um GPS geodésico.  

 

O monitoramento da área de estudo será realizado de acordo com o seguinte 

procedimento: será realizada uma varredura inicial (“scan”, ALTMANN, 1974) com 

duração de 30 minutos para o levantamento da quantidade dos grupos presentes na área 

de estudo. Caso nenhum grupo for observado, serão realizadas varreduras sucessivas 

com duração de 10 minutos, durante todo o período de observação. Observados os 

tempos de mergulho registrados para as baleias francas considerando-se diferentes 

atividades comportamentais (CUMMINGS et al., 1972), e de acordo com observações 

prévias realizadas (GROCH, 2000, 2005; CORREA & GROCH, 2007), o tempo de 10 

minutos é considerado longo o suficiente para assegurar a contagem de baleias em 

mergulho. 

 

Havendo a presença de baleias, cada grupo avistado será plotado uma vez durante a 

varredura. Foram registrados o número de indivíduos, a composição do grupo e o estado 

comportamental no momento da avistagem. O deslocamento dos grupos avistados será 

monitorado utilizando-se o método de amostragem por observação focal (“focal animal 

sampling”) (ALTMANN, 1974). 
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Os dados serão coletados através do programa Pythagoras (GAILEY & ORTIZ, 2000), 

desenvolvido especificamente para a análise deste tipo de dado em computadores do tipo 

PC. A entrada de dados automática no computador através do programa Pythagoras 

permite a plotagem em tempo real do posicionamento dos animais em carta náutica 

digitalizada e determinação da distância a partir do ponto de observação, permitindo a 

avaliação imediata sobre o posicionamento dos grupos avistados com relação às áreas 

monitoradas, bem como a velocidade e direção de deslocamento dos animais 

monitorados. 

 

Os comportamentos devem ser registrados anotados em intervalos de 5 em 5 minutos 

onde deve ser registrado o horário, indivíduo focal (Fe, Fi, Ad, Sb ou NI), estado 

comportamental de acordo com a Tabela 14, através de amostragem instantânea no final 

de cada intervalo, e a frequência de comportamentos específicos (Tabela 14) durante cada 

intervalo. 

 

Tabela 14 Códigos dos estados e eventos comportamentais e definição, para anotação em campo. 

 

 

Com relação ao monitoramento de encalhes e de animais mortos nas praias lindeiras ao 

porto, a execução desta etapa do presente Programa se dará através do caminhamento 

semanal em toda sua extensão. 
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Para que se possa avaliar o real impacto de qualquer atividade geradora de ruídos sobre 

as populações de cetáceos, é necessário que se faça concomitante a este programa uma 

caracterização dos níveis sonoros subaquáticos, caracterizando o perfil acústico das 

atividades do Porto de Imbituba. Somente assim será possível avaliar se os ruídos 

gerados pelas atividades de operação estão acima ou não dos níveis de ruído de fundo, 

tendo potencial ou não para alterar o comportamento ou a distribuição da fauna 

aquática, no caso específico, dos cetáceos. 

 

Início do programa: imediato. 

Duração mínima do programa: durante toda a fase de operação do empreendimento. 

Frequência amostral: diário ao longo do período com presença de baleias. 

 

14. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RUÍDOS SUBAQUÁTICOS 

 

O ruído no ambiente marinho é definido como sendo o ruído de entorno proveniente de 

uma miríade de fontes não-identificadas (US NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2003). 

Desta forma, fontes individuais de emissão sonora não são facilmente identificáveis, mas 

o tipo de fonte pode ser distinguido, como, por exemplo, navios em rota de tráfego, 

tempestades distantes, ventos atuantes na superfície do mar (estado do mar) e animais 

marinhos (WENZ, 1963). Apesar disso, nenhuma destas eventuais fontes domina 

isoladamente o campo de recepção. Por outro lado, tal definição exclui o assim 

denominado ruído antropogênico, que se deve a fontes individuais localizáveis no espaço 

e no tempo; onde estão incluídas as emissões de embarcações próximas, de jet-skis a 

navios tanques, dragas, sonares e canhões de ar comprimido (airgun) empregados em 

atividades sísmicas (DAHL et al., 2006). 

 

Desta forma, o presente Programa tem por objetivo apresentar uma caracterização 

acústica das áreas de influência da operação do Porto de Imbituba. Para tanto, se 

desenvolverá uma série de analises que corresponde à fase inicial para o 

desenvolvimento de um diagnóstico que analise os possíveis impactos sobre os cetáceos 

em função dos ruídos gerados pela operação portuária. Ou seja, caracterizar o ruído 

ambiental e antropogênico da região, sendo necessário um monitoramento de, no 

mínimo, um ciclo sazonal. 

 

14.1. Aspectos Metodológicos 
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Para o desenvolvimento deste programa serão empregados três (03) pontos amostrais 

na área marinha adjacente ao Porto de Imbituba, onde os níveis de ruído ambiental e 

antropogênico serão registrados, buscando cobrir desta forma as diferentes condições de 

propagação acústicas observadas em função da estrutura do espigão rochoso, conforme 

apresentado na Tabela 15 e Figura 34. 

 

Tabela 15. Pontos amostrais para monitoramento do ruído 
subaquático na área marinha adjacente ao Porto de 

Imbituba. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

RSub-1 730.261 6.875.853 

RSub-2 731.609 6.875.493 

RSub-3 730.744 6.877.276 
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Figura 34. Pontos amostrais para monitoramento do ruído subaquático na área marinha adjacente ao Porto de Imbituba. 
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Para a caracterização dos ruídos subaquáticos será utilizado um sistema de registro 

sonoro composto por um hidrofone “Cetacean Research Model SQ26-08”3 (resposta de 

frequência de 3 Hz a 30 kHz e sensibilidade máxima de -168 dB re: 1 V/μPa) conectado a 

um gravador digital portátil de dois canais “M-AudioMicrotrack II” (resposta de frequência 

de 10 Hz a 20 kHz, relação sinal-ruído de -101 dB) (Figura 35). Este sistema permite 

uma maior agilidade na análise dos ruídos devido a não ser necessário converter 

arquivos analógicos para digitais, e ter incluso um software de análise que já considera a 

calibração, tanto do hidrofone como do hardware de interface. 

 

 
Figura 35. A esquerda o HidrofoneCetaceanResearch SQ26-
08, e a direita o gravador digital M-AudioMicrotrack II, 
utilizados para a coleta de dados de acústica. 

 

As gravações serão realizadas com o hidrofone suspenso na coluna d’água a 4 metros de 

profundidade, utilizando cabos elásticos com lastro para evitar mudanças de 

profundidade. Os sons foram monitorados com fones de ouvido e gravados em blocos de 

5 minutos por ponto amostral, com os sinais sendo registrados em um único canal 

(mono) a 24 bits e com taxa de amostragem de 48 kHz (frequência máxima obtida de 24 

kHz) em formato WAV. No momento da medição, o motor da embarcação permanecerá 

desligado, sendo registrado em planilhas de campo: as coordenadas do local, horário, 

estado no mar (escala Beaufort), profundidade, distância em relação à costa, e a 

presença e distância de possíveis obras marítimas, embarcações ou outras fontes de 

ruído. As medições serão feitas quando não houver embarcação com motor ligado em um 

raio de 1000m ao redor no ponto de largada do hidrofone. 

 

Para casos onde forem encontradas fontes de ruído antropogênicos, o nível de ruído será 

avaliado conforme o nível de emissão na fonte (sourcelevel) aproximando-se a uma 

mínima distância da embarcação. Assim, será adotado o modelo de propagação cilíndrica 

de sons (perda gradual de intensidade em todas as direções) para objetos pontuais, e 

estimou-se uma perda da ordem de 10 dB a cada 10 m de distância do emissor. O 

                                           

3 Detalhes: http://www.cetaceanresearch.com. 
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modelo de propagação cilíndrica também será utilizado para estimar a magnitude da 

redução de intensidade a partir de uma fonte pontual qualquer. A equação que descreve 

a perda de intensidade decorrente da propagação (transmission loss) é descrita abaixo: 

 

 

 

A análise dos registros acústicos será desenvolvida através software Raven Pro 1.4 

(Bioacoustics Research Program, Cornell Lab. Of Ornithology, EUA). Para a análise serão 

utilizados os primeiros 300 seg. (5 min.) de cada arquivo para extrair um conjunto de 

variáveis de frequência;tempo e intensidade (e.g.poder acústico médio, a energia e a 

frequência central) serão extraídas de sequências que apresentassem elementos sonoros 

de interesse. Destas sequências serão produzidos gráficos de espectros acústicos 

(energia em dB pela frequência) que representam a distribuição média de energia por 

componente de frequência. O modo de extração destes parâmetros pode ser encontrado 

em Charif et al. (2008). 

 

O modelo obtido para cada ponto amostral será inserido em um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) para gerar uma representação do padrão de propagação do ruído ao 

longo da área de estudo. Deve-se ressaltar que este é um modelo simples que não 

envolve cálculos complexos, que só teriam função no caso de outros parâmetros, além 

da profundidade local, fossem conhecidos (e.g. tipo e composição do fundo – areia, lodo, 

rocha, misto). No entanto, somente a profundidade pode ser estimada através da leitura 

do perfil isobatimétrico. 

 

Início do programa: imediato. 

Frequência amostral: trimestral. 

Duração mínima do programa: durante toda a fase de operação. 

 

15. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS 

 

O presente Programa visa instalar um conjunto de instrumentos oceanográficos e 

meteorológicos, que passamos a denominar de Sistema de Oceanografia Operacional em 

Área Costeira. O Programa visa, portanto, o monitoramento dos parâmetros 

oceanográficos (maré, ondas e correntes) na área de influência do empreendimento. 

Sugere-se, para a implantação do Sistema, a instalação de 1 (um) Perfilador Acústicos 

por Efeito Doppler (ADCP) com sensor para a medição de ondas, que deverão ser 
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fundeados em uma estrutura fixa. O local de instalação do ADCP deverá ser sinalizado 

através de uma boia oceanográfica para evitar acidentes e arrastos acidentais. 

 

Neste sentido, os dados e informações gerados pelo equipamento e sensor e 

disponibilizados pelo Sistema poderão indicar as condições na circulação marinha local, 

além de possibilitar a avaliação dos impactos que possam ser gerados por qualquer outra 

ação interventiva na área marinha. Além disso, o conhecimento do campo de correntes 

torna-se fundamental para a avaliação da dispersão de substâncias que possam ser 

acidentalmente liberadas na água, bem como entender os processos de dispersão de 

sedimentos em obras de dragagens. Estes dados e informações serão de grande 

importância, também, para balizar as atividades operacionais do porto, assim como no 

desenvolvimento e aprimoramento de estudos de modelagem numérica. 

 

15.1. Metodologia 

 

A proposta metodológica do presente Programa fundamenta-se na instalação e 

manutenção de instrumento de medição de parâmetros oceanográficos e meteorológicos. 

Os parâmetros a serem gerados em tempo real pelo sistema, são: ondas (altura 

significativa - Hs, altura máxima - Hmax, período de pico - Tp, direção média – θm; e 

direção associada ao período de pico – θp); correntes (intensidade e direção); vento 

(intensidade e direção) e; maré (altura) (Figura 36).  

 

 
Figura 36. Métodos de aquisição de dados de ondas a partir de AWAC fundeado. 

 

Neste sentido, um ADCP será instalado em local determinado por equipe técnica 

competente para que seja possível avaliar o comportamento hidrodinâmico costeiro na 

área diretamente sob influência do Porto de Imbituba. Desta forma, será possível 
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verificar e avaliar os padrões do comportamento da incidência de ondas, dos fluxos 

direcionais de correntes costeiras e sua relação com a morfodinâmica local. Além disso, a 

caracterização do regime de correntes e ondas da região será de utilidade na calibração 

do modelo numérico a avaliado em situações futuras, caso necessário, para simular os 

cenários de possíveis alterações hidrodinâmicas e morfológicas decorrentes da instalação 

de novas estrtuturas ou modificação da profundidade local, e que poderão afetar direta 

ou indiretamente o balanço sedimentar da região sob influência.  

 

A partir dos parâmetros gerados pelo Sistema de Oceanografia Operacional, que compõe 

a estrutura do Programa, tornar-se-á possível também identificar produtos secundários, 

como a turbidez, sendo este parâmetro de grande importância no estudo de dispersão de 

plumas sedimentares provocadas, por exemplo, durante operações de dragagens.  

O ADCP será fundeado com uma estrutura específica, presos ao fundo através de um 

cabo de corrente para segurança (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Esquema de um ADCP fundeado 
sobre o fundo marinho, e um sistema de 
transmissão das informações em tempo real.  

 

Como dito anteriormente, o monitoramento da distribuição vertical da turbidez também 
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está contemplado no estudo proposto, e será realizado utilizando o retro espalhamento 

acústico de um perfilador acústico de correntes por efeito Doppler (ACDP) (Figura 37), 

que permite, a partir de um único instrumento instalado no fundo do talvegue, obter um 

perfil detalhado da coluna de água, com resolução vertical de 0,25 cm.  

 

O acompanhamento das informações geradas pelo sistema de oceanografia operacional 

proposto pelo presente Programa poderá ser instantaneamente monitorado através de 

computadores, tablets ou smartphones. A Figura 38 ilustra a interface apresentada pelo 

sistema durante o monitoramento. 

 

 
Figura 38. Interface do sistema de oceanografia operacional. 

 

Ainda, as etapas de implantação do sistema consistem são: 

1. Aquisição dos Equipamentos; 

2. Montagem da Boia; 

3. Desenvolvimento e adequação do Software; 

4. Fundeio/Instalação dos Equipamentos; 

5. Instalação do Sistema; 

6. Integração do Sistema; 

7. Testes do Sistema; 

8. Aquisição de dados e transmissão em tempo real; 

9. Manutenção periódica. 

 

Início do programa: imediato. 

Frequência amostral: contínuo 

Duração do programa: durante toda a fase de operação. 
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16. PROGRAMA DE INSPEÇÃO VEICULAR 

 

O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos foi definido pelas resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e está previsto no Artigo 104 do Código 

de Trânsito Brasileiro - CTB. O objetivo é reduzir a poluição do ar e assim melhorar a 

qualidade de vida. A Inspeção Ambiental Veicular é uma forma eficaz de controlar a 

emissão de gases poluentes liberados pelos escapamentos dos veículos. O Programa 

mede nos automóveis e motocicletas os níveis de CO, CO2 e HC e nos veículos a diesel 

mede os valores de opacidade e de material particulado cujos limites são estabelecidos 

na Portaria 009/SVMA 2013. 

 

Com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação atmosférica por fontes móveis 

(veículos automotores) o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA criou os 

Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores: PROCONVE 

(automóveis) e PROMOT (motocicletas) fixando prazos, limites máximos de emissão e 

estabelecendo exigências tecnológicas para veículos automotores, nacionais e 

importados. 

 

O monitoramento de poluentes atmosféricos está relacionado com a quantificação e 

qualificação de determinados parâmetros definidos através da legislação ambiental ou de 

critérios operacionais. Este possui uma série de objetivos dos quais se destaca a geração 

de informação para tomada de decisão, gestão ambiental e gestão urbana. 

 

Os principais poluentes emitidos por veículos automotores são 

► Monóxido de Carbono (CO); 

► Hidrocarbonetos (HC); 

► Óxidos de Nitrogênio (Nox); 

► Óxidos de Enxofre (Sox); 

► Aldeídos; 

► Material particulado (Fuligem, poeira, metal, etc.). 

 

O controle de emissão de poluentes é executado a partir da seguinte classificação de 

veículos automotores: 

1 - Veículo Leve de Passageiros: automóvel projetado para o transporte de até 12 

passageiros, ou seus derivados para o transporte de carga. 
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2 - Veículo Leve Comercial: veículo utilitário projetado para o transporte de carga ou 

misto e seus derivados ou projetado para o transporte de mais que 12 passageiros ou 

ainda, com características especiais para uso fora de estrada. 

3 - Veículo Pesado: ônibus e caminhão projetados para o transporte de passageiros e/ou 

carga. 

4 - Veículo de Duas Rodas: ciclomotores, motocicletas e similares. 

 

Cada um destes poluentes é emitido em maior ou menor quantidade, dependendo do 

combustível utilizado, do tipo de motor, da sua regulagem, do estado de manutenção do 

veículo e do modo de dirigir. O aumento do consumo de combustível (veículo 

desregulado) aumenta, consequentemente, a emissão de poluentes. 

 

Ringelmann é forma oficial (prevista em lei), para a avaliação da fumaça de motores 

diesel, no país. A escala de Ringelmann é uma escala gráfica para avaliação calorimétrica 

de densidade de fumaça, constituída de seis padrões com variações uniformes de 

tonalidade entre o branco e o preto conforme defendido no item 3.6 da NB-225 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

 

Essa escala é na verdade uma lâmina de papel com uma perfuração central, de cinco 

lados, ao redor dos quais existem tonalidades cinza progressivamente mais escuras, 

desde o branco até o preto, e numeradas de 1 a 5. 

 

 

 



SCPar Porto de Imbituba S/A 

__________________________________________________  
Plano de Controle Ambiental – PCA  - 101 - 

 
Figura 39. Diagrama de ringelmann 

 

Início do programa: imediato. 

Periodicidade: semanal. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 

 

17. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA 

 

Sinantropia é o fenômeno ecológico fundamentado no comportamento populacional de 

animais associados ao ambiente em que o homem vive, isto é, adaptação de animais ao 

meio antrópico.  

 

O termo “Fauna Sinantrópica Nociva”, segundo a Instrução Normativa nº 141/2006 do 

IBAMA, refere-se a animais que interagem de forma negativa com a população humana, 

causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que 

representem riscos à saúde pública. Sendo assim, o controle destas espécies, tem como 

finalidade manter as instalações livres de quaisquer animais potencialmente 

transmissores de doenças. 

 

Dentre os animais considerados fauna sinantrópica nociva citam-se:  

 Insetos (dípteros, pulgas, baratas, formigas); 

 Aracnídeos (ácaros, aranhas e escorpiões);  

http://1.bp.blogspot.com/-iwpUxkgU9uM/VTL1VfCzVlI/AAAAAAAADNo/3rKtVcmjbMk/s1600/ringelmann.jpg
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 Aves (pombos domésticos e pardais); 

 Mamíferos (morcegos e ratos). 

 

O meio ambiente portuário é absolutamente convidativo na medida que proporciona 

abundantemente à fauna sinantrópica água, alimento e abrigo. Os três fatores referidos, 

principalmente em razão da natureza das instalações e operações que ali se 

desenvolvem: sucatas, entulhos, madeiras, resíduos de origem orgânica derivado tanto 

das operações portuárias quanto da operação de navios, galpões, silos, vagões, 

contêineres, vias em má conservação devido ao tráfego intenso e pesado contribuem 

para um cenário que não foge à atenção dos esforços de gestão ambiental no meio 

ambiente portuário, especialmente relacionados à gestão de resíduos, um dos fatores de 

favorecimento da sinantropia nociva, ou seja, daquela que causa danos à saúde humana.  

 

No Porto de Imbituba há o controle de roedores, pombos, insetos, cães e gatos, através 

de empresas especializadas. A periodicidade de desratização e desinsetização é 

semestral, enquanto o controle das armadilhas para roedores são vistoriadas 

semanalmente. São utilizadas armadilhas também para o mosquito da dengue. 

 

A metodologia de controle da avifauna (pombo doméstico - Columba livia) feita numa 

parceria entre a área pública e os terminais arrendados foi considerada muito eficaz. 

Pombais são construídos e colocados no porto, aglutinando os indivíduos e facilitando o 

recolhimento dos ovos, que são retirados e devolvidos cozidos, evitando desta forma a 

reprodução dos pombos.  

 

A gestão de resíduos é parte da prevenção e controle da fauna sinantrópica nociva. Além 

disso, para o controle populacional, são previstas as seguintes ações: 

 

• Reduzir a disponibilidade de alimento: realizar, constantemente, a limpeza da 

área afetada e implantar ações que visem à redução do desperdício de grãos; 

• Reduzir o acesso a abrigos: podem ser feitos de várias maneiras como vedação de 

vãos de acesso em forros de telhado, desvãos, saídas de tubulações de serviço e outros 

espaços, com estruturas de tela, tapumes ou argamassa, conforme a característica do 

local.  

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: semanal. 

Duração: enquanto houver atividades de operação. 
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18. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA PESCA ARTESANAL 

 

Avaliar as repercussões de um empreendimento que utiliza os recursos naturais de dada 

região deve ir além das abordagens meramente ambientais, já que envolvem questões 

sociais de elevada relevância. Contudo, sem um programa de coleta de dados estatísticos 

sobre a pesca não é possível pretender qualquer ingerência racional no setor. Neste 

sentido, a coleta sistemática de informações pesqueiras torna-se uma ferramenta 

indispensável para a tomada de decisões por parte do governo e do setor produtivo. 

 

No caso da operação do Porto de Imbituba, esta questão toma um enfoque especial, uma 

vez que o empreendimento está inserido em área adjacente a uma comunidade 

pesqueira e que utiliza a área portuária como abrigo as embarcações e acesso a 

comunidade. 

 

Corrobora para a complexidade da gestão a carência de programas de geração de dados 

estatísticos contínuos sobre a pesca artesanal no Brasil e, neste caso, na própria 

comunidade do entorno do Porto de Imbituba, fato este que impossibilita conhecer e 

dimensionar a atividade pesqueira realizada no entorno desse empreendimento. 

 

Visando fomentar este processo é que se propõe o presente Programa, que terá como 

foco a implementação de uma estrutura de monitoramento pesqueiro na comunidade, a 

partir da realização de um diagnóstico do esforço pesqueiro empregado nesta área e os 

seus respectivos padrões de produção, aspectos socioeconômicos e dinâmicas de 

pescarias, permitindo projeções futuras para a definição de ações conjuntas com os 

pescadores artesanais diretamente envolvidos.  

 

O Sistema de Geração de Dados Estatísticos da Pesca, mais conhecido como 

ESTATPESCA, consiste em uma metodologia de coleta e processamento de informações 

sobre a pesca numa área de interesse, com o objetivo principal de caracterizar a 

atividade e quantificar os desembarques de pescado e o esforço de pesca, permitindo 

compatibilizar custos de coleta com níveis aceitáveis de confiabilidade de dados. Este 

método de coleta de informações pode ser aplicado em situações complexas, com grande 

diversidade de pescarias e dispersão dos locais de desembarques.  

 

Após sua consolidação, em meados da década de 1990, o sistema passou a ser 

implantado em estados da região Nordeste, e em seguida em estados da região Norte, 
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para posteriormente ser aplicado nas regiões Sudeste/Sul, tornando-se uma ferramenta 

rotineira em várias unidades estaduais do IBAMA. Assim sendo, a metodologia de 

trabalho já vem sendo aplicada para a pesca extrativa marítima em quase toda a costa 

brasileira e, em parte, para pesca extrativa continental em alguns estados da região 

Norte. Tal sistema operacional atende aos requisitos necessários à oficialização dos 

dados, uma vez que corresponde a metodologia utilizada pelo governo federal. 

 

Esta metodologia permite ainda a geração de informações de extrema relevância para a 

gestão e o ordenamento da atividade de pesca, seja ela em escala local, municipal, 

regional ou estadual. Tal constatação decorre do fato de que a mesma possibilita o 

fornecimento de informações que subsidiam a elaboração de documentos técnicos 

inerentes ao segmento da classe. 

 

O projeto tem como objetivo a avaliação e o dimensionamento quali-quantitativo da 

atividade de pesca e dos desembarques realizados, prioritariamente, na comunidade 

pesqueira adjacente ao empreendimento. Para este processo, o programa de 

monitoramento visa à obtenção de informações sobre o número de embarcações de 

pesca, a produção pesqueira desembarcada e o esforço de pesca, considerando para isto, 

o tipo de embarcação e, consequentemente, a arte de pesca e rentabilidade mês a mês. 

 

18.1.1. Metodologia 

 

A metodologia do programa se desenvolve em duas etapas principais. A primeira consta 

da realização de um “censo estrutural da pesca”, quando são obtidas as informações 

básicas sobre a estrutura da pesca na área de interesse onde vai ser implantado o 

trabalho. A partir destas informações é delineado o “programa contínuo de coleta de 

dados” (monitoramento) que, além dos dados de desembarque de pescado e esforço de 

pesca, compreende a coleta de outros dados visando manter atualizada uma série de 

informações básicas sobre a pesca na área. 

 

Os dados coletados durante o censo estrutural, e depois pelo programa contínuo de 

coleta de dados, são processados através de um programa computacional desenvolvido 

por analistas e programadores, especialmente com esta finalidade. O programa também 

executa todos os procedimentos necessários para as estimações dos desembarques de 

pescado e esforço de pesca, bem como emite uma série de relatórios e tabelas 

consolidadas para posterior divulgação. 
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18.1.1.1. Sistematização dos dados do censo estrutural 

 

Durante o censo estrutural são coletadas informações sobre todos os locais de 

desembarque na área de interesse. As informações contemplam a caracterização destes 

locais, o cadastramento de todas as embarcações existentes em cada um deles, a 

caracterização dos tipos de barcos, das artes de pesca, das pescarias e espécies 

capturadas, etc. Com base nestas e outras informações disponíveis é feito o 

delineamento do programa contínuo de coleta de dados. 

 

Antes mesmo da realização do censo estrutural, logo após a visita técnica, é feita a 

divisão da área de interesse em subáreas, considerando-se, por exemplo, semelhança 

nas características ambientais e nas práticas pesqueiras. Esta medida é especialmente 

indicada quando a área a ser monitorada é bastante extensa e facilita o delineamento e a 

coleta dos dados, antes e depois do censo, permitindo a obtenção de melhores 

estimativas dos desembarques de pescado e do esforço de pesca.  

 

Os dados básicos, relativos à área de interesse, que integram o sistema são obtidos, 

principalmente, durante esta primeira etapa do trabalho, através de levantamentos de 

campo. Todos os dados, no entanto, devem ser periodicamente atualizados, com maior 

ou menor frequência. Concluída a coleta dos dados, o passo seguinte é proceder à 

sistematização e o processamento dos dados. Os dados básicos que compõem o sistema 

são descritos a seguir: 

 

 Subáreas: conforme já foi dito, quando necessário, a área de interesse é 

subdividida em subáreas devidamente delimitadas, para facilitar o trabalho de 

coleta dos dados durante o censo, o delineamento do desenho amostral e a 

execução dos trabalhos de campo. Cada subárea recebe uma denominação a 

critério da equipe executora. 

 Locais de desembarque: cada local de desembarque na área tem que ser 

devidamente identificado e caracterizado. O trabalho inicial é feito durante o censo 

estrutural, e depois atualizado periodicamente. O local de desembarque é a unidade 

geográfica foco do sistema. A partir do trabalho realizado neles é que são feitas as 

estimativas para o município ou área de interesse. 

 Espécies capturadas de forma comercial: tanto quanto as informações quantitativas 

sobre a produção pesqueira, em termos gerais, as informações específicas são da 

maior relevância. Assim, identificar e relacionar as espécies capturadas na área de 
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interesse é fundamental para que possa ser detalhada de forma quantitativa e 

qualitativa a composição das capturas por espécie. 

 Tipos de barcos: os diferentes tipos de embarcações utilizadas nas pescarias 

comerciais como canoas, bateiras, barcos motorizados, etc., devem ser 

caracterizados. Como será visto mais à frente um tipo de barco realizando 

determinada pescaria passará a constituir um “estrato”, para efeito de coleta e 

estimação dos dados de desembarque e esforço de pesca. Estes tipos podem ainda 

ser subdivididos em categorias grande, médio e pequeno, e, como pode haver 

diferenças importantes na operação de cada categoria, os estratos podem passar a 

ser composto por “tipo/categoria e pescaria que realiza”. 

 Artes de pesca utilizadas: identificar e caracterizar as artes de pesca utilizadas em 

cada subárea não é apenas de interesse informativo, mas também uma etapa 

básica para caracterizar as pescarias. 

 Pescarias realizadas e estratos: como já foi dito, o delineamento do esquema de 

amostragem e a metodologia de estimação no ESTATPESCA está focada no 

“estrato”, que corresponde a um tipo de embarcação praticando determinada 

“pescaria”. Conceitualmente, um “estrato” caracteriza-se por um grupo de unidades 

produtivas (uma frota pesqueira é o exemplo mais típico), operando de forma 

semelhante, ou seja, praticando pescarias com características semelhantes, sobre 

uma espécie principal ou grupo de espécies, numa mesma área de pesca. Desta 

forma, cada “estrato” é considerado um espaço amostral separado para efeito de 

coleta e estimação dos dados de desembarque e esforço de pesca. É da maior 

importância que as pescarias na subárea estejam devidamente caracterizadas e as 

unidades produtivas que a exercem identificadas.  

 Pesqueiros (áreas de pesca): na medida do possível deve-se procurar identificar e 

padronizar a denominação dos pesqueiros onde as unidades pesqueiras (frotas) 

atuam. Isto é importante, pois, as áreas de atuação das unidades pesqueiras e a 

composição das capturas efetuadas são fundamentais para compreender sua 

dinâmica.  

 Unidade produtiva pesqueira: o conceito de unidade produtiva pesqueira é 

fundamental para a compreensão e aplicação do sistema de coleta e processamento 

das estimativas. De forma mais geral, pode-se dizer que a produção de pescado é 

oriunda de uma “unidade produtiva pesqueira” que é, geralmente, mas nem 

sempre, uma embarcação. Uma unidade produtiva deve ser entendida como um 

“equipamento” capaz de realizar as operações de pesca de maneira independente, 

podendo ser uma embarcação (com o respectivo aparelho de pesca), ou um 
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petrecho de pesca individual, como uma armadilha ou uma rede fixa ou de tração 

manual.  

 

18.1.1.2. Delineamento do programa contínuo de coleta dos dados 

 

O delineamento do programa contínuo de coleta de dados é feito a partir da análise dos 

dados citados anteriormente, considerando, para efeito de coleta de dados e realização 

das estimações, um tipo de “unidade produtiva” operando em determinada pescaria 

como um “estrato”. Portanto, um “estrato” será um espaço amostral separado, para o 

qual são obtidas as amostras a partir das quais é realizada a estimação das quantidades 

desembarcadas e do esforço de pesca aplicado.  

 

A razão para esta estratificação é que, em geral, a operação dos vários tipos de 

embarcações (frotas) atuando em diferentes pescarias, apresenta características 

próprias, marcadamente diferenciadas. Um tipo de embarcação que utiliza espinhel para 

peixes, por exemplo, desenvolve uma operação completamente diferente de outra que 

utiliza o gerival. Espécies capturadas, área de operação, profundidade, quantidade 

capturada, duração das viagens e das operações de pesca etc., diferem nitidamente de 

uma pescaria para outra. 

 

Os locais de desembarque de pescado, por sua vez, podem ser categorizados em 

“principais” e “secundários”, em função do número e tipo de embarcações nele existentes 

e do volume desembarcado. No caso das pescarias de média e pequena escala, é comum 

se encontrarem, numa mesma subárea, diferentes tipos de pescarias, com embarcações 

de tamanhos variados e diferentes tipos de artes de pesca, em locais secundários que, 

geralmente, estão dispersos em grandes extensões geográficas. 

 

O programa contínuo de coleta de dados deve abranger todos os locais de desembarque, 

mas o esforço aplicado nos locais principais e secundários não é o mesmo e os tipos de 

dados coletados também podem diferir. Isto exige que se procure delinear esquemas 

amostrais objetivos, de acordo com o tipo de informação disponível sobre o espaço 

amostral e os recursos financeiros e humanos disponíveis. Nos locais principais, o esforço 

dedicado à coleta de dados de desembarque de pescado deve ser maior, enquanto nos 

locais de menor importância deve-se adotar um esquema mais flexível. 

 

Como este trabalho está voltado principalmente para pescarias de pequena escala, ou 

artesanais, onde os descartes são, em geral, insignificantes e a quantidade 
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desembarcada é bem próxima da capturada, deve-se salientar, também, que a 

“quantidade desembarcada” por viagem e “captura por viagem” são utilizadas como 

sinônimos em seu escopo. 

 

18.1.1.3. Delineamento do esquema de coleta dos dados 

 

Os dados a serem coletados nesta etapa compreendem: 

1. Cadastro de embarcações; 

2. Controle dos desembarques; 

3. Controle do esforço de pesca diário; e 

4. Controle de preços de primeira comercialização. 

 

Implementar o “controle dos desembarques”, ou seja, controlar as quantidades 

capturadas e os dados operacionais das viagens (esforço de pesca) das embarcações que 

aportam nos locais de desembarque é a parte mais complexa e trabalhosa do sistema.  

 

Em decorrência do objeto de estudo abranger prioritariamente a área referente ao 

entorno do Porto de Imbituba, será controlada a comunidade circunvizinha. A coleta em 

alguns locais será censitária, ou então, de parte dos desembarques controlados, dados 

estes necessários à estimação da produção desembarcada na respectiva área de estudo.  

 

Nos “locais controlados” será feita a coleta de todos os tipos de dados relacionados 

anteriormente, necessários para mensurar as pescarias e realizar as estimações de 

desembarques e esforço de pesca. Nestes locais, onde a coleta compreende todos os 

tipos de dados, o ideal é que sejam sempre alocados coletores permanentes.  

 

A partir dos dados de desembarque obtidos nos locais onde foi estabelecido controle de 

desembarques, e do número de tipos de embarcações operando em cada pescaria nos 

diversos locais, é feita a estimação da quantidade total mensal desembarcada e do 

esforço de pesca por pescaria no local, no município e na subárea. Entenda-se por 

“dados de desembarque” não apenas as quantidades desembarcadas, mas também os 

dados operacionais (esforço de pesca) da viagem que originou o desembarque. 

 

Dentre as atividades desenvolvidas por aqueles que executam o ESTATPESCA, há a 

realização de viagens periódicas de supervisão aos locais de coleta, checagem das 

planilhas preenchidas pelos coletores e verificação in loco com a atividade de pesca 

praticada em cada um dos locais controlados. Também faz parte da atribuição o 
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treinamento sistemático e a orientação para os coletores de dados, digitação dos dados 

coletados, elaboração das estimativas, análise dos resultados e posterior validação. 

 

A rede de coleta (coletores) será constituída por pessoas residentes nas próprias 

comunidades pesqueiras, o que facilitará o trabalho e ainda conferirá maior fidedignidade 

aos dados coletados. 

 

Início do programa: imediato. 

Periodicidade: mensal. 

Duração: durante as atividades operacionais. 

 

19. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

 

Os estudos ambientais têm procurado estabelecer as relações que possam afetar a saúde 

dos seres vivos e/ou o funcionamento de todos os ecossistemas, sendo que a relação ar-

clima-energia tem influência direta sobre a qualidade ambiental. Em função desta 

relação, os tomadores de decisão da esfera pública cada vez mais vêm dando atenção 

para os problemas ambientais e o resultado desta visão são normas, resoluções e leis 

ambientais cada vez mais contundentes no sentido de aplicação, e também, mais 

abrangentes com relação aos parâmetros a serem monitorados nas avaliações 

quantitativas dos principais parâmetros que possibilitem classificar a qualidade do meio. 

Tais dispositivos legais objetivam, portanto, evitar que haja problemas de saúde pública 

ou de impacto ambiental decorrentes da presença de substâncias químicas em 

quantidades excessivas como resultado das atividades antropogênicas. 

 

Um compartimento que merece uma atenção especial é o atmosférico, o qual pode ter 

efeitos imediatos sobre a saúde pública ou sobre os ecossistemas quando sua qualidade 

não é compatível com as funções biológicas. Assim, a contaminação do ar tem causado, 

além de várias doenças respiratórias como a bronquite, rinite e asma, danos aos 

ecossistemas e ao patrimônio histórico e cultural. Percebe-se de uma maneira geral que 

a preocupação com a qualidade do ar tem aumentado consideravelmente nos tempos 

recentes, sendo que a própria Organização Mundial da Saúde tem revisado 

constantemente os padrões de qualidade do ar, chamando a atenção para que se baixem 

(por meio do controle de emissões) as concentrações de vários contaminantes/poluentes 

do ar. Cabe ressaltar que Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC), 

vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a poluição do ar exterior 
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como sendo cancerígena depois de analisar os dados epidemiológicos sobre qualidade de 

ar e ocorrência deste tipo de doença (OMS, 2013). 

 

Diante deste contexto, as agências responsáveis pela proteção ambiental têm 

promulgado medidas legislativas mais rigorosas para diminuir as emissões de poluentes 

atmosféricos, obrigando o aprimoramento das tecnologias de combustão no sentido de 

criar máquinas e combustíveis cada vez menos poluentes ou que não gerem nenhuma 

poluição ou promovendo o uso de equipamentos que evitem as emissões atmosféricas 

indesejáveis.  

 

A poluição do ar pode ser definida como resultado da alteração das características físicas, 

químicas e biológicas da atmosfera, de forma a causar danos ao ser humano, à fauna, à 

flora, aos materiais, ou restringir o pleno uso e gozo da propriedade, ou afetar 

negativamente o bem-estar da população. Portanto, a poluição ocorre quando a alteração 

resulta em danos reais ou potenciais. Dentro desse conceito, pressupõe-se a existência 

de níveis de referência para diferenciar a atmosfera poluída da atmosfera não poluída. O 

nível de referência sob o aspecto legal é denominado Padrão de Qualidade do Ar.  

 

Um poluente atmosférico é qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa e de 

energia que, presente na atmosfera, pode torná-la poluída. Portanto, os poluentes 

atmosféricos podem ser classificados de acordo com: 

 

 Estado físico: material particulado; gases, e vapores;  

 Origem: poluentes primários (emitidos já na forma de poluentes); poluentes 

secundários (formados na atmosfera por reações químicas ou fotoquímicas);  

 Classe química: poluentes orgânicos e poluentes inorgânicos. 

 

As unidades usualmente usadas para expressar a concentração de gases na atmosfera é 

o ppm (partes da substância por milhão de partes do ar) e o µg/m3 (micrograma da 

substância por metro cúbico de ar). 

 

No que se refere às fontes de emissões atmosféricas, estas podem ser naturais ou 

antropogênicas. Assim, tem-se: 

 

Fontes Naturais: 

 

- Material particulado de origem geológica (e.g., poeiras); 
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- Metano originário de processos bioquímicos anaeróbios; 

- Gases/poeiras radioativos (e.g. Radônio) originados de processos radioativos na crosta 

terrestre; 

- Gases (e.g., CO2, SO2) originários de combustão natural (e.g., queimadas e 

vulcanismo). 

 

Fontes Antropogênicas: 

 

- Fontes estacionárias incluindo chaminés domésticas e industriais, incineradores, fornos 

e máquinas de combustão estacionárias; 

- Fontes não-estacionárias tais como veículos leves e pesados, aviões, navios; 

- Gases, solventes, aerossóis, “sprays” e poeiras de origem industrial e doméstica; 

- Gases de outros processos (e.g., gases esterilizantes, gases militares). 

 

No Brasil, a Resolução CONAMA Nº 03, de 28/06/1990, cita os padrões de qualidade do 

ar para todo o território nacional, e estabeleceu os Padrões Primários, destinados à 

proteção da saúde púbica, e os Padrões Secundários, para a proteção do meio ambiente 

em geral e do bem-estar da população (i.e., valores desejáveis), bem como os métodos 

de referência a serem utilizados nas medições. 

 

Cabe destacar que os poluentes lançados na atmosfera sofrem o efeito de processos 

complexos, que por sua vez determinam a concentração do poluente no tempo e no 

espaço (FELLENBERG, 1980). Assim, a mesma emissão, sob as mesmas condições de 

lançamento no ar, pode produzir concentrações diferentes no mesmo lugar, dependendo 

das condições meteorológicas presentes (velocidade e direção dos ventos, umidade do 

ar, regime de chuvas, entre outros). 

 

A topografia da região também exerce papel importante no comportamento dos 

poluentes. Fundos de vale são locais propícios para o aprisionamento dos poluentes, 

principalmente quando da ocorrência de inversões térmicas. As chuvas influenciam a 

qualidade do ar de maneira acentuada sendo um importante agente de auto-depuração 

em termos de qualidade do ar. 

 

Os efeitos da poluição do ar se caracterizam tanto pela alteração de condições 

consideradas normais como pelo aumento de problemas já existentes. Os efeitos podem 

ocorrer em nível local, regional e global e podem se manifestar na saúde, no bem estar 
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da população, na fauna e flora, sobre os materiais, e sobre as propriedades da atmosfera 

(p.ex.: efeito estufa, chuva ácida, camada de ozônio) (MANAHAN, 1994). 

 

Para fins de entendimento, descreve-se a seguir algumas considerações sobre os 

principais poluentes referenciados na Resolução CONAMA N° 03/90. 

 

Material Particulado (MP) 

Sob a denominação geral de Material Particulado se encontra um conjunto de poluentes 

constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém 

suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de 

emissão de particulado para a atmosfera são: veículos automotores, processos 

industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O 

material particulado pode também se formar na atmosfera a partir de gases como 

dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis 

(COVs), que são emitidos principalmente em atividades de combustão, transformando-se 

em partículas como resultado de reações químicas no ar. 

 

O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar 

problemas à saúde, sendo que quanto menores, maiores serão os efeitos provocados. O 

particulado pode também reduzir a visibilidade na atmosfera. 

 

O material particulado pode ser classificado como: 

 

a) Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é 

menor que 50 µm. Uma parte destas partículas é inalável e pode causar problemas à 

saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população, 

interferindo nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades normais da 

comunidade. 

 

b) Partículas Inaláveis (MP10) 

Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é 

menor que 10 µm. As partículas inaláveis podem ainda ser classificadas como partículas 

inaláveis finas – MP2,5 (<2,5 µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 a 10 µm). As 

partículas finas, devido ao seu tamanho diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, 

já as grossas ficam retidas na parte superior do sistema respiratório. 
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c) Fumaça (FMC) 

Está associada ao material particulado suspenso na atmosfera proveniente dos processos 

de combustão. O método de determinação da fumaça é baseado na medida de 

refletância da luz que incide na poeira (coletada em um filtro), o que confere a este 

parâmetro a característica de estar diretamente relacionado ao teor de fuligem na 

atmosfera. Um método alternativo para medir a Fumaça faz uso da escala de 

Ringelmann, muito usada no Brasil. 

 

No caso do Porto de Imbituba, os principais fatores de impacto ambiental, na fase de 

operação portuária, são: a manutenção do Porto; a utilização do cais e das instalações 

em meio aquático; as operações de carga, descarga, movimentação de produtos 

perigosos e de tratamento e disposição de resíduos. Estes fatores de impactos 

ambientais, por sua vez, afetam com maior ou menor intensidade diversos componentes 

ambientais, tais como a qualidade do ar. O objetivo da análise da qualidade do ar na 

região da área portuária é possibilitar a avaliação das condições atmosféricas, 

notadamente a emissão de materiais particulados, de forma a se verificar a adequação 

dos equipamentos de controle ou da operação do sistema portuário, visando assegurar 

condições adequadas à vida e para a saúde pública, visto que os materiais particulados 

são fontes de doenças respiratórias, sendo, portanto, uma variável cujo monitoramento é 

importante em si. 

 

A análise dos parâmetros citados leva em conta os dois principais tipos de cargas sólidas 

a granel manipuladas pela operação portuária: os componentes sólidos de grãos e o 

coque verde de petróleo. O carvão mineral não está sendo movimentado no porto há 

muitos anos. Torna-se necessário o conhecimento das condições ambientais através do 

monitoramento constante da qualidade do ar, a fim de acompanhar a eficiência das 

medidas adotadas de controle da poluição. O monitoramento é justificável também, por 

tratar-se de instrumento fornecedor de parâmetros técnicos que subsidiem o 

planejamento e a implementação de medidas de controle ambientais mais severas, a fim 

de alcançar resultados satisfatórios. 

 

19.1.1. Material e Métodos 

19.1.1.1. Amostragem do Ar 

 

Para o monitoramento da qualidade do ar serão adotados 03 (três) pontos amostrais, 

que se justificam pelo fato da área do Porto ser pequena e situar-se em uma zona que 

não possui fontes emissoras fixas. Assim, esses pontos amostrais propostos podem ser 
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considerados suficientes para constatar qualquer alteração na qualidade do ar. Além de 

considerar as condições meteorológicas apresentadas durante a campanha, sua escolha 

também se deu por estarem distribuídos em locais estratégicos, ou seja, os mais críticos 

da área, onde os gases podem ser emitidos ou onde os gases podem causar efeitos 

negativos caso atinjam altas concentrações. 

 

Desta forma, as localizações dos pontos amostrais, selecionados para possibilitar a 

realização das análises, serão baseadas nas direções dos ventos predominantes em cada 

campanha, bem como das características geográficas e de ocupação da região.  

 

O monitoramento será realizado com coleta e análise de três (03) pontos amostrais, 

localizados conforme Tabela 16 e Figura 40: 

 

Tabela 16. Localização geográfica dos pontos amostrais 
para a qualidade do ar. 

Ponto 
Proj. UTM – Datum WGS 84 – Zona 22J 

UTM E (m) UTM N (m) 

QAr-1 729.739 6.873.915 

QAr-2 730.001 6.874.672 

QAr-3 730.149 6.875.028 
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Figura 40.Localização dos pontos amostrais para monitoramento da qualidade  do ar no Porto de Imbituba. 
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A referência espacial para localização destes pontos amostrais são as seguintes: 

 

 QAr-1: Em frente a Portaria 1; 

 QAr-2:Na via expressa que dá acesso ao cais 3, ao lado da balança; e,  

 QAr-3: Localizado ao norte do Cais 3. 

 

As amostragens do ar serão realizadas com a utilização de amostradores de gases e 

poeiras. Para a coleta de amostra é utilizado o HI – VOL (amostrador de grande volume), 

que consiste basicamente de uma unidade moto-aspiradora, que faz passar ar através de 

um filtro de fibra de vidro de 203 mm X 254 mm (8” X 10”) a uma vazão entre 1,13 e 

1,70 m3 por período contínuo de 24 h. As partículas com diâmetro aerodinâmico entre 

0,1 e 100 mícrons são retidas no filtro. A concentração de material particulado total em 

suspensão em μg / m3 é calculada determinando-se a massa do material coletado e o 

volume do ar amostrado. 

 

19.1.1.2. Metodologia Analítica 

 

- Material Particulado em suspensão no ar ambiente. Adaptação da ABNT-NBR 9547 

Setembro/1997) para Partículas Totais em Suspensão. 

Princípio: o MP (>10,0 µm) presente na atmosfera é aspirado (durante 24 horas com 

uma vazão de ar de 3 litros por minuto) e retido em um filtro de PVC pré-pesado, o qual 

é novamente pesado no final do ensaio. 

 

- Partículas Inaláveis (MP10) 

Princípio: o ar atmosférico é aspirado pelo aparelho medidor, o qual passui filtro que 

possibilita a amostragem apenas de partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente a 

classe MP 10 (<10,0 µm), sendo então retido em um filtro de PVC pré-pesado, o qual é 

novamente pesado no final do ensaio. 

 

Início do programa: já vem sendo desenvolvido. 

Periodicidade: eventos trimestrais, sendo em cada evento amostrados 5 dias 

consecutivos.  

Duração: enquanto houver atividades de operação. 
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20. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar o plano de disposição de sedimentos 

dragados assim como os métodos a serem empregados para o desenvolvimento do 

Programa de Monitoramento das Áreas de Disposição Oceânica, em atendimento ao 

parágrafo 2º do Art. 25 da Resolução CONAMA Nº 454/2012 sendo, deste modo, 

atendida a solicitação expressa pela FATMA através do Ofício Nº 047/2016-CTB. 

 

Segundo os dados da SCPar Porto de Imbituba S/A. para o ano de 2015, 230 navios 

utilizaram a estrutura de atracação portuária para a operação de carga e descarga, sendo 

expressivas as movimentações de navios de longo curso, as quais somaram 2.935.309 

toneladas do total de 3.391.084 movimentadas para o ano. Assim, considerando que os 

navios de longo curso possuem maiores dimensões, existe a necessidade constante do 

porto manter seu sistema aquaviário apto a receber de forma segura estas embarcações, 

tendo risco de perder para outros portos cargas e linhas se assim não o fizer, o que 

influenciaria diretamente a socioeconomia em nível local e regional visto o estreito 

vínculo do Porto de Imbituba com o dinâmismo econômico da região. 

 

É neste âmbito que ocorre a necessidade de dragagens frequentes para manutenção do 

calado do sistema aquaviário, mantendo condições operacionais e de segurança para a 

operação portuária às diferentes tipologias de embarcações e cargas que são operadas 

no Porto de Imbituba. A manutenção da profundidade da infraestrutura portuária torna-

se essencial para que o Porto de Imbituba se mantenha em posição de competitividade 

com os demais portos nacionais, especialmente os do sul do País. 

 

O serviço de Dragagem de Manutenção do Porto de Imbituba consiste na atuação sobre 

quatro áreas de intervenção, com o objetivo de manter a profundidade estabelecida na 

dragagem de aprofundamento e possibilitar a entrada de navios de grande porte e calado 

em sua infraestrutura aquaviária. A seguir é apresentado um resumo das quatro áreas de 

intervenção.  

 

O polígono da Área 1 (A1) compreende a infraestrutura do Canal de Acesso Interno e 

as áreas dos Berços de Atracação 01 e 02, onde deverão ser mantidas as profundidades 

de 17 e 15 metros, respectivamente. 

Os limites da Área 2 (A2) compreendem o Berço de Atracação 03, onde a 

profundidade deverá ser mantida em 12 metros para atracação de navios graneleiros. 
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A delimitação da Área 3 (A3) nesta área ocorrem os maiores aportes de sedimento do 

Canal de Acesso, o que implicará numa maior intervenção de obras de dragagem de 

manutenção, a fim de manter o talude de 1:5 projetado na Dragagem de 

Aprofundamento do Porto.  

O Polígono da Área 4 (A4) abrange o Canal de Acesso Interno e a bacia de evolução, 

onde ocorrem as manobras dos navios para reaizar a atracação nos berços 1, 2 e 3. As 

obras de Dragagem de Manutenção nesta área deverão ser realizadas a fim de manter 17 

metros de profundidade.  

 
A mapa locacional das áreas descritas anteriormente é apresentada na Figura 41. 

 

 
Figura 41. Poligonos das áreas de intervenção das atividades de dragagem de manutenção do 
Porto de Imbituba. 

 

A dragagem de manutenção do Porto de Imbituba teve início logo após o final das obras 

de dragagem de aprofundamento em agosto de 2014 e prevê a retirada de sedimentos 

considerando a profundidade estabelecida no projeto da dragagem de aprofundamento. A 

retirada dos sedimentos da área dos Berços de Atracação, da Bacia de Evolução e do 

Canal Interno de Acesso ao Porto de Imbituba poderá ser realizada por dois tipos de 

dragas:  
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draga de sucção e recalque, equipadas com 1.500 metros de linha de recalque 

(tubulação);  

draga autotransportadoras do tipo Hopper, equipada com cisterna para conter o 

sedimento até a área de bota-fora oceânico. 

 

Salienta-se ainda que, em todas as atividades de dragagem de manutenção realizadas no 

Porto de Imbituba, nos polígonos citados anteriormente, até o momento utilizou-se de 

draga do tipo sucção e recalque (Figura 42), a qual atua continuamente por 8 horas 

diárias dentro das áreas definidas através de Ordem de Serviço. Atualmente, o volume 

total de sedimentos remobilizados por esta atividade são descartados em uma área de 

bota-fora em terra, situado ao lado da área portuária (BF – Bacia de Contenção – 

Expansão Portuária; Figura 43). 

 

 
Figura 42. Draga de sucção e recalque contratada para a dragagem de 
manutenção no Porto de Imbituba. 

 

Esta área possui 168.000 m² e foi autorizada pelo órgão ambiental estadual (FATMA) 

para receber o material dragado, conforme consta na LAO 146/2009 (Figura 43). Nesse 

local o material dragado é espalhado e compactado, uma vez que poderá haver 

movimentação de caminhões e de tratores sobre o aterro. 

 

A área de disposição deve atender as três finalidades operacionais básicas, que são:  

 

1. Capacidade volumétrica de armazenamento para receber o alto fluxo contínuo de 

material dragado in natura, com alta saturação de água; 

2. Área para a secagem por evaporação, para que seja transferido por via terrestre 

para o destino final licenciado;  

3. Sistema de drenagem provisório para absorver e reconduzir de volta ao mar todo 

o excedente de água presente no material dragado. 



SCPar Porto de Imbituba S/A   

__________________________________________________  
Plano de Controle Ambiental – PCA  - 120 - 

 

As áreas de bota-foras oceânicos autorizados na LAO Nº146/2009 estão divididos em 06 

diferentes áreas, somando um total de 540.000 m². Atualmente, estas áreas não são 

utilizadas para descarte de sedimentos retirados na dragagem de manutenção, 

entretanto, prevendo a possível necessidade de utilização destes espaços para descarte 

de material sedimentar, têm-se o interesse de manter estas áreas inseridas dentro da 

licença da dragagem de manutenção. 

 

20.1. Subprograma de controle do volume de material dragado e áreas de 

descarte 

 

O material dragado atualmente consiste em sua maior parte de areia fina/muito fina e 

tem origem nas áreas que sofrem constante assoreamento devido a deposição continua 

de sedimento causada pela hidrodinâmica local. 

 

O cálculo do volume de sedimento mobilizado durante a dragagem de manutenção 

realizada atualmente com a draga de sucção e recalque é feito através da realização de 

batimetria, a qual é executada mensalmente de modo a ter um maior controle sobre as 

áreas dragadas, assim como avaliar quais áreas são passivas de maior deposição 

sedimentar.Em caso de utilização dos bota-foras oceânicos, o modelo de draga utilizada 

deverá ser do tipo Hopper e o cálculo do volume dragado corresponderá ao volume 

contido na cisterna da draga. 

 

O Porto de Imbituba pretende utilizar os mesmos locais de disposição de sedimento 

autorizados pela LAO Nº146/2009. Dessa forma, o descarte do material dragado poderá 

ser feito em terra, na área de expansão portuária com um total de 168.000 m² de área; 

em bota-fora oceânico, dividido em 06 diferentes áreas, somando um total de 540.000 

m²; ou em uma retro-área, localizada entre o molhe de proteção e o cais de atracação 2, 

com um total de 83.400 m² de área. 

 

Sendo assim, o Subprograma de controle do volume de material dragado e áreas de 

descarte tem como objetivo a condução do sistema de gerenciamento e monitoramento a 

ser executado durante as obras de dragagem de manutenção, supervisionando as 

informações referentes aos volumes dragado, áreas dragadas e destinação dos 

sedimentos mobilizados. Além disto, o desenvolvimento deste subprograma dará suporte 

à verificação do cumprimento dos controles ambientais e legais atuantes sobre o 
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desenvolvimento da atividade, como também fornecerá registros de não conformidades 

na execução dos serviços previstos pela dragagem de manutenção. 

 

Assim, será apresentado trimestralmente, juntamente com os demais monitoramentos 

contidos nesse PCA, os dados refentes ao volume de material proveniente da dragagem 

de manutenção do Porto de Imbituba, assim como indicação dos locais de disposição 

utilizados no período em referência e, quando necessário, relatar qualquer não 

conformidade na execução das atividades previstas pela dragagem de manutenção  

 



SCPar Porto de Imbituba S/A    

__________________________________________________  
Plano de Controle Ambiental – PCA  - 122 - 

 
Figura 43. Polígonos definidos pela LAO Nº146/2009 a serem utilizados como bota-fora marinhos para as atividades de dragagens de manutenção do sistema aquaviário do Porto de Imbituba.
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20.2.  Subprograma de Monitoramento das Áreas de Bota-Fora Oceânico. 

 

Este programa tem o objetivo de monitorar a influência dos sedimentos dragados no 

sistema aquaviário do Porto de Imbituba e descartados nas áreas de bota-fora oceânico. 

Este programa está previsto a ser executado sempre que a atividade de dragagem de 

manutenção vier a utilizar as áreas de descarte em meio oceânico.  

 

De modo a monitorar as atividades de descarte de material dragado nas áreas de bota-

fora oceânicas, as análises a serem incorporadas ao escopo deste programa ambiental 

são condizentes à: 

 

 Qualidade das Águas Oceânicas; 

 Qualidades dos Sedimentos Marinhos; 

 Biota Aquática Marinha (Macrofauna Bêntica de Substratos Inconsolidados); 

 

Considerando os polígonos definidos para serem utilizados como áreas de bota-fora 

oceânico dos sedimentos mobilizados nas dragagens de manutenção autorizados pela 

LAO Nº 146/2009, este programa visa monitorar pontualmente as áreas que deverão ser 

utilizadas para descarte. 

 

Sendo assim, os pontos amostrais serão definidos em função dos polígonos a serem 

utilizados para descarte do material dragado em cada evento de dragagem de 

manutenção. Ou seja, o monitoramento da qualidade das águas, sedimentos e 

macrofauna bentônica serão desenvolvidos em função das áreas a serem utilizadas para 

descarte do material dragado, considerando cada ciclo de dragagem. Assim, definida a 

área de bota-fora marinho a ser utilizada para descarte do material, o ponto amostral a 

ser utilizado no escopo deste programa será aquele inserido dentro do polígono que 

define a área de descarte. 

 

Para análise dos dados a serem gerados nestes eventos, serão considerados como pontos 

de controle os pontos #3 e #4 do Programa de monitoramento de sedimento, águas 

oceânicas e biota aquática do PCA. 

 

A metodologia utilizada será a mesma descrita para as coletas de água oceânica 

sedimento e biota aquática para os outros pontos deste PCA. 
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Assim, este programa tem por objetivo monitorar a qualidade ambiental das áreas de 

bota-fora oceânicas a serem utilizadas para descarte do material dragado no sistema 

aquaviário do Porto Organizado de Imbituba, com vistas à manutenção da qualidade 

ambiental das áreas que sofrerão intervenção e à minimização dos impactos que possam 

ser decorrentes da atividade de dragagem de manutenção. 

 

Início do programa: mês anterior ao inicio da realização de descarte de sedimentos em 

área oceânica. 

Periodicidade: Trimestral durante o uso do bota-fora oceânico. 

Fim do programa: Após 1 mês da finalização do ciclo de uso do bota fora oceânico. 
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Figura 44. Pontos de controle (#3 e #4) e poligonos definidos como áreas de disposição de sedimentos dragados em meio oceânico.  
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