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RESUMO 

O Terminal Portuário de Navegantes - Portonave S/A teve o início da sua construção em 
Navegantes no ano de 2005, e as suas operações no ano de 2007. Desde então este realiza 
a função de operador portuário no município, sendo que funciona também como um indutor 
do crescimento da cidade, onde até pouco tempo antes da instalação do terminal, 
Navegantes era classificada como uma cidade de pequeno porte, sendo que no atual 
momento esta já é considerada de médio porte. Porém aliado a este crescimento surgem 
novos problemas, onde acabam refletindo sobre a população que vive na região, e podem 
acabar também influenciando negativamente na própria operação do terminal. Assim este 
trabalho visa dar subsídios para a elaboração de uma Agenda Ambiental Portuária para a 
Portonave, onde têm o objetivo de levantar os principais problemas e conflitos na relação 
porto-cidade, identificar os atores envolvidos direta e indiretamente nas atividades portuárias 
a fim de levantar problemas de natureza socioambiental e promover alternativas viáveis a 
fim de adequar os procedimentos das operações de natureza ambiental conforme a 
legislação vigente sob a agenda. Para isso foi buscado o entendimento de como vem 
ocorrendo o desenvolvimento do município, quanto a densidade demográfica, PIB, número 
de empresas e empregos, além da movimentação do terminal durante o seu período de 
operação e correlacioná-los para a partir daí obter como vem ocorrendo esta transformação. 
Foram ainda confeccionados mapas temáticos durante os últimos dez anos, para se 
entender como o terminal vem interferindo neste crescimento, e ainda foram realizadas 
entrevistas com os diferentes atores envolvidos na relação com o terminal, a fim de se 
levantar possíveis problemas. Foi ainda criado um ranking com o intuito de observar o 
quanto o Terminal está apto a atender as legislações vigentes que atuam sob a Agenda 
Ambiental Portuária. Para finalizar foram apontadas alternativas para solucionar os 
possíveis problemas e conflitos que ocorrem na relação porto-cidade e dar subsídios para a 
formulação da agenda, a fim de se obter um estado de parceria e cooperação entre essas 
duas funções distintas que em muito são dependentes uma da outra, onde todas as partes 
possam vir a ganhar com a instituição da Agenda Ambiental Portuária nas operações do 
Terminal Portuário da Portonave S/A. Sendo assim, os resultados deste trabalho dão 
alternativas a serem buscadas através da adoção da Agenda, bem como, se mostra sendo 
um diferencial competitivo para o terminal em busca de mercados cada vez mais exigentes.  
 
Palavras chave: Operador portuário, Crescimento, Porto-cidade, Problemas, Conflitos 
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1. INTRODUÇÃO 

Os portos marítimos configuram-se em um importante elo de ligação entre os 

diferentes modais de transporte, interagindo o transporte marítimo com o terrestre, sendo 

que estes estão inseridos quase que na sua totalidade em áreas abrigadas na zona costeira, 

seja pelas características naturais do ambiente, ou através de obras de engenharia que 

produzem esta adaptação ao ambiente artificialmente. Em muitos casos, estão situados em 

estuários, ambientes de extrema importância tanto na exportação de matéria, nutrientes e 

biodiversidade para os oceanos. Estes também são ambientes complexos, local esse onde 

se inicia a cadeia trófica, funcionando como um berçário para o desenvolvimento de 

populações de várias espécies, sendo que ali são produzidos cerca de 95% do alimento em 

que o homem retira do mar. 

 A situação geográfica do Brasil em relação aos grandes mercados internacionais faz 

com que mais de 80% das trocas comerciais brasileiras dependam diretamente da eficiência 

e do custo do transporte marítimo, o que torna os portos ferramentas indispensáveis para a 

nossa logística de comércio exterior (MARONE et al., 2004). Assim os portos são estruturas 

estratégicas para diversas atividades para o país, por configurarem uma das principais infra-

estruturas de apoio ao comércio exterior, atuando na sustentabilidade e desenvolvimento da 

economia. 

 Porém apesar da sua grande importância tais estruturas quando localizadas em 

regiões urbanas interagem diretamente com as cidades em que estão inseridas, e muitas 

vezes provocam o adensamento dessas áreas. Sendo uma das condicionantes mais 

complexas da nova arquitetura portuária a sua relação com o meio circundante, em especial 

as zonas urbanas que se originaram dos portos e os sufocam em muitos casos (PORTO, 

2007 p.176). A atividade é ainda potencial geradora de inúmeros impactos ambientais e 

sociais. Sendo que se configura como tecnologicamente impossível construir e operar um 

porto sem interferir na dinâmica dos ecossistemas que integram e circundam o sítio 

ambiental no qual se inserem as instalações portuárias e se desenvolvem as suas 

atividades (MOSSINI, 2005). 

Partindo do pressuposto que a atividade portuária é um agente modificador do 

ambiente natural e causadora de impactos positivos e negativos, estas podem influenciar 

negativamente sob a frente de água (waterfront), no desempenho das atividades do 

comércio e indústrias que estão ao entorno do porto e que disputam por espaço, sob a 

atividade pesqueira que possui um importante papel na economia local, sob a atividade 

turística e vários outros setores, todos estes constituídos pela falta de um planejamento 

integrado.  
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Em outubro do ano de 2005 deu-se o início da construção do terminal portuário de 

Navegantes, idealizado e administrado pela Portonave S.A, onde no dia 21 de outubro do 

ano de 2007 iniciou-se as operações do terminal, com a atracação do primeiro navio no cais 

da empresa, o MSC Uruguay (PORTONAVE, 2011). Desde então, o empreendimento vem 

operando na cidade, onde tem buscando a sua adequação aos padrões vigentes sobre as 

atividades portuárias, como a obtenção do certificado ISPS Code em 2008, em 2009 a 

certificação ISO 9001:2008 que dispõe que a empresa está apta a atender às necessidades 

e expectativas de seus clientes, e que esta está em conformidade com as leis e 

regulamentos aplicáveis, e em 2010 a certificação ISO 14001 em relação às questões 

ambientais. 

Porém, para fazer o uso dessa atividade faz-se necessário a estruturação e um 

planejamento racional e sustentável, onde possa ser alcançado o equilíbrio e alternativas 

para a melhoria ambiental e social de uma determinada área. 

Até os anos iniciais da década de 1990 os portos brasileiros encontravam imersos 

em problemas que prejudicavam em muito por exemplo a economia nacional. Com imensos 

gargalos na eficiência e no custo de suas operações. A estrutura portuária brasileira, 

empossada de todos os seus problemas, aponta-se como um dos principais entraves para a 

redução do chamado Custo Brasil, um conjunto de ineficiências e distorções que prejudicam 

a competitividade do setor produtivo (HOFFMANN & SILVA, 2001 p.64). 

Neste contexto, em 1993 aderiu-se uma política de desenvolvimento portuário, a fim 

de sanar essa defasagem em que viviam os portos nacionais, foi então instituída a Lei 

n°8.630/93 denominada Lei brasileira de modernização dos portos. Que procurou fornecer 

meios de melhorar a qualidade dos serviços prestados no setor, com uma maior 

participação da iniciativa privada. Porém, neste contexto não foi dada ênfase na questão da 

responsabilidade ambiental (GEIPOT, 2002). Em 31 de outubro 1996 foi dado o inicio da 2a 

fase do Programa Integrado de Modernização Portuária.  

 Em 1998, oriunda da Comissão Interministerial para Recursos do Mar-CIRM, foi 

criada através da portaria SECIRM nº005, a Agenda Ambiental Portuária (CIRM, 1998). Esta 

Agenda propõe o desenvolvimento de um modelo de gestão ambiental portuária pautado 

nas políticas de meio ambiente, recursos do mar e recursos hídricos, orientando-se ainda 

pelas convenções internacionais e pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. As 

propostas de ampliação dos portos devem compatibilizar-se com o zoneamento ecológico-

econômico da costa, e os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) devem ser 

concebidos de acordo com os Planos Diretores municipais e propostas de revitalização de 

áreas portuárias (CUNHA, et al., 2006). 
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A adoção e execução de uma Agenda Ambiental Portuária faz-se por um processo 

cíclico que deve sempre ser revisto e adequado as suas novas necessidades e demandas, 

onde objetiva a identificação dos papéis e esforços de cada ator, a fim de buscar um 

equilíbrio e harmonia com a sustentabilidade. Desta forma este trabalho tem o objetivo de 

dar subsídios a Agenda Ambiental Portuária para a sua fundamentação de seus 

posicionamentos e questões iniciais a serem abordadas, para que por meio da adesão desta 

Agenda pela Portonave, possam ser obtidos ganhos mútuos para toda a comunidade 

envolvida na questão portuária com o município. 

Segundo (CUNHA, 2007) o documento passou a ser referência no conceito 

ambiental dos portos brasileiros. Sendo que este compete a uma influência dos mesmos 

tratamentos que recebem portos Europeus e vários outros internacionais como é o caso do 

porto de Sydney, onde se vê melhorias concretas no crescimento econômico e melhorias na 

vida de australianos. Tendo como reflexos amplos e positivos para o ambiente portuário, 

além de aumentar a competitividade do porto em mercados cada vez mais exigentes. 

O Terminal Portuário da Portonave S/A, tem trazido grandes progressos para o 

município de Navegantes, se tornando inclusive, como um indutor do crescimento do 

município, porém juntamente com esse rápido e intenso crescimento, surgem novos 

problemas e conflitos que devem ser estudados e buscadas soluções afim de minimizá-los, 

para que a operação do terminal seja benéfica para a região, e não que seja uma potencial 

geradora de impactos e conflitos, se tornando um problema para o município. 

Este trabalho tem como objetivo dar subsídios para a elaboração de uma agenda 

ambiental, onde que através desta, município, porto e população venham a ser 

beneficiados, em razão de uma política de cooperação mútua e partilha das 

responsabilidades.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi estudado como vem ocorrendo o 

desenvolvimento do município de Navegantes, bem como de que forma a instalação do 

Terminal Portuário da Portonave S/A vem influenciando neste desenvolvimento. Após o 

entendimento deste processo, foram verificadas as necessidades e possíveis problemas que 

possa vir a surgir, influenciando negativamente ou não no crescimento da atividade, assim 

como na harmonia e equilíbrio em que cidade e porto convivem. 

Foi realizado ainda uma série de mapas temáticos de uso e ocupação do solo, para 

que a partir deles fosse possível analisar como vem ocorrendo a ocupação do município de 

Navegantes na última década, período compreendido entre 2000 e 2010, sendo que neste 

período está compreendido antes e após as  operações do terminal na região.     
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Foram também entrevistados diversos atores envolvidos na atividade, a fim de obter 

o seu posicionamento, quanto às demandas e questões a serem abordadas, bem como as 

necessidades do município para que fossem obtidos ganhos mútuos para ambos os lados. 

 Assim, a presente proposta visa subsidiar no seu processo inicial a construção de 

uma Agenda Ambiental Portuária para a Portonave, a fim de mediar e buscar soluções para 

possíveis impactos ambientais e sociais na região, assim como entender a relação de 

melhor convívio entre porto-cidade. Visando otimizar as operações a fim de que esta agenda 

possa ser um diferencial para aumentar a competitividade do porto frente ao mercado. 

Sendo que a cidade e o porto podem obter ganhos significativos através da adoção desta 

política, e manter em seu histórico uma relação de cooperação e um convívio saudável entre 

ambas as partes.  
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2.OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Propor subsídios para uma agenda ambiental portuária para a PORTONAVE a fim de 

identificar e estabelecer soluções na relação entre o porto e o município de Navegantes - SC 

2.2 Objetivos Específicos 

- Levantar os principais problemas, conflitos na relação porto - município de Navegantes;  

-Identificar atores envolvidos direta e indiretamente nas atividades portuárias a fim de 

levantar problemas de natureza socioambiental; 

-Promover alternativas viáveis a fim de adequar os procedimentos das operações de 

natureza socioambiental conforme a legislação vigente. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 A Portonave S/A. – Terminais Portuários de Navegantes é uma empresa localizada 

na margem esquerda da foz do Rio Itajaí-Açú mais precisamente na Ponta da Divinéia, no 

município de Navegantes (figura 1), no litoral centro-norte do estado de Santa Catarina, uma 

cidade com área de 111,461km², e uma população aproximadamente de 60.000 habitantes, 

com uma densidade demográfica de 543,58 habitantes/km², sua economia se baseia 

principalmente no turismo, na indústria pesqueira, na construção naval e na movimentação 

de mercadorias pelo porto (IBGE, 2010). 

 

Figura 1: Mapa da área de estudo, com a localização de Navegantes em Santa Catarina, e a 
Portonave S/A em Navegantes. Fonte: Google Earth. 

 O Terminal Portuário de Navegantes (figura 2) caracteriza-se por ser um terminal de 

uso privado misto (TUP), fazendo parte do Complexo Portuário do Itajaí, onde realiza as 

atividades de operador portuário no armazenamento, embarque e desembarque de cargas 

contêinerizadas em embarcações. Possui um cais com 900m de comprimento, três berços 

de atracação para navios de até 279 metros de comprimento ou quatro berços para 

atracação de navios de menor porte, e uma profundidade de canal de 14,0 metros que 

recentemente está sendo alcançada através de uma dragagem de aprofundamento. Com 

uma área para armazenagem de contêiner de 274mil m², sendo que comporta 13 mil 

contêineres DRY (seco), e capacidade para armazenamento para contêiner do tipo reefer 
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(refrigerado) com 1.600 posições e tomadas disponíveis. Possui ainda uma área 

administrativa de 8,650 m² e estacionamento com 150 vagas para caminhões. Está 

equipado com 3 Portêineres, 8 Transtêineres, 2 Guindastes MHC, e 6 empilhadeiras 

(PORTONAVE, 2011). 

 

Figura 2: Vista de Itajaí da Portonave S/A. – Terminais Portuários de Navegantes. Fonte: Caio 
Floriano 

 

 A Portonave possui linhas regulares que realizam as operações de cabotagem com 

diversos portos nacionais e no continente Sul Americano, fazendo ligação com todas as 

regiões costeiras do país, sendo que na região sul possui linhas com os portos das cidades 

de Rio Grande e Paranaguá, para a região sudeste com os portos de Santos e Sepetiba, 

Nordeste Salvador, Suape e Pecém, e para a região Norte com o porto de Manaus e ainda 

com Buenos Aires na Argentina e Montevideo no Uruguai. Opera ainda linhas marítimas do 

tipo feeder com o Paraná, ou seja, é um alimentador de navios que vem do porto do Paraná, 

para linhas que seguem para Rosário e Zarate na Argentina e Montevideo no Uruguai. 

Possui ainda diversas linhas marítimas com os continentes da América Central e América do 

Norte, Europa e Ásia. Atendendo a diversos armadores do mundo, dentre eles, MSC, 

Maersk, KLine, Aliança, Safemarine, CSAV, LIBRA, Hamburg Süd, entre outros 

(PORTONAVE, 2011). 
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 Quanto a sua movimentação, o terminal possui a capacidade de operar 1.000.000 

TEUs por ano, onde vem operando em um franco processo de crescimento. Desde o início 

de suas operações no final do ano de 2007, este tem adicionado diversos armadores, onde 

são acrescentadas novas linhas para suas operações. Porém em novembro do ano de 

2008, as operações do terminal foram limitadas devido às enchentes que ocorreram na 

região, causando uma diminuição da profundidade do rio Itajaí-Açú pelo seu assoreamento, 

limitando o tamanho dos navios que podem operar no complexo portuário. O terminal 

movimenta uma grande variedade de carga conteinerizada, dentre elas podem ser 

destacados carnes congeladas, móveis e madeira, frutas, plástico, máquinas, bebidas, 

papel, tecidos, cerâmica, dentre muitos outros. 

 Possui ainda integrado a sua estrutura um Iceport - terminal frigorífico, sendo um 

centro de armazenamento, manuseio, distribuição e consolidação de carga frigorífica.  O 

terminal portuário é o único terminal da América Latina a ter uma área de preservação 

permanente (APP) integrada. A empresa está certificada pelas normas NBR ISO 9001, que 

estabelece o modelo de gestão de qualidade, NBR ISO 14001 referente ao sistema de 

gestão ambiental e o ISPS Code que é o Código Internacional de Segurança para navios e 

instalações portuárias (PORTONAVE, 2011). 

 Atualmente, Navegantes é um dos municípios mais prósperos e importantes de 

Santa Catarina. É o terceiro maior centro de captura e beneficiamento de pescado da 

América Latina e possui Aeroporto Internacional, o segundo maior de Santa Catarina. O 

Terminal Portuário de Navegantes-PortoNave, considerado um dos mais modernos e 

equipados do País, contribuí imensamente para o crescimento econômico da cidade e 

região (Navegantes, 2009). 

 A relação entre porto e cidade, é bastante recente, pois o porto opera no município a 

pouco menos de 4 anos, sendo que neste período a relação entre as duas entidades é 

considerada por muitos boa, pois o porto gera renda para a região, e faz com que a 

economia obtenha um maior fluxo, pois este aquece a economia local.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Relação Porto-Cidade 

 Planejamento do porto e gestão portuária são cada vez mais influenciadas por um 

ambiente complexo, impulsionado por uma variedade de evoluções social, política, 

econômica e tecnológica, bem como uma variedade de partes interessadas externas, cada 

um perseguindo objetivos estratégicos específicos em relação às atividades portuárias e do 

desenvolvimento do porto (DOOMS et. all, sd)  

 Nas últimas décadas, têm aumentado o interesse em entender a estrutura funcional 

das cidades portuárias, analisando como inovações tecnológicas e mudanças na direção do 

comércio internacional afetam o uso dos espaços urbanos que emolduram as relações 

cidade-porto. Em suma, visa estabelecer a inter-relação de fatores que influenciam não só o 

desenvolvimento ou diminui o volume de tráfego, mas também a influência sobre a 

morfologia do próprio mar (CONESA, 1997). 

 Um ponto essencial para entender a relação porto-cidade é que não se trata de uma 

linha, de uma fronteira claramente definida em um mapa ou plano que irá marcar, a ruptura 

entre dois mundos diferentes, com formas totalmente diferentes de funcionamento. É muito 

mais uma questão de superfície, naturalmente estendida longitudinalmente, mas que possui 

uma certa profundidade e que nem sempre é homogênea. Seria utopia fingir que não existe 

uma resposta única, em termos de movimentação funcional e urbana dessas áreas de 

transição, e seria um erro pensar que estes não estão em inter-relação com, por um lado, o 

porto , e por outro a cidade. As políticas para o desenvolvimento das interfaces, assim, 

amplamente se estendem para além desta parte do porto/parte áreas da cidade e deve ser 

realizado numa perspectiva holística. Melhor ainda, alguns fatores estão relacionados com o 

foreland, ou seja, os espaços para além do cais do porto, e outros para o interior, para além 

dos limites da cidade, do conglomerado ou da metrópole (IACP, 2007). Neste ponto é onde 

faz-se a introdução da temática da Agenda Ambiental Portuária, trabalhando em conjunto as 

duas partes para seu melhor convívio.  

 Ducruet (2004) apud Soares (2009) propôs uma classificação mundial para a relação 

cidade-porto, com denominações específicas conforme o tamanho da cidade (pequena, 

média e grande) e o tráfego do porto (pequeno, médio e grande), mostrada na Figura 3. 
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Figura 3: Classificação terminológica mundial para a relação cidade-porto, proposta por Ducruet 

(2008) apud Soares 2009 

 Relacionando a área de estudo com o modelo proposto por Ducruet acima 

mencionado, o ambiente em questão se classifica em uma cidade de médio porte, com um 

tráfego do porto considerado como médio, pois este apesar de sua importância não pode 

ser considerado com um porto hub, ou seja, um porto concentrador de cargas, um porto com 

um grande tráfego.  

 O desenvolvimento da grande interface porto-cidade pode ser considerado como 

uma evolução na relação entre um porto e a sua envolvente urbana. Como o 

desenvolvimento do porto marítimo, um mero ponto de vista espacial provou ser demasiado 

estreito para explicar o que vem acontecendo na cidade portuária, nas interfaces desde a 

sua concepção. Assim, a fim de obter uma idéia mais completa, embora ainda bastante 

geral da forma como as relações cidade-porto têm sido desenvolvidas, tem que ser 

abordado de diferentes ângulos (DAAMEN, 2007). Esta é uma situação bastante delicada, e 
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deve ser desenvolvida com uma diversidade de olhares sobre o ambiente, bem como uma 

multidisciplinaridade para o seu melhor entendimento.  

 Segundo Cunha (2007) historicamente, as cidades portuárias alternam ciclos 

de maior e menor integração com seus portos, ora deles vivendo, ora sobrevivendo a eles. 

Todos os trabalhos sobre a relação cidade-porto mencionam que atualmente muitos portos 

e cidades procuram desenvolver políticas conjuntas relacionadas ao uso do solo, vias de 

acesso, de forma estratégica a reintegrar as duas “instituições” anteriormente isoladas, com 

distintas denominações, como, por exemplo, “reaproximação”, “reintegração” e 

“reconversão” (Figura 4) (SOARES, 2009). 

 

 

Figura 4: Diferentes estágios da interface porto-cidade (Hoyle, 1998; apud Daamen, 2007) 

 Já neta classificação desenvolvida por Hoyle, o terminal portuário da Portonave S/A 

não participou dos diferentes estágios apresentados pelo autor, este se encontra no VI 

estágio da classificação, isso devido ao curto período de operação que o terminal possui, 

sendo que, porto e cidade trabalham com interesses bastante próximos, e atuam como 

parceiros, não sendo possível verificar até o presente momento qualquer tipo de 

distanciamento entre as diferentes partes. Por isso a adoção de medidas para tratar de 

forma bastante próxima as duas estruturas se faz importante, evitando que ocorra tal efeito 

de distanciamento.  

 Um maior foco nos stakeholders externos podem aumentar a legitimidade das 

atividades portuárias nos níveis locais e regionais, e também podem contribuir para o 
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desenvolvimento portuário sustentável (DOOMS et. al. Sd). Segundo Goss 1990 apud 

Dooms (Sd). a necessidade de integração espacial do porto e seu entorno sob a forma de 

concepção espacial/arquitetura do porto, a integração dos parques e pontos de vista, a fim 

de atrair a comunidade local (moradores, por exemplo) ou turistas para a zona portuária, 

assim aumentando a aceitação das atividades portuárias e suas externalidades. 

 Segundo Hoyle e Pinder (1992) apud Daamen (2007) referem-se a perspectivas de 

planejamento, que têm de integrar as preocupações como o grau em que um porto e uma 

cidade afetam um ao outro em termos de uso da terra, num contexto de transporte urbano, e 

em relação às oportunidades de emprego - questões muitas vezes dando origem a uma boa 

dose de polêmica a nível local e regional. 

 O centro urbano de grande parte das zonas portuárias derivados de sua origem 

comum, e em grande medida, em seu desenvolvimento conjunto em que vivem é inevitável 

dificuldades ambientais. Assim, a transformação de áreas portuárias devem produzir uma 

melhoria no ambiente da cidade e uma harmoniosa articulação funcional da cidade do porto. 

(PAVÒN, 2003) 

 Cidade e porto são, portanto, engajados em uma batalha semelhante para atrair 

pessoas e empresas que possam querer fazer uso do que eles têm para oferecer. 

Ironicamente, na evolução do porto-cidades, que são muitas vezes as suas frentes de água, 

onde a batalha se materializa, criando demandas de utilização de espaço e uma zona de 

conflito para as autoridades urbanas e portuárias. A partir de um planejamento do ponto de 

vista, vale apena explorar o desenvolvimento espacial da interface porto-cidade com o foco 

em atores com interesses conflitantes em recursos. No final, a verdadeira coexistência só 

pode ser alcançada através da cooperação e na co-produção de um território porto-

sustentável (DAAMEN, 2007). 

 É importante considerar, ainda, que as atividades portuárias, além de ser crucial para 

o equilíbrio da balança comercial do Brasil (exportação/importação), é o principal indutor de 

desenvolvimento dos municípios portuários e que também poderá impulsionar o 

desenvolvimento da pesca, do ecoturismo e das atividades dos pequenos produtores rurais, 

desde que as ações mitigadoras e compensatórias sejam planejadas nesta perspectiva 

(MARONE et. al, 2006). 

 As relações entre porto-cidade estudadas no país ainda são bastante escassas, 

porém o entendimento desta relação merece bastante atenção, pois são de suma 

importância para o desenvolvimento de uma atividade responsável e saudável, onde 

possam ser entendidas as questões de cada estrutura e trabalhadas de forma integrada, 
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buscando sempre minimizar quaisquer problemas e conflitos que possam vir a surgir, onde 

ambas as partes possam vir a ser beneficiadas. 

4.2 A Reforma Portuária Brasileira 

Até o ano de 1990 a administração dos portos era tratada pela Empresa Brasileira de 

Portos S.A (Portobrás), por Companhias Docas, por concessionários privados e estaduais. 

Onde em função da administração centralizada, a União detinha o controle sobre a maioria 

dos portos (TOVAR & FERREIRA, 2006). Essa centralização das operações portuárias 

vinha onerando o comércio internacional e, as exportações, reduzindo o poder de 

competição dos produtos brasileiros. O monopólio dos sindicatos, a ineficiência das 

Companhias Docas na prestação de serviços portuários e a estrutura inadequada do 

sistema aduaneiro eram os principais fatores de encarecimento dos custos portuários 

(Hoffmann & Silva, 2001 p.48). Desta forma pode-se observar que as atividades portuárias 

levavam grandes tempos para sua operação, e se tornavam caros e ineficientes, 

diferentemente de um panorama internacional. 

Neste momento, se torna de suma importância para o país a reestruturação da 

atividade em questão. Segundo (OLIVEIRA, 94 p.23) a campanha pela modernização dos 

portos cresceu de tal forma que se tornou tema básico para qualquer programa de 

reativação da economia brasileira, tendo praticamente todos os principais segmentos da 

sociedade diretamente interessada envolvimento na questão, trazendo novos enfoques e 

contribuições para o seu equacionamento. Assim, contrariando seu comportamento histórico 

de falta de ação e seguindo o bom momento da economia e do comércio exterior que 

estavam por se recuperar após a abertura comercial de 1990, o poder público publica uma 

legislação corajosa que visava à reestruturação dos terminais portuários, o progresso 

logístico, a retirada do poder das mãos dos temperamentais e ineficazes sindicatos de 

categorias, bem como a criação de órgãos gestores para bombear eficiência nas artérias 

laborais das estruturas aquaviárias (BAUMGARTEN, 1993). 

Em 25 de fevereiro de 1993 é publicada a Lei Brasileira de Modernização dos Portos 

– Lei n°8.630/93 – enfocando basicamente os seguintes pontos (VALE, 1995. apud 

HOFFMANN & SILVA, 2001 p.65): 

- quebra do monopólio da mão de obra avulsa; 

- legitimação da operação livre dos terminais privativos; 

- reestruturação dos portos, com vista à sua privatização gradual, em três patamares 

diferenciados: 

a) liberdade negocial e competição interna e externa dos portos; 

b) distribuição dos encargos de operadores portuários; 
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c) alteração da natureza dos portos, com mudança de seu caráter institucional e 

explorativo, através de sua privatização integral. 

Neste contexto, vários conceitos foram introduzidos na lei, como os de Área de Porto 

Organizado (APO), Autoridade Portuária, Conselho de Autoridade Portuária (CAP), 

Operação e Operador Portuário. A mão-de-obra, até então controlada por sindicatos, passou 

a ser administrada pelo Órgão Gestor da Mão-de-Obra (OGMO) (SOARES,2009). 

As atuações do governo estão contidas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, onde se busca o fortalecimento das funções de regulação e coordenação pelo 

Estado, principalmente em âmbito federal, com a progressiva descentralização para estados 

e municípios e a consolidação de parcerias privadas para a execução da prestação de 

serviços públicos. O Programa de Privatização dos Serviços Portuários consiste de várias 

medidas que objetivam intensificar o arrendamento de áreas e instalações portuárias para 

empresas privadas e privilegiar o uso de operadores privados, transferindo todos os serviços 

portuários para o setor privado. A Autoridade Portuária permanecerá, porém, como entidade 

de natureza pública, agindo como gestora do patrimônio, promotora do desenvolvimento 

portuário e controladora das demais entidades públicas e privadas atuantes no porto 

(GEIPOT, 2001). Segundo (SOARES, 2009) este modelo adotado pelo Brasil é conhecido 

como landlord. 

 
Figura 5: Modelos de Autoridades Portuárias e as distintas formas de parceria dos setores público e 
privado com relação à infra-estrutura, superestrutura e operação portuária. (World Bank, 2002; apud 
Soares, 2009) 

 A readequação do setor as novas necessidades, foi de suma importância para que 

melhorias viessem a ocorrer na atividade portuária no Brasil, fazendo com que os portos 

nacionais pudessem estar aptos a competir com portos internacionais. Através de tal política 

é que se tornou possível ainda a operação de terminais privados como e o caso do terminal 

portuário da Portonave S/A, onde devem trabalhar com a movimentação de mercadorias 

próprias, e na sua ociosidade na movimentação de cargas de terceiros.  

O processo de reformas do setor portuário, deflagrado pela Lei de Modernização dos 

Portos, que constituiu o chamado “novo modelo portuário brasileiro”, não contemplou de 
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forma decisiva a questão ambiental. Por não ser considerado um fator estratégico na grande 

complexidade das reformas pretendidas, a dimensão ambiental entrou no sistema pela via 

judicial, geralmente resultante de demandas do Ministério Público (KITZMANN & ASMUS, 

2006). Neste momento em 31 de outubro 1996 a Câmara de Políticas de Infra-Estrutura, 

presidida pela Casa Civil da Presidência da República, aprovou o Plano de Ação 

Governamental para o Subsetor Portuário (PAG), elaborado pelo Grupo Executivo da 

Modernização dos Portos – GEMPO, documento básico da 2a fase do Programa Integrado 

de Modernização Portuária – PIMOP (CIRM, 1998).  

 

4.3 A Gestão Ambiental e Gestão Ambiental Portuária 

 As zonas costeiras englobam diversos tipos de habitats produtivos, importantes para 

o estabelecimento humano, para o desenvolvimento e para a subsistência das populações 

locais. Mais da metade da população mundial vive num raio de 60 km do litoral e que os 

recursos costeiros, bem como o meio ambiente costeiro vêm sofrendo um processo 

acelerado de degradação e erosão em muitos lugares do mundo, onde atualmente pode-se 

verificar que as maneiras pelas quais a gestão dessa zona é abordada nem sempre foram 

capazes de atingir o desenvolvimento sustentável. Estas constatações apontam para a 

necessidade de uma abordagem mais integrada de gestão costeira (MP, 2011). 

 Há algum tempo as decisões nos diversos setores econômicos vinham sendo 

tomadas tradicionalmente com base em apenas um ou dois critérios, geralmente 

crescimento e/ou desenvolvimento econômico. Esse pensamento não pode ser mais 

desenvolvido na sociedade moderna sem antever os impactos causados sob o ambiente 

onde estão inseridos empreendimentos que usufruem e convivem dia-a-dia com os recursos 

disponibilizados direta e indiretamente para a sua operação.  

 O início de uma nova mentalidade se dá com a conceituação de um novo termo, 

concebido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMD), em 

1998 no Relatório Brundtland. Onde se começa a pensar em Desenvolvimento Sustentável. 

De acordo com relatório da CMMD citado por (CUNHA, et al., 2007):  

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

a suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: 

- o conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais dos 

pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; 

- a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social 

impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes 

e futuras. (pag. 46) 
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Os conflitos sócio-ambientais podem ser entendidos como disputas entre grupos 

sociais derivadas dos distintos tipos de relações por eles mantidas com seu meio natural. Há 

três dimensões básicas a serem consideradas no entendimento e na análise destes 

conflitos: o mundo biofísico e os ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, 

e o relacionamento dinâmico, interdependente, entre estes dois mundos. Ocorrem conflitos 

pelo controle dos recursos naturais, conflitos gerados pelos impactos ambientais e sociais 

decorrentes de determinados usos, e também aqueles ligados aos usos e apropriações dos 

conhecimentos ambientais (LITTLE, 2001 apud CUNHA, 2002). 

Assim, para se fazer gestão ambiental é essencial preparar-se, qualificar-se, investir, 

mudar estruturas, processos e rotinas. É por isso que do ponto de vista dos 

empreendedores, geralmente preocupados com o lucro imediato, a gestão ambiental 

sempre foi identificada como custo adicional. No entanto, essa lógica vem sendo superada 

por outra, que identifica a preservação ambiental como fator de vantagem competitiva 

sustentável, especialmente quando somada às ações de responsabilidade social corporativa 

(KITZMANN & ASMUS, 2006). 

Gestão ambiental (REIS, 1996 p.34) é formada pela qual a empresa se mobiliza, 

interna e externamente, na conquista da qualidade ambiental desejada. Os objetivos 

fundamentais da gestão ambiental: a) incluir a gestão ambiental nas prioridades da 

empresa; b) estabelecer diálogo permanente com as partes interessadas, dentro e fora da 

empresa; c) identificar as leis e normas ambientais e aplicáveis às atividades, produtos e 

serviços da empresa; d) comprometer-se a empregar práticas de proteção ambiental com 

clara definição de responsabilidades; e) estabelecer processos de aferição das metas de 

desempenho ambiental; f) oferecer continuamente os recursos financeiros e técnicos 

apropriados para alcance das metas e avaliação do desempenho ambiental; g) avaliar 

rotineiramente o desempenho ambiental da empresa em relação às leis, normas e 

regulamentos aplicáveis; h) implementar programas permanentes de auditoria do sistema de 

gestão ambiental (SGA); i) harmonizar o SGA com outros sistemas de gerenciamento da 

empresa, tais como saúde, segurança, finanças e planejamento. 

As atividades portuárias estão na origem de amplas transformações dos ambientes 

regionais, e carregam constantemente vasto potencial de impactos (CUNHA, et. al., 2006). 

Dentre elas são destacadas (CIRM, 1998): 

Impactos diretos da implantação de infra-estruturas 

- Alterações na dinâmica costeira, com indução de processos erosivos e de assoreamento e 

modificações na linha de costa 

- Supressão de manguezais e de outros ecossistemas costeiros 
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- Efeitos de dragagens e aterros (incluindo impactos nas caixas de empréstimo) 

- Comprometimento de outros usos dos recursos ambientais, especialmente os tradicionais 

- Alteração da paisagem; 

 

Impactos diretos da operação portuária 

- Ocorrência de acidentes ambientais (derrames, incêndios, perdas de cargas) 

- Dragagens e disposição de sedimentos dragados 

-Geração de resíduos sólidos nas embarcações (taifa), nas instalações portuárias e na 

operação e descarte de cargas 

-Contaminações crônicas e eventuais, pela drenagem de pátios, armazéns e conveses, 

lavagens de embarcações, perdas de óleo durante abastecimento e aplicação de tintas 

antiincrustantes, à base de composto estanho-orgânicos 

-Introdução de organismos nocivos ou patogênicos por meio das águas de lastro ou pelo 

transporte de cargas ou passageiros contaminados 

-Lançamento de efluentes líquidos e gasosos (incluindo odores) 

-Lançamento de esgoto oriundo de instalações portuárias e embarcações 

Empresas que praticam um SGA podem alcançar vantagens competitivas 

significativas, integrando e equilibrando interesses econômicos e ambientais. O valor de 

uma boa implementação na gestão de forma global traz benefícios econômicos, também 

concedendo a empresa recursos disponíveis ao desenvolvimento financeiro e ambiental 

(Gomes & Silva, Sd.) 

 

Figura 6: Benefícios da aplicação de um Sistema de Gestão Ambiental Fonte: Gomes & Silva (Sd) 
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4.4 Agenda Ambiental Portuária 

 Em junho de 1992, vinte anos após a Declaração de Estocolmo, foi realizada no Rio 

de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 

gerou a Declaração do Rio e a Agenda 21, documentos importantes na formulação de 

políticas relacionadas aos temas ambientais. O capítulo 17 da Agenda 21, que trata da 

Proteção dos Mares e Oceanos, assume papel de destaque, quando se trata da questão da 

prevenção da poluição marinha. Assim, pela implementação da agenda 21, foi possível criar 

a agenda ambiental portuária, documento importante e que dá as linhas mestras da 

atividade, possibilitando uma gestão ambiental no setor portuário (Silva & Cypriani 2007). 

A política ambiental brasileira tardou em reconhecer a importância dos portos como 

fenômenos de modificação dos ambientes regionais. A agenda ambiental portuária datada 

de 1998, articulando as áreas de meio ambiente e transportes através das políticas de 

Gerenciamento Costeiro e de modernização dos portos (CIRM, 1998). O primeiro Plano de 

Ação Federal para a Zona Costeira - PAF foi editado em 1998, estruturado com 4 programas 

e 32 linhas de ação, das quais 12 delas eram de competência do Ministério do Meio 

Ambiente - MMA. Assim, em 02 de dezembro de 1998, a Comissão Interministerial dos 

Recursos do Mar - CIRM deliberou, em sua reunião plenária, pela aprovação da primeira 

Agenda Ambiental Portuária para os portos e instalações portuárias de uso privativo fora das 

unidades portuárias - Resolução CIRM n° 006/98 (Cunha et al, 2007) 

Segundo relatório CIRM (1998), Agenda Ambiental tem como principais diretrizes 

para ações: 

 – Promover o controle ambiental da atividade portuária; 

 – Inserir as atividades portuárias no âmbito do gerenciamento costeiro; 

 – Implementar núcleos de gerenciamento ambiental nos portos organizados; 

 – Implementar os setores de gerenciamento ambiental nas instalações portuárias fora do 

porto organizado; 

 – Regulamentar os procedimentos da operação portuária, adequando-os aos padrões 

ambientais; 

 – Capacitar recursos humanos para a gestão ambiental portuária. 

 Um ponto chave da agenda ambiental portuária é a harmonização do PDZ com o 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro, sendo que, o objetivo básico seria localizar 

possíveis conflitos entre o uso dos espaços portuários com os parâmetros de preservação 

estabelecidos no zoneamento. Segundo documento publicado pela GEIPOT no contexto da 

reforma portuária, o PDZ junto com diretrizes do gerenciamento costeiro, devem atuar sob: 
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– O zoneamento ambiental;  

– A identificação de áreas de risco, áreas críticas e de preservação;  

– A definição de locais para serviços de apoio (tratamento de resíduos e efluentes, locais de 

descarte de material dragado etc.). 

Segundo a opinião de Marcos Maia Porto gerente de meio ambiente da ANTAQ (Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários):  

A Agenda Ambiental Portuária tornou-se, por 

conseguinte, o primeiro termo de compromisso do 

Subsetor Portuário com novos parâmetros adotados no 

país. A sua elaboração e aprovação constituíram-se um 

marco de formulação de um sistema portuário mais 

preocupado com suas externalidades e mais responsável 

perante a sociedade, de quem herdou a demanda 

ambiental. (...) Na prática, a Agenda incorporava novas 

demandas por questões ambientais, agora mais amplas, 

com maior alcance, face à interação dos requisitos de 

preservação, conservação e recuperação do patrimônio 

natural. (PORTO, 2002, p. 109 apud Cunha, et al., 2006 

p.18). 

A Agenda Ambiental é uma política para os portos que deve se engajar, reforçar ou 

incentivar outras políticas de gestão estratégica. Assim, inserir a atividade portuária no 

âmbito do gerenciamento costeiro, reforçar o Zoneamento Ecológico Econômico com um 

zoneamento próprio ou, incrementar políticas públicas existentes, também são missões da 

AAP. A construção de uma Agenda Ambiental Portuária Local deverá, necessariamente, 

além de levar em consideração os preceitos legais que a fundamentam, incrementar seus 

maiores esforços na participação ativa de todos os atores locais ligados direta ou 

indiretamente ao porto, pois só assim as especificidades locais, anseios, capacidade de lidar 

com o tema e preparo técnico da comunidade, poderão ser contemplados. Os esforços 

devem se dar principalmente através da educação ambiental portuária, não só voltada aos 

que diretamente vivem da atividade, mas também aos alunos das séries inicias do sistema 

educacional, buscando-se assim uma profunda conscientização que se torne em prática da 

maneira sustentável de se relacionar com o mar (CUNHA et al, 2007). 

 A indução de ocupação de áreas retroportuárias e de áreas adjacentes aos eixos de 

transporte, o adensamento da ocupação existente e o desenvolvimento de atividades 

industriais e agrícolas trazem, como desdobramento, uma gama de impactos aos 

ecossistemas costeiros, considerados como impactos indiretos da atividade portuária e que 

devem ser levados em conta nas avaliações tendo em vista, sobretudo, medidas preventivas 
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a serem implantadas por meio de instrumentos de planejamento e gestão ambiental. (MT, 

2002) 

 Devem participar da realização da Agenda Ambiental Portuária, a Administração 

Portuária, a comunidade em questão, as instalações portuárias fora do porto organizado, 

órgãos de regulamentação ambiental da atividade portuária, bem como Universidades e 

Instituições de Pesquisa, devem ainda ser designado um coordenador para cada uma das 

ações nelas contidas, a quem se subordina sua condução (da ação). Sendo que esta deve 

conter um conteúdo programático instituído com prazos e metas a serem alcançadas.  

 Assim, o cumprimento da Agenda Ambiental Portuária, não deve ficar restrito 

somente à atividade portuária, mas ser estendido às municipalidades, se os serviços 

básicos necessários à população não são adequadamente prestados (SOARES, 2009). 

 Até então, de forma geral, os portos não foram objeto de iniciativas de controle 

ambiental amplas, em parte por pré-existirem à legislação ambiental, em parte pela situação 

confusa de superposição de competências entre os diferentes órgãos ambientais. Entre 

outras conseqüências negativas, esta falta de controles traz o próprio desconhecimento, por 

parte das comunidades de trabalhadores e moradores das regiões portuárias, a respeito dos 

riscos a que estão submetidas direta ou indiretamente (JUNQUEIRA, 2002 p. 117). 

 Por essas razões faz-se necessária a adoção da Agenda Ambiental nos portos, 

inserindo os anseios da população que convivem dia a dia com as movimentações 

portuárias, seja direta ou indiretamente, bem como buscar a adequação do setor as 

normativas vigentes, afim de se obter ganhos mútuos tanto nas questões ambientais, quanto 

na otimização das operações e atuando na relação do porto com o município. 

 São poucos ainda os portos que possuem instituída a Agenda Ambiental Portuária 

nas suas atividades, sendo que são encontrados trabalhos que tem sido desenvolvido e em 

operação nos portos de Santos e Rio Grande, onde estes possuem as Agendas em 

elaboração constante e funcionamento, com metas e cronogramas que estão em 

cumprimento. Essas agendas celebram compromissos dos agentes portuários locais na 

área de saúde, de meio ambiente, de segurança do trabalhador e institucional, com os 

ganhos de qualidade ambiental. Sua força está calcada na compreensão da necessidade de 

partilha das responsabilidades ambientais entre todas as autoridades presentes no porto 

(ANTAQ, 2007). 

4.4.1 Legislação Agenda Ambiental Portuária 

 Vários são os marcos legais que instituem e orientam a agenda ambiental portuária 

no país, citando as leis e normas que regem este documento, e uma rápida descrição no 
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que se compete cada uma dessas, para um melhor entendimento da legislação vigente 

sobre a AAP. 

Conforme constituição federal 1988 – no seu capitulo II que rege sobre os bens a União: 

 Art. 20. no inciso XII explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: X - regime dos portos, navegação 

lacustre, fluvial. Marítima, aérea e aeroespacial; 

Lei n° 6938/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus Fins e 

Mecanismos de Formulação e Aplicação, e dá outras Providências. 

Lei n° 7.661/1988 – Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras 

Providências. 

Lei n° 8.630/1993 – Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e 

das instalações portuárias e dá outras providências. 

Lei n° 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e outras providências. 

Lei n° 9.966/2000 – Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em água sob 

jurisdição nacional e dá outras providências. 

Lei n° 11.610/2007 – Institui o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, e dá 

outras providências. 

DRECRETO n°2.508/1998 – Promulga a Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição Causada por Navios, concluída em Londres 1973, seu Protocolo, concluído em 

Londres, 1978, suas Emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais III, IV e V. 

DECRETO n°4.871/2003 – Dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para combate à 

poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providencias 

DECRETO n°6.620/2008 – Dispõe sobre políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o 

fomento do setor de portos e terminais portuários de competência da Secretaria Especial de 

Portos da Presidência da República, disciplina a concessão de portos, o arrendamento e 

autorização de instalações portuárias marítimas, e dá outras providências. 

NORMAM-11/DPC/ de 2003 – Normas da Autoridade Marítima para obras, dragagens 

pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras. 

NORMAM-20/DPC, de 2005 – Divulga a Norma da Autoridade Marítima para Gerenciamento 

de Água de Lastro de Navios. 

NR 29 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. 
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Resolução CONAMA n° 001 de 1986 – Estabelece as definições, as responsabilidades, os 

critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto 

Ambiental. 

Resolução CONAMA n° 009 de 1987 - Refere sobre as aplicações de Audiências Públicas e 

suas normas de execução. 

Resolução CONAMA n° 003 de 1990 - Estabelece as definições de poluentes atmosféricos, 

monitoramento e novos padrões de qualidade do ar. 

Resolução CONAMA n°237 de 1997 - Dá as diretrizes para o Licenciamento Ambiental e as 

necessidades de revisão deste. 

Resolução CONAMA n° 293 de 2001 – Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de 

Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo organizados em portos 

organizados, instalações portuárias ou terminais, dutos, plataformas, bem como suas 

respectivas instalações de apoio, e orienta a sua elaboração. 

Resolução CONAMA n° 306 de 2002 – Estabelece os requisitos mínimos e o termo de 

referência para realização de auditorias ambientais. 

Resolução CONAMA n° 344 de 2004 – Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos 

mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e dá 

outras providências. 

Resolução CONAMA n°357, de 2005 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamentos de efluentes, e dá outras providências  

Resolução CONAMA n°398, de 2008 – Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de 

Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição 

nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas 

terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes 

náuticos e instalações militares, e orienta a sua elaboração. 

Resolução RDC n°217 de 2001 – Aprova o Regulamento Técnico, com vistas à promoção 

de vigilância sanitária nos Portos de Controle Sanitário instalados no território nacional, 

embarcações que operem transportes de carga ou viajantes nesses locais, e com vistas à 

promoção da vigilância epidemiológica e do controle de vetores dessas áreas e dos meios 

de transporte que nelas circulam. 

Resolução RDC n° 341 de 2002 – Altera artigo 36 da Resolução – RDC n° 217 de 2001 

Resolução RDC n° 342 de 2002 – Institui e aprova o Termo de Referência, em anexo, para 

elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a serem apresentados a 

ANVISA para análise e aprovação. 
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Resolução RDC n° 186 de 2003 – Prorroga até 30 de setembro de 2003, o prazo para que 

os Portos de Controle Sanitário apresentem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Resolução RDC n°56 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. 

Guia de Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal – Documento de Referência – 

2002. Manual de Procedimentos para Licenciamento Ambiental Federal – IBAMA. 

4.5 O Gerenciamento Costeiro e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – 

PNGC  

 O Gerenciamento Costeiro, se refere a qualquer programa governamental com o 

objetivo de utilizar ou conservar um recurso costeiro ou, um ambiente desta região, 

implicando que este programa seja administrado por uma unidade governamental. É 

entendido de forma a incluir qualquer tipo de instituição governamental assim como, a 

sociedade e, distingue a área costeira como uma unidade geográfica aparte entre o domínio 

do oceano e o domínio terrestre. Sendo que, os recursos e os ambientes gerenciados 

definirão uma extensão geográfica da área costeira (SORENSEN, 1990 apud POLETTE & 

VIEIRA, 2005). 

 Este conceito é referente a um processo que almeja a sua base de ação e quando 

compatibilizado através de uma análise de diferentes formas de pensar, passa a ser uma 

contribuição oportuna para o momento, no qual ainda se pode reverter os inúmeros 

problemas na zona costeira brasileira (POLETTE & SILVA, 2003). Um aspecto fundamental 

do GCI é que ele se propõe a superar a fragmentação de abordagem setorial que rege a 

esfera tradicional de planejamento e gestão: seja referente aos usos (pesca, turismo, 

mineração, qualidade da água, etc.), ou em relação às esferas governamentais (níveis de 

governo). O objetivo dessa superação é garantir que o processo decisório seja organizado e 

esteja em consonância com as políticas costeiras da Nação, dentro de um arranjo 

institucional equilibrado. Sendo que o GCI leva em consideração a característica 

diferenciada desse espaço, em termos de recursos, processos e feições naturais, o que 

torna a região litorânea de grande atratividade para as atividades humanas. (VOIVODIC, 

2007) 

 O referido Projeto é uma das estratégias para gestão dos recursos naturais 

brasileiros apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente, objetivando a implementação do 

Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro nos municípios litorâneos, visando promover 

o ordenamento do espaço nas regiões costeiras e nos ambientes aquáticos adjacentes, de 

acordo com a sua capacidade de suporte (SANTOS, 2005). 
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 O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC tem como finalidade 

primordial, o estabelecimento de normas gerais visando à gestão ambiental da Zona 

Costeira do país, lançando as bases para a formulação de políticas, planos e programas 

estaduais e municipais. (BRASIL, 2004) 

 O PNGC foi implantado por um processo marcado pela experimentação e pelo 

aprimoramento constante, a fim de alcançar o objetivo do planejamento integrado da 

utilização sustentável dos recursos costeiros, acarretando no ordenamento da ocupação dos 

espaços litorâneos. Os detalhamentos e operacionalização deste Lei foram objetivo da 

Resolução n°01/90 da CIRM. Durante o período contemplado desde 1988, houve a 

efetivação do processo de zoneamento costeiro, a criação e o fortalecimento de equipes 

institucionais nos Estados e o aumento da consciência da população em relação aos 

problemas da Zona Costeira, mostrando um notável acervo de realizações (MMA, 2011). 

4.6 Sensoriamento Remoto 

 De maneira clássica, o termo Sensoriamento Remoto (SR) é definido como sendo 

um conjunto de técnicas destinadas a obter informação sobre os objetos (alvos), sem que 

haja contato físico com eles (ROSA, 2001). Atualmente é grande o número de usuários que 

se utilizam de dados obtidos partindo do uso de sensores remotos, tendo em vista que é 

indiscutível seu uso para que se obtenham informações sobre a superfície do planeta de 

forma confiável, rápida e repetitiva, utilizadas na geração de mapas temáticos que 

representem fielmente os objetos de estudo. 

 Para a realização dos mapas utilizados neste trabalho, foram usadas imagens 

capturadas do satélite Land Remote Sensing Satellite (LANDSAT) que está sob a 

responsabilidade da Agência Espacial Norte Americana (NASA) 

4.7 Geoprocessamento e SIG 

 Mendes (2001) propõe que a utilização de técnicas de geoprocessamento constitui-

se em um instrumento de grande potencial para o estabelecimento de planos integrados de 

conservação do solo. Desta maneira, este conjunto possui como principal ferramenta o SIG 

(Sistema de Informações Geográficas), que se insere como uma ferramenta capaz de 

manipular as funções que representam os processos ambientais de diversas regiões, 

economizando recursos e tempo.    

 Segundo Rocha (2000) o termo Geoprocessamento é definido como uma tecnologia 

transdisciplinar, que através da axiomática da localização e do processamento de dados 

geográficos, integra várias disciplinas, equipamentos, programas, entidades, dados, 
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metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e apresentação de informações 

associadas a mapas digitais e georreferenciados. Ainda segundo o mesmo autor, devivo a 

sua abrangência, o SIG pode ser aplicado em diversas áreas de atividade humana, como 

por exemplo: administração municipal e planejamento urbano, avaliação de impacto 

ambiental de agriculturas, mapeamento do solos, entre outros. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 A realização das etapas (Figura 7) da metodologia teve a finalidade de atingir os 

objetivos específicos iniciais do trabalho, alcançando assim o objetivo final do mesmo que é 

dar subsídios para a elaboração de uma Agenda Ambiental Portuária para a Portonave S/A 

localizada no município de Navegantes, SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fluxograma explicativo das etapas da metodologia. Fonte: O Autor. 

 

5.1 Levantamento de Dados 

 Foi elaborado um levantamentos de dados secundários sobre o município de 

Navegantes, com o objetivo de realizar um estudo sócio-econômico da realidade do 

município, onde foram realizados através de fontes secundárias, sendo eles informações 

apontadas pelas secretarias de governo do município, ou ainda por dados disponibilizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Os dados requeridos foram 

de população total do município, densidade demográfica e produto interno bruto, onde tais 
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valores encontrados foram estruturados em tabelas e gráficos através do software Microsoft 

Office Excel, para um melhor entendimentos e estruturação dessas informações coletadas. 

Os dados foram obtidos junto ao web site do instituto, ou nas secretarias de governo de 

Navegantes. 

5.2 Entrevistas Semi-Estruturadas 

 Foi utilizada para elaboração das entrevistas o tipo semi-estruturada, onde é 

preparada uma lista de questões sobre um tópico específico, definindo, além disso, o que e 

a quem perguntar.Sendo que o pesquisador guia os entrevistados para que seja abordada 

por eles questões de forma aberta. É uma forma flexível, onde a partir das respostas podem 

surgir novos assuntos passando a ser explorados durante a entrevista. Vale ressaltar que as 

informações obtidas neste tipo de entrevista podem ser complementadas por meio da 

técnica de observador participante (SEIXAS, 2005). 

 A técnica adotada foi da Bola de Neve, traduzida do inglês Snowball Sampling, é um 

método pelo qual uma cadeia de referência amostral é construída a partir de uma base de 

contatos iniciais, que são convidados a fornecer as introduções aos seus associados, que, 

por sua vez, são convidados a referenciar outros. Este processo continua até que o universo 

amostral seja estabelecido, ou seja, aproximadamente no momento em que a maioria dos 

contatos começam a ser repetidos, indicando a finalização da lista de unidades amostrais a 

entrevistar (WRIGHT & STEIN, 2005 apud BOMBANA, 2010). 

 Para este trabalho foram escolhidos atores institucionais, como as Empresas de 

Logística, Armazéns Gerais, na própria Portonave S/A, Colônia de Pescadores Z-6, Radio 

Costeira de Navegantes, advogados ambientais, ECOSSORB, além das Secretarias de 

Governo do município, sendo elas, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Meio 

Ambiente (quadro 1). Tentou-se, ainda, a realização da entrevista com o Prefeito e Vice-

Prefeito do município, porém pela incompatibilidade de horários não foi possível a realização 

da mesma. 
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Quadro 1: Atores entrevistados e suas diferentes esferas de atuação 

ATORES ESTADUAL MUNICIPAL 

 

 

GOVERNAMENTAIS 

 Fundação Meio Ambiente de Navegantes 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Secretaria de Desenvolvimento Social   

Departamento de Desenvolvimento Urbano 

 

NÃO 

GOVERNAMENTAIS 

 Colônia de Pescadores Z6 

Radio Costeira Navegantes 

Conselho de Autoridade Portuária (CAP) 

 

INICIATIVA 

PRIVADA 

Empresa de Navegação 

Sta Catarina 

Advogado Ambiental 

Atlantis Terminais  

E&A Logística Serviços Aduaneiros em Comércio 

Exterior e Transporte Ltda.  

Navel Imóveis 

Ocean Port Ltda 

Plus Logistics Soluções em Comércio Exterior 

Rogério Phillipi Cia Ltda 

Portonave 

 Foram elaboradas perguntas de pesquisa, com fins de verificar a forma de percepção 

dos atores envolvidos direta e indiretamente na atividade portuária, sobre as questões 

ambientais e sob a relação do terminal portuário da Portonave S/A com o município. 

 Utilizou-se entrevista semi-estruturada com perguntas abertas e fechadas 

(APÊNDICE I). Foram aplicados 16 entrevistas pelo pesquisador aos diferentes atores 

entrevistados.  

5.3 Mapa de Uso e Ocupação do Solo   

 Para confeccionar os mapas de uso e ocupação do solo, foi requerida junto ao web 

site do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) imagens dos satélites Landsat-5, 

que abrangesse a área de estudo entre os anos de 2000 a 2010. Sendo que algumas 

imagens estão disponíveis para download via FTP no web site do instituto, após realizado 

um cadastro prévio. As imagens são datadas de Maio/2000, Março/2002, Agosto/2004, 

Julho/2007, Fevereiro/2009 e Fevereiro/2010, estas imagens possuem resolução de 30m, 

onde foram tratadas no software ArcGis 9.3. 

 Foi ainda descartada uma imagem de julho/2006 devido a sua baixa qualidade na 

área de estudo, onde ocorriam grandes discordâncias na classificação, acarretando em um 
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erro na análise de verossimilhança. Foram optadas imagens deste satélite, apesar da sua 

baixa resolução espacial de 30m, devido a sua disponibilidade e periodicidade das imagens 

no local. Tal qualidade de resolução espacial em alguns momentos resultou em pequenos 

erros na classificação, porém, estes foram assumidos devido à disponibilidade de outras 

imagens.  

 Após feito o download das imagens, estas foram georreferenciadas usando imagens 

cartográficas já posicionadas espacialmente na mesma região. Deve-se tomar um cuidado 

ao georreferenciar a imagem, para que o Erro Médio Quadrático (RMS) seja menor do que o 

do tamanho do pixel da imagem que está em uso, que neste caso é de 30m. 

 Posteriormente, foi estruturada a composição colorida das bandas R(5), G(4), B(3), 

para confeccionar o mapa de uso e ocupação do solo, sendo que a imagem foi recortada 

abrangendo apenas a área de estudo. 

 Finalmente, utilizou-se a metodologia da Classificação Supervisionada para 

classificar as diferentes formas de uso do solo que se encontrava na área de estudo através 

da classificação de máxima verossimilhança. Sendo que as classes foram definidas em 3 

tipos, área construída, vegetação e água. Para finalizar o mapa foi utilizado um filtro 

(Majority Filter) para minimizar os erros causados durante a reclassificação dos pixels da 

imagem e reagrupá-los de maneira mais coerente ao longo da imagem.    

 A confecção dos mapas de uso e ocupação do solo tiveram por finalidade obter 

como vem ocorrendo a ocupação da cidade, ao longo dos últimos 10 anos, sendo que a 

partir da análise deste produto, foi possível observar como a implantação do terminal no 

município incentivou na ocupação de novas áreas e a que taxas essa ocupação veio a 

ocorrer antes, e após a implantação do mesmo.  

5.4 Ranking para estabelecer os diferentes graus de atendimento das diversas 

Políticas Públicas 

 Foram levantadas as políticas púbicas que norteiam a agenda ambiental, sendo que 

dentro de cada política, foi desmembrada nos seus instrumentos e princípios que devem ser 

instituídos para que tais políticas estejam em funcionamento nas operações portuárias. Após 

o levantamento de tais políticas foram verificadas quais são instituídas no terminal para a 

confecção do ranking, para assim verificar o quanto o terminal está preparado para atender 

as demandas da agenda ambiental. 

 Para a confecção do ranking, este foi dividido em 5 categorias, muito fraco 

classificados em tons de vermelho, fraco tons de laranja, regular tons de amarelo, bom tons 

de verde, e ótimo em tons de azul. Com o levantamento dos 62 instrumentos, princípio, 
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convenções e leis, cada um que fosse atendido pelo terminal receberia 1 ponto, os que 

fossem atendidos parcialmente recebiam ½ ponto, os não atendidos e inexistentes não 

recebiam pontos. Assim ao final da análise do atendimento das políticas, foi confeccionado o 

ranking para verificar quanto o terminal já tem instituído nas suas operações e o que resta a 

ser feito para a adequação as políticas ambientais que regem a Agenda Ambiental 

Portuária. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Levantamento dos principais problemas e conflitos na relação porto - 

município de Navegantes 

O Município de Navegantes até o a década de 1990 era considerado um município 

de pequeno porte, onde tinha característica de ser uma cidade-dormitório, que por não 

apresentar grandes empreendimentos na sua área urbana, e não havendo grande 

oportunidade de emprego, os seus moradores utilizavam a cidade apenas para passarem ali 

suas noites, sendo que pela manhã, partiam para seus trabalhos nas cidades vizinhas, 

fazendo suas compras que necessitavam nessas cidades, e a noite, retornavam para suas 

residências para pernoitar e no dia seguinte realizavam novamente esse trajeto 

(GERVÁSIO, 2011). Segundo OJIMA et. al (2008) as cidades-dormitório são sempre 

associadas às situações de desvantagem econômica e social em relação a uma cidade que 

polarizam os fluxos regionais, tanto pelos aspectos econômicos quanto populacionais. 

Sendo assim, quase toda a renda gerada pelos moradores de Navegantes era gasta nas 

cidades vizinhas, como por exemplo, em supermercados e necessidades básicas e não no 

município, contribuindo para que não houvesse uma grande movimentação de negócios na 

cidade e, por conseguinte, uma baixa circulação da economia no município.    

A ocupação da cidade foi dada voltada para o mar, tendo a sua comunidade uma 

intima relação com esse ambiente. A sua economia era basicamente baseada na pesca e 

na construção naval com pequenos estaleiros inseridos ao longo do rio Itajaí, atividades 

estas herdadas pelos seus colonizadores açorianos. Sendo que entre 1980 e 1991 (figura 8) 

é possível notar uma nítida migração da sua população rural para a área urbana, passando 

a se tornar em média de 90% aproximadamente nesta área, tal evento é denominado de 

êxodo rural. Esse fenômeno é explicado pelas pessoas procurarem um conjunto de 

oportunidades que muitas vezes estão ausentes no meio rural, tais como melhores postos 

de trabalho, acesso mais facilitado ao sistema educacional, acesso ao sistema de saúde, 

acesso à infra-estrutura básica, tais como água, esgoto, energia elétrica, telefonia, gás, etc. 

(SILVA, et. al, 2005). 
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Figura 8: População residente por situação do domicílio no município de Navegantes (SC), 1980, 
1991 e 2000. Fonte: IBGE 

 
Recentemente o município de Navegantes tem experimentado um franco processo 

de expansão, e tem se destacado como um importante município para a região, pois nele se 

encontra o aeroporto de Navegantes, um dos 3 aeroportos administrados pela Infraero em 

Santa Catarina, sendo que este e o aeroporto de Florianópolis são os únicos aeroportos 

internacionais do estado. Sendo de extrema importância para a região que em função de 

negócios realizados por empresas do Vale do Itajaí, pelo Porto de Itajaí e recentemente pelo 

Porto de Navegantes, que se justifica o intenso movimento de passageiros e de turistas. 

 Devido ao posicionamento estratégico do município, com uma proximidade a 

importantes localidades, rodovias federais que dão acesso a cidade (figura 9), e do 

aeroporto internacional de Navegantes, empresas de grande porte têm optado por se 

instalar no município, por conseguinte, tem favorecido a vinda de uma grande quantidade de 

pessoas, que tem buscado na cidade trabalho e uma melhor condição de vida. O gráfico a 

seguir mostra a evolução da população de Navegantes nos últimos anos (figura 10). 
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Figura 9: Navegantes e suas formas de acesso. 

 

 

 

Figura 10: População Total entre 1980 e 2010 em Navegantes. Fonte: Polette (2011) 

 

De acordo com a evolução da densidade demográfica do município (figura 11), entre 

os períodos de 1970 a 1980 a densidade foi incrementada em 25,1%, de 1980 a 1991 em 

29,7%, entre 1991 a 2000 houve um significativo aumento de 44,8% e no período entre 
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2000 a 2010, pela segunda década consecutiva, um grande aumento em 54,10%. Tais 

relevantes aumentos na densidade demográfica nas duas ultimas décadas em muito pode 

ser explicado pelo processo migratório, devido à instalação dos empreendimentos de grande 

porte que tem buscado em Navegantes um local para a sua instalação, e tem buscado no 

município a mão de obra necessária para realizar suas atividades. Este mesmo período 

compreende os anos em que a Portonave passou a operar no município, talvez esteja 

influenciando levemente no adensamento da demografia no local. 

 

Figura 11: Evolução da densidade demográfica do município de Navegantes. FONTE: Fundação 
IBGE – Censo Demográfico/SC, 1960-2010. IBGE (2011) 

 

 Com tal expressivo crescimento que o município de Navegantes obteve na última 

década, este tem se configurado como o quinto maior em crescimento populacional entre os 

36 municípios costeiros do estado de Santa Catarina, onde os municípios que obtiveram um 

maior crescimento foram, Itapema, Itapoá, Bombinhas, Balneário Arroio do Silva, seguido 

por Navegantes, conforme pode ser observado no quadro 2. 

 Cabe destacar que o município de Itapoá também obteve um grande incremento 

demográfico, possivelmente pela instalação da atividade portuária no município, neste caso 

em 2011.  
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Quadro 2: Análise do crescimento populacional dos 36 maiores municípios do estado de Santa 
Catarina entre 2000 e 2010.  

Estados Municípios Pop 2010 Urbana Rural Cresc(2000[2]-2010) % Densidade 2010

Itapema 45.814          44.676          1.138                               19.945                              77,10% 776,22                            

Santa Catarina Itapoá 14.775          14.182          593                                  5.936                               67,16% 57,45                              

Bombinhas 14.312          14.312          -                                   5.596                               64,20% 414,97                            

Balneário Arroio do Silva 9.590           9.395           195                                  3.547                               58,70% 102,22                            

Navegantes 60.588          57.435          3.153                               21.271                              54,10% 543,58                            

Balneário Gaivota 8.244           6.371           1.873                               2.794                               51,27% 55,81                              

Passo de Torres 6.631           5.877           754                                  2.231                               50,70% 69,76                              

Porto Belo 16.118          15.203          915                                  5.414                               50,58% 173,76                            

Camboriú 62.289          59.157          3.132                               20.844                              50,29% 290,39                            

Balneário Camboriú 108.107        108.107        -                                   34.652                              47,17% 2.325,43                         

Barra Velha 22.403          21.337          1.066                               6.873                               44,26% 159,84                            

Penha 25.140          23.058          2.082                               7.462                               42,21% 427,67                            

Balneário Barra do Sul 8.423           8.029           394                                  2.378                               39,34% 76,28                              

Garopaba 18.144          15.326          2.818                               4.980                               37,83% 158,23                            

Palhoça 137.199        135.229        1.970                               34.457                              33,54% 347,64                            

Tijucas 30.973          26.012          4.961                               7.474                               31,81% 111,97                            

São Francisco do Sul 42.569          39.536          3.033                               10.268                              31,79% 86,38                              

Garuva (Guaruva) 14.762          11.462          3.300                               3.384                               29,74% 29,44                              

Itajaí 183.388        173.465        9.923                               35.894                              24,34% 634,00                            

Florianópolis 421.203        405.243        15.960                              78.888                              23,05% 972,04                            

São José 210.513        208.017        2.496                               36.954                              21,29% 1.860,13                         

Biguaçu 58.238          52.806          5.432                               10.161                              21,13% 179,46                            

Içara 58.859          53.939          4.920                               10.225                              21,02% 201,04                            

Joinville 515.250        497.788        17.462                              85.646                              19,94% 455,62                            

Jaguaruna 17.291          13.199          4.092                               2.678                               18,33% 52,48                              

Sombrio 26.626          19.650          6.976                               3.664                               15,96% 186,53                            

Paulo Lopes 6.692           4.820           1.872                               768                                  12,96% 14,86                              

Imbituba 40.200          40.200          -                                   4.500                               12,61% 217,55                            

Governador Celso Ramos 13.012          12.264          748                                  1.414                               12,19% 139,82                            

Araranguá 61.339          50.551          10.788                              6.633                               12,12% 201,91                            

Laguna 51.554          40.659          10.895                              3.986                               8,38% 117,03                            

Araquari 24.814          23.359          1.455                               1.169                               4,94% 61,75                              

São João do Sul 7.002           1.572           5.430                               218                                  3,21% 38,33                              

Santa Rosa do Sul 8.054           3.746           4.308                               244                                  3,12% 53,18                              

Imaruí 11.672          4.003           7.669                               1.732-                               -12,92% 21,53                              

Piçarras 10.911-                              -100,00%

 Fonte: Polette (2011) 

 Por meio dessas análises pode-se observar que o município de Navegantes, está em 

franco processo de crescimento demográfico, e que este local tem sido um grande atrativo 

para pessoas que tem migrado para esta região em busca de oportunidades, geradas pelos 

novos empreendimentos que vem se instalando no município. Porém, esse aumento na 

demanda populacional acaba pressionando cada vez mais nas exigências quanto à infra-

estrutura básica, onde a prefeitura municipal deve buscar meios de atender tal demanda. 

Segundo SILVA et. al (2005) esta migração acelerada é responsável pelo crescimento 

desordenado de zonas urbanas, o que, por sua vez, ocasiona falta de infra-estrutura, falta 

de emprego, deficiência do sistema educacional, aumento na criminalidade urbana, aumento 

ou ocorrência de prostituição, aumento da pobreza e exclusão social. O crescimento de 
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áreas urbanas sem o devido planejamento é responsável ainda por causar problemas 

ambientais, além de uma maior especulação imobiliária. 

 Foi realizado o levantamento da movimentação total de carga em toneladas e a 

movimentação de contêineres em TEUs pelo terminal portuário da Portonave (figura 12), 

sendo que fica evidente o franco processo de movimentação que o terminal vem 

experimentando desde o início de suas operações no município. É ainda possível observar 

que até o ano de 2010, o terminal vem operando em sua metade da capacidade de 

operação, sendo que no ano de 2010 foram movimentados 569.707 TEUs, sendo que o 

terminal tem a possibilidade de movimentar 1.000.000 de TEUs por ano, evidenciando que o 

ainda tem a possibilidade de em muito aumentar as suas operações. 

 

Figura 12: Movimentação total de cargas e movimentação de contêineres realizado pela Portonave 
S/A até o ano de 2010. (Fonte: Portonave) 

 

 Dentro da movimentação do terminal, foi ainda levantado o número de contêineres 

de exportação e importação que o terminal tem trabalhado (figura 13), ficando evidenciado 

que a maioria das cargas que são movimentadas no terminal tem como destino a 

exportação, sendo que desde o início das operações, o número de exportações figuraram 

em maior quantidade que os de importação.   
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Figura 13: Número de importação e exportação de contêineres realizado pelo terminal, até o ano de 
2010. Fonte: Portonave 

 

  Foi levantado ainda o Produto Interno Bruto - PIB nos últimos anos, que corresponde 

ao somatório de todas as receitas do município, para que assim possa ser entendido como a 

Portonave tem participado na maior movimentação da economia local (quadro 3) 

Quadro 3: PIB referente a cada ano, juntamente com suas taxas de crescimento 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nota-se que o PIB do município vem sendo incrementado, com elevadas taxas, 

sendo que no ano de implantação do terminal em 2005 com o início das obras, foi notado 

um ligeiro aumento nas taxas de crescimento, sendo que no ano de 2008 este obteve a 

menor taxa de crescimento, devido provavelmente a crise econômica mundial que ocorreu 

neste ano, refletindo negativamente nas economias de diversos países do mundo.     

 Fica evidente na figura 14, o crescimento do PIB no município, no primeiro ano 

dobrou em relação ao ultimo, demonstrando, assim, um franco processo de crescimento no 

município. 

Ano PIB 
Taxa de 

crescimento 

2002 248.235   

2003 290.589 17,06% 

2004 337.117 16,0% 

2005 400.980 18,94% 

2006 490.157 22,24% 

2007 595132 21,42% 

2008 636942 7,02% 

Início da construção 

da Portonave 

Início das operações 
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Figura 14: Crescimento do PIB de Navegantes entre 2002 e 2008. Fonte: IBGE 

 Foi realizada ainda uma pesquisa a fim de se obter o número de empresas que 

vieram a se instalar no município (figura 15), durante um período recente, para um melhor 

esclarecimento da evolução do PIB em Navegantes. 

 

Figura 15: Evolução do número de empresas sediadas em Navegantes. Fonte: SEBRAE 

 Analisando este dado fica evidente que diversas empresas têm buscado se instalar 

na região, contribuindo para o aumento do PIB, conforme já foi verificado anteriormente.  

 Foi ainda levantado o porte das empresas que estão localizadas na região (Figura 

16), onde é evidente o grande predomínio de micro empresas com 94% do total, seguido por 

5% de pequenas empresas, uma inexpressiva quantidade de empresas de médio porte, 

aproximando de 0% e 1% de empresas de grande porte. 
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Figura 16: Porte das empresas sediadas em Navegantes. Fonte: SEBRAE 

 

 Foi realizado também o levantamento do número (Figura 17) de empregos criados no 

município neste mesmo período, onde fica evidente a geração de muitas vagas de trabalho, 

sendo que no período dos 5 anos analisados, houve quase o dobro de vagas criadas no 

município, passando de 6.300 vagas para 10.994 em um curto período de tempo. 

 

Figura 17: Evolução do número de empregos disponíveis em Navegantes no período de 2004 a 2008. 
Fonte: SEBRAE 

 Fica evidenciado o número de empregos gerados em cada diferente porte de 

empresa instalada no município, onde, apesar do grande predomínio de micro empresas, 

estas representam 22% do número de empregos no município, as de pequeno porte 

representam 19% das vagas, empresas de médio porte figuram com 8% dos empregos no 

município, enquanto que empresas de grande porte geram 51% do total de empregos, 

sendo que estas representam apenas 1% do total de empresas no município (Figura 18). 
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Figura 18: Número de empregos gerados nos diferentes portes de empresa sediadas em 
Navegantes. Fonte: SEBRAE 

 

 Correlacionando os dados de demografia, juntamente com o PIB, e o número de 

empresas e empregos, fica evidente que o município de Navegantes vem passando por um 

crescimento rápido e em grande escala espacial. O que acaba gerando demandas bem 

distintas em um curto período de tempo. A pouco o município saiu de uma escala de 

pequeno porte, para se tornar de médio porte, onde desta forma questões devem ser 

revistas, pois as necessidades são diferentes no atual momento em que vivencia o 

município. Para que assim possa ocorrer um crescimento saudável, evitando que surjam 

novos conflitos onde podem vir a influenciar negativamente no seu crescimento. 

 Quando analisamos as movimentações do terminal em relação aos dados de 

crescimento do município obtidos, pode-se afirmar que o terminal portuário da Portonave 

S/A vem participando de forma ativa deste crescimento, fazendo com que novas empresas 

venham a se instalar na região devido a maior visibilidade e atratividade do município, assim 

como pela facilidade de escoamento de produtos e a aquisição de matéria para as suas 

atividades por meio das operações do terminal.     

 Fica ainda claro, que a Portonave tem a possibilidade de intensificar a sua produção, 

já que esta até o momento não vem operando na sua plena capacidade de carga total, 

porém tem crescido muito ao longo do seu tempo de operação, sendo que com uma maior 

movimentação do terminal, tal processo de crescimento pode ainda se intensificar, já que 

esta tem favorecido para tal.   

 Desta maneira fica evidente, que porto e município devem trabalhar em conjunto, a 

fim de buscar soluções para uma otimização das suas necessidades, sem que um interfira 
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no crescimento do outro, e vice-versa, já que estas são estruturas distintas e que convivem 

em um mesmo espaço, mas que sempre devem trabalhar em parceira para buscar um 

estado de ótimo funcionamento de ambas as partes. 

 

6.2 Análise do uso e ocupação do solo 

Período de 2000-2001 

 Para se entender o processo de adensamento populacional como foi visto nas 

análises anterirores, foram elaborados os mapas de uso e ocupação do solo para cada ano 

na ultima década, e assim fazer a comparação das taxas de crescimento antes e após a 

instalação do terminal portuário. Pode ser observado na figura (figura 19) referente ao ano 

de 2000 que a ocupação do município é concentrada ao longo da linha de costa, e que sua 

ocupação em sua grande maioria é dada nessa área com um adensamento na região 

central a direita da área do terminal portuário. 

 

Figura 19: Mapa de uso e ocupação do solo no município de Navegantes no ano de 2000. 

 Nota-se que mesmo em suas áreas mais ocupadas são encontradas pequenas 

manchas onde ainda não foram edificadas, propiciando áreas livres nas regiões mais 

centrais da cidade. É possível observar ainda, que as áreas mais interiores do município são 
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pouco requeridas para construção. Para esse ano foi encontrada uma área ocupada por 

construções de 41.460 m². 

 Período de 2002-2003 

 Para o ano de 2002 (Figura 20), é verificado um pequeno adensamento na área 

central, acarretando na falta de terrenos livres nessa região. Isso faz com que acabe 

ocorrendo uma maior especulação imobiliária nesta área, fazendo com que o valor dos 

terrenos disponíveis acabe se elevando, desta forma a população com uma menor renda, 

acabe ocupando áreas da periferia, onde nessas áreas ocorra uma maior ocupação destes 

locais, acarretando em um crescimento desordenado. Nestas regiões, muitas vezes, não 

são encontradas as mesmas infra-estruturas que são encontradas nas zonas centrais, onde 

esse crescimento acaba resultando em problemas sociais e ambientais. Segundo Mota 

(1999, p. 17) “O aumento da população e a ampliação das cidades deveria ser sempre 

acompanhado do crescimento de toda a infra-estrutura urbana, de modo a proporcionar aos 

habitantes uma mínima condição de vida.” Ainda segundo o mesmo autor, “a ordenação 

deste crescimento faz-se necessária, de modo que as influências que o mesmo possa ter 

sobre o meio ambiente não se tornem prejudiciais aos habitantes.” 

 

Figura 20: Mapa de uso e ocupação do solo no município de Navegantes no ano de 2002 
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 Analisando a figura do ano de 2002 com o de 2000, observa-se o surgimento de 

novos eixos de ocupação na região, e no segundo meandro a montante do rio, há um 

adensamento na sua ocupação. Nesse ano, a imagem analisada revelou uma área ocupada 

de 43.487 m², sendo observado um ligeiro crescimento neste período de um ano para outro. 

Período de 2004 

 Para a imagem do ano de 2004 (figura 21) a área construída obtida foi de 44.208 m², 

ou seja, comparado com o ano anterior analisado, o crescimento da área construída se 

manteve em baixos níveis de crescimento. 

 

Figura 21: Mapa de uso e ocupação do solo no município de Navegantes referente ao ano de 2004 

Período de 2005-2006 

 A análise do ano de 2005 (Figura 22) revelou que o crescimento do ano anterior para 

este ano, se manteve inalterado, obtendo uma área construída de 44346 m², mostrando um 

crescimento quase que inexpressivo.       
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Figura 22: Mapa de uso e ocupação do solo no município de Navegantes referente ao ano de 2005. 

 No ano de 2005, inicia-se a construção do empreendimento, onde até então o 

município, estava em processo de expansão, porém a pequenas taxas.      

Período de 2007-2008 

 Já no ano de 2007 (figura 23), quando o terminal entra em funcionamento, o 

panorama de crescimento se inverte, com um rápido crescimento, e altas taxas de 

crescimento, o município começa a se expandir em grande escala, neste momento foi obtido 

um valor de 52986 m² de área construída. A área construída no ultimo meandro a montante, 

deve ser descartada, pois é uma área de solo exposto, que quando realizada a análise de 

verossimilhança pelo programa há um erro devido à semelhança da cor refletida e a baixa 

resolução da imagem. 



45 

 

 

 

 

Figura 23: Mapa de uso e ocupação do solo no município de Navegantes referente ao ano de 2007. 

 

 Neste momento ocorre um crescimento com adensamento nas áreas periféricas, 

onde é possível notar que tal crescimento não ocorre de forma regular. Nota-se que as 

áreas que margeiam o rio estão começando a ser mais ocupadas, invadindo áreas de risco 

e preservação ambiental. A exclusão social é um dos principais marcos do processo de 

urbanização das cidades que possui uma visão econômica capitalista, pois acaba 

empurrando os mais pobres para áreas de menor valor econômico, ou seja, essas áreas são 

denominadas áreas de riscos, sem serviços e infra-estruruta adequada (NASCENTE & 

FERREIRA, 2007). Sendo que tais ocupações não atendem às mínimas normas do 

planejamento urbano e sem qualquer preocupação com a qualidade de vida de seus 

moradores e das gerações futuras, carentes de saneamento básico, e ainda dando pouca 

importância ao patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico atingem 

consideravelmente o equilíbrio do meio ambiente (MENDONÇA, 2006). 

 Segundo ALMENDRA & CARVALHO (2008) esse crescimento engendra sérios 

prejuízos, pois a ocupação de áreas de captação, de encostas ou margem de rios degrada 

os recursos naturais, recursos estes que são extremamente importantes para nossas vidas. 

Alguns desses prejuízos podem ser exemplificados pelo: comprometimento dos recursos 
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hídricos tanto em nível superficial como subterrâneo; os movimentos de massa; e a erosão 

superficial. Estes processos são dificilmente reversíveis e demonstram o quão necessário 

são as análises geomorfológicas para um planejamento eficiente de ocupação e uso do solo  

-Período de 2009 

 Na analise do ano de 2009 (figura 24), o padrão observado anteriormente se 

mantém, continuando com um crescimento desordenado, e a elevadas taxas de 

crescimento. 

 

Figura 24: Mapa de uso e ocupação do solo no município de Navegantes referente ao ano de 2009. 

 Analisando a figura anterior, o adensamento se mostra ainda maior, sendo que na 

área central do município quase que todos os espaços estão preenchidos por áreas 

construídas, encontrando apenas locais escassos de vegetação ainda preservada. A região 

do segundo meandro a montante do rio Itajaí-açú, já se torna intensamente ocupada, onde 

que nas análises iniciais a sua ocupação ainda estava em se iniciando. As áreas mais 

interiores do município já começam a ser mais intensamente ocupadas onde antes isso não 

ocorria, e novos eixos de ocupação continuam a surgir na região.      

 Neste momento a área ocupada já é de 62565 m², aumentando em 

aproximadamente 18000 m² em apenas quatro anos.  
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Período de 2010 

 No ano de 2010 (figura 25), a área obtida de área construída do município foi de 

67.623 m².    

 

Figura 25: Mapa de uso e ocupação do solo no município de Navegantes referente ao ano de 2010. 

Nesta fase o adensamento é incrementado, principalmente na área central e na 

região da linha de costa e divisa com o município de Penha, onde que em quase toda sua 

extensão, já se faz com uma intensa ocupação do solo, e na região do segundo meandro 

onde que nesse período de análise sua ocupação foi a que mais se intensificou tendo quase 

toda sua área já sendo ocupada, onde inicialmente esta área ainda era pouco explorada. 

Observa-se um crescimento em direção ao interior do município, justamente pela escassez 

de áreas ainda livres nas outras regiões com uma melhor infra-estrutura, que em muito 

contribui para a elevação da especulação imobiliária e consequentemente a favelização e 

exclusão da população com um menor poder aquisitivo. Segundo MORAES (1999) apud 

BORELLI (2007) o processo de favelização como forma de ocupação da zona costeira 

brasileira, alimentado pelo fluxo migratório, nas áreas mais impróprias é justamente 

decorrente da escassez de áreas com melhor infra-estrutura nas áreas já urbanizadas. 

Na figura 26, estão dispostos os mapas temáticos de cada ano para a comparação 

entre a variação entre cada ano analisado. 
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Figura 26: Mapas de uso e ocupação do solo de cada ano analisado. 
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A figura 27, trás os locais que presenciaram os maiores índices de ocupação das 

áreas com seus vetores de crescimento, ficando evidenciada a tendência de ocupação das 

áreas mais interiores nas cidades, onde que comparando com o plano diretor do município, 

e o zoneamento macrourbano da região, estão enquadradas nas macrozonas de 

qualificação urbana 5 (MUQ 5), 4 (MUQ 4), 3 (MUQ 3) e 2 (MUQ 2) a zona especial de 

urbanização gravatá (ZEU)  e na macrozona urbana de consolidação (MUC) (Anexo x). 

Configurando todas essas áreas sendo de uso urbano. 

 

Figura 27: Mapa de ocupação do solo com os principais vetores de crescimento nos anos de análise. 
Fonte: O Autor.  

 

A figura 28 e o quadro 4 demonstram a evolução da área construída pelo ano e as 

taxas de crescimento em cada período das análises realizadas quanto à ocupação do solo 

no município de Navegantes.   

vetores de crescimento 
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           Figura 28: Evolução da área construída pelo ano no município de Navegantes 

 

Quadro 4: Área construída referente a cada ano, e suas respectivas taxas de crescimento entre cada 
ano analisado 

ano área ocupada (m²) Crescimento% 

2000 41460   

2002 43487 4,889 

2004 44208 1,658 

2005 44346 0,3122 

2007 52986 19,4832 

2009 62565 18,0784 

2010 67623 8,0844 
 

 Pode-se observar através do quadro 4, que até a implantação do terminal portuário o 

município de Navegantes vinha se expandindo em baixos níveis, quase que não 

significativos. Porém, em um curto período de tempo essa expansão passou a ocorrer de 

forma bastante acentuada, de uma forma que o município não estava habituado a tal 

demanda. Segundo COELHO (2001) apud NETO et al, (2006) acredita-se que os seres 

humanos, ao se concentrarem num determinado espaço físico, aceleram inexoravelmente 

os processos de degradação ambiental, que cresce na proporção que a concentração 

populacional aumenta. Desta forma, cidades e problemas ambientais teriam entre si uma 

relação de causa-efeito rígida.  

 Uma das intervenções humanas que provoca maiores alterações no sistema 

ambiental é a retirada das rugosidades naturais, ou seja, conversão de espaços naturais 

para superfícies impermeáveis. Esta ação provoca o aumento do volume de água pluvial 

que provoca problemas tanto ao meio físico como ao homem e algumas de suas 



51 

 

 

 

conseqüências é: mudança da captação de água da bacia hidrográfica, erosão superficial 

provocada pela força e velocidade da água escoada, enchentes em pontos de altitudes mais 

baixas do relevo e desmoronamentos de encostas (ALMENDRA & CARVALHO, 2008). 

 Grande parte dos municípios litorâneos não suporta estas grandes demandas 

populacionais, resultando em problemas de tráfego, escassez dos recursos naturais (ex: 

água e energia), problemas de fragilidade geotécnica e saneamento básico, entre outros, os 

quais limitam o processo de ocupação, bem como a capacidade de suporte dos recursos 

naturais. Estes problemas se atribuem à falta de informações sobre a zona costeira, 

contribuindo para a manutenção desse status (Polette e Silva, 2003). 

 Segundo (HORT, POLETTE & SOUTO, 2008) o município de Navegantes possui um 

índice de impacto alto quanto à dimensão espacial, tendo este os seguinte índices 

analisados: índice de urbanização, índice de cobertura vegetal e índice do uso do solo. 

Obteve também um alto valor quanto ao índice da urbanização devido ao coeficiente de 

cobertura urbana, sendo este um importante indicador de pressão, foi encontrado também 

um nível médio quanto ao impacto na cobertura vegetal. 

 Esta análise corrobora que o crescimento do PIB do município, juntamente com o 

crescimento demográfico, tem influenciado no aumento das áreas ocupadas na região, isso 

devido ao maior número de pessoas que tem migrado para a cidade, em busca da 

atratividade que o município vem observando, pela vinda das novas empresas para a 

região, e consequentemente pessoas em busca de emprego.   

 Através das análises, pode-se observar então que a instalação do terminal portuário 

tem contribuído significativamente para a expansão do município, já que este passa a obter 

taxas de crescimento que não antes eram encontradas, e que este deve participar junto à 

prefeitura municipal quanto à tomada de medidas para um crescimento saudável da região, 

já que tem participação direta no crescimento. Para que possíveis problemas ambientais 

sejam minimizados, e que a população de menor recurso da cidade tenham condições 

mínimas de condição de vida e infra-estrutura básica. 

   

6.3 IDENTIFICAÇÃO DE ATORES E PROBLEMAS DE NATUREZA 

SOCIOAMBIENTAL NA RELAÇÃO PORTO-CIDADE 

 
 Neste subitem serão apresentados os resultados das entrevistas que foram 

aplicadas com os diversos atores envolvidos, seja diretamente ou indiretamente, com as 

operações do terminal portuário da Portonave, e analisados os resultados para que através 

do entendimento de cada parte envolvida sejam levantados possíveis problemas e pontos 
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positivos encontrados, identificação dos atores e responsabilidades, relação do terminal 

portuário com a cidade, bem como a visão de futuro identificadas por cada um dos 

entrevistados, e a partir daí sejam buscados possíveis soluções para que ambas as partes 

sejam favorecidas.  

Inicialmente foram levantados os diversos atores presentes na atividade portuária do 

terminal e que tenham uma participação com as operações para uma posterior aplicação 

das entrevistas. A figura 29 representa os diferentes atores que regulamentam e participam 

do terminal portuário da Portonave, para uma melhor visualização e entendimento do 

complexo portuário em que a empresa foco do estudo está inserida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

Figura 29: Atores envolvidos direta e indiretamente com o terminal portuário da Portonave S/A  
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 A confecção da figura 29 foi desenvolvida a partir do entendimento do funcionamento 

e hierarquização que rege sob o Complexo Portuário do Rio Itajaí e Portonave, quem são as 

instituições nas suas diferentes esferas responsáveis pelo desenvolvimento e fiscalização 

deste terminal e onde estão localizadas. A partir da identificação dos atores se obteve uma 

melhor clareza das responsabilidades e promotores das políticas e aplicação das 

legislações ambientais, além do funcionamento do terminal portuário da Portonave S/A 

dentro do complexo portuário.  

 Após a presente análise, foram selecionados os atores a serem aplicadas as 

entrevistas, de forma que foi dada a preferência pelos atores que estão situados no 

município de Navegantes por estes possuírem um maior convívio com a empresa, e estarem 

mais presentes nesta relação com o município, podendo assim dar um parecer sobre a 

relação. 

6.3.1 PERFIL DOS ATORES ENTREVISTADOS 

 
 O primeiro passo nas entrevistas aplicadas possuía o caráter de entender o perfil de 

cada entrevistado, nota-se que a faixa etária dos entrevistados foi bastante variada, tendo 

entrevistados compreendidos desde a faixa entre 20 a 29 anos até a faixa etária entre 60 a 

69 anos. 

 
 A figura 30, mostra a porcentagem em que as idades dos entrevistados estão 

distribuídas, sendo possível observar que todas as classes possuem representantes nas 

entrevistas, onde que na faixa etária entre os 20 e 29 anos foi a que obteve o menor 

percentual de entrevistados com apenas 6%, entre as demais classes ocorreram pequenas 

variações, onde entre a faixa de 40 a 49 anos obteve uma ligeira maioria com 29%, seguido 

das faixas entre 60 e 69 anos e 50 e 59 anos com 23,5% cada uma e entre 30 e 39 anos 

com 18%. 

 

 
Figura 30: Idade dos entrevistados com seus respectivos percentuais de resposta 
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Pode-se observar que entre os entrevistados há um predomínio do sexo masculino, 

sendo que 76 % dos entrevistados  são do sexo masculino, enquanto que o sexo feminino 

respondeu apenas com 24% do total de entrevistados. 

 O item seguinte,  é referente a naturalidade do entrevistado, nota-se uma certa 

quantidade de locais distintos, porém com um grande domínio de municípios do estado de 

Santa Catarina. 

 Apesar da grande variabilidade de cidades natais dos entrevistados, através da 

figura 31, nota-se um grande domínio da cidade de Navegantes e sua cidade visinha Itajaí 

com somente as duas representando 46%  dos entrevistados, sendo que 29% é referente ao 

município de Itajaí, e 17% correspondente a Navegantes, seguido de Florianópolis com 

12%. Tamanha representatividade de naturalidade dos municípios de Itajaí e Navegantes 

pode ser favorável para o trabalho, pois por os entrevistados serem locais da região faz com 

que eles conheçam a fundo a realidade local, frente a pessoas que não são da região e 

talvez não estejam a muito tempo no município, e não conheça as necessidades da área.  

 

 

Figura 31: Naturalidade dos entrevistados com seus respectivos percentuais de resposta 

 
 No item, referente ao grau de escolaridade dos entrevistados, mostra que a grande 

maioria dos entrevistados possui nível superior. Segundo a figura 32,  a grande maioria 70% 

possuem nível superior, seguido por 12 % dos entrevistados tendo nível superior incompleto 

e o mesmo valor referente a nivel fundamental e apenas 6% possuindo somente o nível 

básico. Tais valores demonstram que os entrevistados possuem uma formação, e 

consequentemente um grau elevado de conhecimento, quanto a suas respostas.  
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Figura 32:  Grau de escolaridade dos entrevistados com percentuais de resposta 

 
 Há uma grande variação quanto as profissões dos entrevistados, mostrando que 

diversos tipos de opiniões quanto a questão portuária foram abordados, sendo que os 

maiores percentuais obtidos foram de engenheiros e advogados com 17% em cada uma das 

profissões, seguidos por administradores, agentes de carga e empresarios com 12% para 

cada um e 6% para professor, economista, pescador, corretor de imóveis e operador de 

rádio. (Figura 33) 

 

Figura 33:  Profissão dos entrevistados com seus percentuais de resposta 

 
 Quanto ao item referente ao cargo dos entrevistados, é observado que estes 

possuem cargos de responsabilidade dentro das suas instituições, e que  estão a níveis de 

tomadas de decisões quanto a necessidades e acordos referente as suas atividades, além 

de um esclarecimento quanto as atividades que interagem com a atividade portuária.   

 Referente aos cargos de cada entrevistado e seus respectivos percentuais de 

resposta, mostra que 46% dos entrevistados estão a nível de diretoria e gerencia, sendo 

23% para cada categoria, seguido por 18% de secretários de governo, 12 % para 
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proprietários e 12% de funcionários, 6% referente a advogado e 6% para presidência. 

(Figura 34) 

    

 

Figura 34:  Cargo dos entrevistados com seus percentuais de resposta 

 
 Quanto ao o tempo que cada entrevistados possui na intituições e o número de 

respostas dentro de cada faixa pré definida, nota-se que a maioria dos entrevistados já 

possuem um certo tempo de instituição, sendo encontrado apenas um entrevistado que 

possui menos que 1 ano. Através da análise da figura 35, fica evidente que quase a metade 

dos entrevistados estão na instituição entre 6 e 10 anos com 44%, enquanto que 31% 

possui entre 1 e 5 anos, 6% entre 11 e 15 anos, e 13% com mais de 20 anos de instituição. 

Sendo que não foi encontrado nenhum ator com 16 a 20 anos de trabalho na instituição.  

 

 

Figura 35:  Tempo de trabalho dos entrevistados na instituição com seus percentuais de resposta 

 
 Através dos perfis dos entrevistados, pode-se notar que grande parte possui um alto 

grau de escolaridade, sendo que foi possível abordar diferentes tipos de visões que 

provavelmente resultarão em grandes distinções nos seus pontos de vista. Parte dos 

entrevistados têm um conhecimento sobre a região pois residem na área e grande parte já 

possuem um certo período nas instituições, que prestam serviços, e que em sua maioria, 
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possuem cargos de confiança e tomadas de decisões, demonstrando que estes tem 

conhecimento sobre as necessidades da sua entidade e as transformações trazidas pela 

instituição foco deste estudo, o terminal portuário da Portonave.   

6.3.2 PERFIL DAS INSTITUIÇÕES 

 
 O subitem seguinte aplicado sob os atores envolvidos na atividade do terminal 

portuário tem como intuito caracterizar o perfil das instituições entrevistadas, para que assim 

possamos ter um melhor entendimento de como é dada a sua relação com a Portonave S/A, 

bem como identificar as características de cada uma. 

 É evidenciado que das 16 instituições (100%) que atuam no município, 56% destas 

estão localizadas ali a um curto período de tempo entre 1 e 5 anos,  25% estão operando 

em Navegantes de 6 a 10 anos, 6% operam entre 11 e 15 anos, enquanto 13% está 

localizada na região a mais de 20 anos. Sendo que com um período de atuação entre 16 e 

20 anos não foi encontrada nenhuma instituição (figura 36). Nota-se que a maioria destas 

estão localizadas no município a um curto período de tempo, isso talvez muitas vezes possa 

ser explicado por estas empresas terem sido atraídas para o município devido à instalação 

do terminal portuário de Navegantes. 

 

 

Figura 36:  Tempo de atuação das instituições no município 

 
 Entre as 15 (100%) instituições que responderam o número de funcionários e 

terceirizados que cada uma possui no seu quadro de funcionários,  40% possui de 1 a 5 

pessoas trabalhando nas suas operações, enquanto que 13% respondeu que possuem 

entre 6 e 10 pessoas, 27% possui entre 11 e 20 funcionários, 7% entre 101 e 200, e 13% 

mais de 200 funcionários. Sendo que fica evidenciado que em sua grande maioria são 

empresas de pequeno porte (figura 37).  
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Figura 37: Número de funcionários em cada instituição 

 
 No item seguinte é dado o tipo de relação que cada empresa possui com o terminal 

portuário de Navegantes, de acordo com a opinião do entrevistado. Na figura 36, é possível 

observar que há uma grande similaridade entre os entrevistados de acordo com a sua 

relação com o terminal. Sendo que das 16 (100%) das entidades entrevistadas, 56% possui 

uma relação direta com a empresa, participando diretamente nas suas operações, enquanto 

que 44% atuam indiretamente com a Portonave. 

 Nos quadros 5 e 6, são listadas as empresas que seus entrevistados responderam 

que possuem relação direta e indireta respectivamente com o terminal portuário, e suas 

respectivas justificativas de o porque desta forma que consideram ser direta ou indireta na 

relação com as operações do terminal. 

Quadro 5: Entidades que atuam diretamente na atividade portuária da Portonave e suas respectivas 
justificativas dessa relação 

 
 
 

Direta 
 
 
 

Movimentação e armazenagem de containers 

atua na participação de decisões administrativas, técnicas, 
operacionais e comerciais do complexo portuário 

Logística aduaneira 

Advogado para empresas empregadas no município 

Fiscalização e acompanhamento ambiental 

Atendimento Ambiental 

Prestadora de serviços Importação/Exportação 

Importação 
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Quadro 6: Listagem dos atores  entrevistados que participam indiretamente da atividade portuária e 
suas respectivas justificativas desta relação. 

 
 
 
 
 
 

Indireta 
 
 
 

Pescadores artesanais que utilizam do canal para suas atividades 
e que exploram os recursos pesqueiros do mar 

Utilização de mesmo canal, e transporte de passageiros entre Itajaí 
e Navegantes 

Corretor de imóveis no município 

Comunicação com embarcações pesqueiras que navegam na 
mesma área 

Por o porto estar inserido no município 

Parcerias, e atração de novos investidores para o município 

Desenvolvimento de políticas sociais no município 

 

 Através da análise dos perfis das entidades, é possível notar que ocorre uma 

similaridade nas proporções de suas relações direta e indireta com o terminal, e que muitas 

destas estão instaladas no município a um curto período de tempo coincidindo com o tempo 

de atuação da Portonave no município, isso faz crer que as empresas que possuem uma 

relação direta com o terminal portuário estão localizadas ali justamente pela presença do 

mesmo, que de alguma forma necessitam deste para promoverem as suas operações ou 

mesmo usufruem das necessidades do terminal para estarem operando no município. 

Sendo que a maioria das entidades possui um pequeno quadro de funcionários, e são 

caracterizadas de pequeno a médio porte. 

6.3.3 IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E PONTOS POSITIVOS COM A 

IMPLANTAÇÃO DO PORTO 

 Neste subitem serão apontados os principais problemas e pontos positivos com a 

implementação do terminal portuário no município de Navegantes, através da aplicação das 

entrevistas aos atores, que posteriormente serão discutidas e buscadas soluções para suas 

adequações. As questões levantadas entre os atores foram divididas dentro de quatro 

classes, sendo elas, ambiental, econômica, infra-estrutura e social.  

 São evidenciados os principais problemas apontados pelos entrevistados com a 

implantação do terminal portuário, sendo que os problemas de natureza ambiental estão em 

tons de verde onde correspondem a 15% do total elencado, os de natureza econômica 

estão em tons de vermelho e representam 12%, já os classificados como problemas de 

infra-estrutura estão em tons de azul e foram os principais apontados correspondendo a 
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42% do total, enquanto que os problemas apontados de natureza social correspondem a 21 

%, sendo que 9% foi respondido que não havia nenhum problema com a implantação do 

terminal (figura 38).   

 

 

Figura 38: Problemas com a implantação do terminal portuário no município de Navegantes de 
acordo com os entrevistados 

 

 Os problemas de cunho ambiental apontados pelos entrevistados como a dragagem 

afetando estoques pesqueiros e o impacto causado na movimentação de terras na 

implementação, são caracterizados por serem impactos temporários, já as micro empresas 

no município que não atendem a legislação ambiental ocorrem devido ao fato de não haver 

políticas de incentivo a sua adequação. Já os impactos gerais citados pelos entrevistados 

devem ser buscadas políticas mais abrangentes a fim de solucionálos. Nos impactos 

econômicos citados, como alteração na vocação turística e impacto visual, são problemas 

que o município assumiu ao adotar as operações portuárias no município, já a especulação 

imobiliária provavelmente seja fruto da pouca quantidade de espaços disponíveis no 

município, bem como a vinda de novas pessoas para a região devido a atratividade que a 
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Portonave vem conseguindo para o município, isto também tem influenciado na atratividade 

de empresas de grande porte para Navegantes. Para os problemas de infra-estrutura que 

foram citados em maior número, são decorrente da necessidade da adequação das políticas 

urbanas, através da revisão do Pano Diretor do município, adequando-o as novas 

necessidades. Os problemas de cunho social, são basicamente definidos pelo adensamento 

da população no município, gerando maiores demandas nos serviços públicos prestados 

pela Prefeitura Municipal. 

 São identificados os pontos positivos para o município  com a implantação do 

terminal na figura 39, dispostos na mesma classificação anterior.  

 

Figura 39: Pontos positívos apontados pelos entrevistados para o município de navegantes com a 
implantação do terminal portuário 

 Nota-se que dentre os aspectos positivos que o terminal gerou para o município, 

sendo que a vinda de novos empreendimentos comerciais, geração de renda para a 

população, incremento na economia local, reconhecimento do município a nível 

nacional/internacional, oportunidade de negócios e arrecadação de tributos estão todos 

relacionados com a evolução do PIB e crescimento demográfico, apontados nas análises 

anteriores. Podemos ainda incluir um benefício na ordem de infra-estrutura que é o 

crescimento do município com as análises mencionadas juntamente com as análises dos 

mapas de ocupação do solo que foram desenvolvidos neste trabalho para destacar esses 

fatores mencionados pelos entrevistados.   
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 Foi perguntado ao entrevistado se sua instituição se beneficiou ecônomicamente 

com a vinda do terminal, sendo que dos 16 entrevistados, 12 responderam que obtiveram 

alguma forma de lucro, representando 75%, sendo que 4 responderam que não, 25%. 

Sendo que entre os fatores apontados pelos entrevistados de como se deu a maior 

movimentação de negócios na sua intituição estão relacionados com as análises levantadas 

anteriormente, como a maior quantidade de relação comerciais, o maior poder de compra de 

mercadorias pela população, estão diretamente ligados com o aumento do PIB, a vinda de 

novas empresas como já foi levantado anteriormente, e o andensamento da região 

correlacionado com as análises de demografia e os mapas de áreas ocupadas no município. 

 Nesta seção fica evidenciado que com a implantação do terminal portuário foram 

apontados alguns problemas de caráter ambiental segundo o ponto de vista dos 

entrevistados. Os pontos positivos e que o Terminal trouxe para o município quase que não 

foram citadas vantagens de natureza ambiental, aparecendo apenas com 2 % 

demonstrando uma inversão bastante clara quanto a essa questão. É possivel observar 

também que o principal ganho foi na questão econômica para a região com 64% das 

respostas, enquanto que os problemas de natureza econômica foram os que em menor 

escala foram apontados. Já nos quesitos de infra-estrutura ocorre o inverso, tendo em sua 

maioria sido apontados como problemas com a implantação do terminal, e nos pontos 

positivos este é pouco representado. Nos problemas e pontos positivos de natureza social 

este é o que ocorre a maior similaridade com 21% de problemas e 16% como pontos 

positivos. É evidenciado ainda que a maioria dos entrevistados obtiveram lucro com a 

instalação do Terminal, demonstrando mais uma vez o ganho econômico para o município 

que o terminal portuário trouxe para a região.  

 

6.3.4 IDENTIFICAÇÃO DE ATORES E RESPONSABILIDADES 

 É perguntado aos entrevistados se a Portonave S/A, por não se tratar de um terminal 

portuário público, as relações com o município são abordadas e se estas são tratadas de 

forma adequada, dando ao empreendimento as suas responsabilidades. Dentre todos os 

entrevistados (100%) responderam que o terminal portuário, arca com suas 

responsabilidades, e trabalha nesta relação com o município.  

 No quadro 7, estão identificados as principais instituição apontadas pelos 

entrevistados que possuem uma relação com o Terminal seja diretamente ou indiretamente, 

nota-se que estas foram classificadas dentro de suas diferentes esferas, governamentais, 
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não governamentais, e iniciativa privada, e os seus diferentes níveis, sendo eles federal, 

estadual ou municipal, juntamente com o número de vezes que foram respondidos.   

Quadro 7: Principais instituições envolvidas com a Portonave de acordo com o entrevistado 

ATORES FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

GOVERNAMENTAIS

União 1 FATMA Prefeitura 7

Receita Federal 3 Terminais Portuários 1 Autoridade Portuária de Itajaí

Ministério da Agricultura 2 Capitania dos Portos 1 Superintendência do Porto de Itajaí

Anvisa 2 Terminais Portuários 1

NÃO GOVERNAMENTAIS

FIESC 1 ACIN 2

CAP 1

Sindicato dos transportadores 1

INICIATIVA PRIVADA

Clientes importadores/exportadores 6 Clientes importadores/exportadores 6 clientes importadores/exportadores 6

Armadores 2 Transportadoras 1

BRFood 1 Despachantes Aduaneiros 1

Terminais Portuários 1

Praticagem 1

Armazens 1

Empresas de logística 1  

 A figura 40 indica que, uma grande gama de instituições foram apontadas pelos 

entrevistados, porém os que apareceram com uma maior freqüência foi à prefeitura com 

18%, 15 % são clientes importadores/exportadores e a Receita Federal com 8%. 

 

Figura 40: Instituições citadas pelos entrevistados e seus percentuais de resposta 

 Foi perguntado aos entrevistados se porto, município e usuários tem realizado 

políticas conjuntas para a solução de possíveis conflitos, sendo que 69% dos entrevistados 

acham que tem sido desenvolvidas tais políticas, enquanto que 31% acham que não. 
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 Aos entrevistados que responderam que os diferentes atores tem buscado políticas 

conjuntas, foi então perguntado quais seriam estas políticas. A análise da figura 41 

demonstra que dentre as políticas que foram apontadas por serem desenvolvidas em 

conjunto entre porto, município e usuários, 19% são classificadas como políticas ambientais, 

5 % política econômica, 29% correspondeu a uma única política de infra-estrutura, e 37 % 

das políticas respondidas foram classificadas como sociais, além de 10% corresponde aos 

que apontaram que estava sendo desenvolvidas as políticas, porém os entrevistados não 

souberam dizer quais seriam estas, todas as políticas respondidas estão expostas na figura. 

 

Figura 41: Percentuais de políticas que tem sido trabalhadas entre os diferentes atore 

 
 Na análise deste tópico nota-se que o Terminal Portuário da Portonave, se mostra 

presente para os atores envolvidos quanto a sua participação nas questões de sua 

responsabilidade sob o município de Navegantes. Sendo um empreendimento de natureza 

privada, este arca com suas responsabilidades demonstrando as vezes que essa relação é 

até melhor encarada que um porto público, e que está em constante diálogo com a 

prefeitura municipal de Navegantes, sendo a prefeitura a instituição que mais foi citada na 

participação com o terminal. Porém nota-se que o Terminal portuário pode ainda tomar uma 

postura ainda mais pró-ativa e em conjunto com as entidades que tem envolvimento nas 
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suas operações buscar maiores soluções para possíveis problemas em parceria com os 

envolvidos. 

 

6.3.5 RELAÇÃO PORTO-CIDADE DE NAVEGANTES 

 Foi perguntado aos atores em que estágio está a relação entre porto e cidade, sendo 

que dos 16 (100%) dos entrevistados, 15 (94%) disseram quem os interesses do porto e da 

cidade estão integrados, enquanto que apenas 1 entrevistado (6%), respondeu que estão se 

distanciando dos interesses de cada um, porto e cidade, sendo que nenhum entrevistado 

optou por estarem isolados porto e município. Tal resultado é característico de um terminal 

portuário ainda muito recente no município, e neste momento ambas as entidades trabalham 

de forma muito próxima, em muitas vezes um dependendo do outro. Sendo que não 

surgiram grandes conflitos de relevância que se sobreponha aos interesses da outra parte, 

tendo em vista que o terminal portuário tem trazido grandes vantagens econômicas para o 

município.  

 Quanto a questão de qual a opinião dos entrevistados quanto a relação entre a 

Portonave e o município de Navegantes (figura 42), indicando que todos os entrevistados 

possuem uma opinião positiva quanto à relação da Portonave e o município, sendo que dos 

17 (100%) dos entrevistados, 13 (76%) disseram que a relação podia ser considerada boa, 

enquanto que 3 (18%) acham que a relação é muito boa, e 1 (6%) acredita que a relação é 

excelente, sendo que muito fraca, fraca e regular não foram respondidas. 

 

Figura 42: Opinião do entrevistado quanto a relação com o município 
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Foi então perguntado aos entrevistados se possuem ou não conhecimento sobre o 

que é o Plano Diretor, sendo que dos 17 (100%) entrevistados, 14 (82%) sabiam o que era 

um Plano Diretor, e outros 3 (18%) não tinham conhecimento do que é um Plano Diretor. 

Para os entrevistados que responderam que tinha conhecimento sobre o que era o 

Plano Diretor, foi então perguntado qual a sua opinião sobre o Plano Diretor do município de 

Navegantes, e suas respectivas respostas estão dispostas no quadro 8. 

Quadro 8: Resposta dos entrevistados quanto ao Plano Diretor de Navegantes. 

A prefeitura tem buscado soluções para reverter possíveis problemas

É falho a longo prazo, porém tem funcionado a curto prazo. Deixando a desejar a longo prazo na educação e saúde. Tanto no planejamento quanto execução

Qual sua opinião sobre o Plano Diretor e sua relação com o município?

Necessita ser revisado e readequado

Necessita ser revisto contemplando a orla com investimentos adequandos e alternativas de acesso a BR 101

O plano diretor deve ser melhor implementado considerando a recente implantação da PORTONAVE

Desconhece o Plano Diretor de Navegantes

Requer um estudo mais detalhado sobre a macro-regionalização

Para 2 entrevistados responderam que apenas necessita ser readequado

O plano diretor tem sido bom para a cidade, onde tem favorecido o desenvolvimento

Obrigou o município a se adequar, refletindo nas decisões tomadas

Deve atender aos anseios municipais, contemplando aos cidadãos e mediando a relação desenvolvimento e qualidade

É um plano atualizado, aprovado em 2008, porém necessita de revisão em alguns aspectos que foram criados com a vinda do porto

 
 
 Analisando as respostas dos entrevistados fica evidente que o Plano Diretor do 

município encontra-se defasado e necessita de uma revisão, isso porque o município vem 

passando pelo franco processo de crescimento que foi observado anteriormente, sendo que 

as necessidades do atual momento hoje são diferentes das do período em que este foi 

desenvolvido, e para esta defasagem não refletir no desaquecimento do crescimento que 

tem sido bastante favorável para o município, o Plano Diretor precisa ser revisto, e 

contemplar tais necessidades que o município necessita para continuar em franco processo 

de crescimento. 

 A figura 43 apresenta as formas que a Portonave pode ser considerada um 

instrumento econômico eficiente para o município, ou seja, promotor de desenvolvimento do 

município. Tendo como base 32 (100%) respondidas pelos entrevistados, 28% foi 

respondido que este se faz um importante instrumento através da atração de novas 

empresas para o município, enquanto que 19% foi respondido que este se torna um 

importante instrumento através da geração de emprego para os moradores da cidade, 

gerando assim uma maior renda para suas famílias, e por conseguinte um maior fluxo na 

economia local, refletindo assim no aumento do PIB, enquanto que para 13% este se faz 

através da arrecadação de tributos e pela qualificação de mão de obra para os moradores.   
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Figura 43: De que forma a Portonave pode ser um instrumento econômico para o município 

 Quando perguntado aos entrevistados se a Portonave poderia reverter parte dos 

seus lucros para a sociedade navegantina, dos 100%, 76% deles disseram que o 

empreendimento poderia sim reverter um percentual do seu lucro para a sociedade 

configurando, enquanto que 6% respondeu que o empreendimento não deve reverter parte 

do seu lucro, e 18% entrevistados não quiseram responder a pergunta.    

Entre os entrevistados que responderam que o terminal poderia reverter parte do seu 

lucro, foi então perguntado de que forma isso poderia ocorrer (figura 44), sendo que suas 

respostas estão classificadas dentro dos quatro critérios, onde tons de verde são de 

natureza ambiental onde este foi respondido apenas com 6% dos entrevistados, vermelho 

de natureza econômica obteve 12% de respostas, azul de infra estrutura com 38% e em 

amarelo investimentos de caráter social com 37%.  
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Figura 44: Como poderia ser revertido parte do lucro da Portonave para o município de Navegantes. 

 Através da presente analise é possível notar que a relação do terminal com o 

município é considerada boa pelos diferentes atores, mostrando que o terminal tem buscado 

um relacionamento saudável com a região neste primeiro momento. Porém são encontrados 

alguns problemas quanto ao Plano Diretor do município, onde este se encontra em parte 

desatualizado, e não contempla da forma adequada à inserção do terminal na região, 

evidenciando alguns problemas que podem acabar resultando em possíveis conflitos num 

futuro, caso este não seja adequado as necessidades do Terminal e seja pensado a um 

longo prazo.  

 Apesar da relação do Terminal ter sido apontada como boa, esta ainda pode 

melhorar de forma significativa, trabalhando na questão ambiental através de programas 

que vão além do terminal, fazendo investimentos locais, na criação de obras voltadas para a 

comunidade, e ainda trabalhando mais atuante perante as questões sociais, assim tornando 

ainda mais parceira da comunidade trazendo benefícios para ambas as partes, 
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demonstrando a sua responsabilidade social a níveis cada vez maiores e obtendo um 

reconhecimento ainda maior.  

6.3.6 VISÃO DE FUTURO 

 Segundo o PDZ 2010 do Complexo Portuário do Rio Itajaí, o terminal portuário da 

Portonave, possui duas alternativas como propostas para sua ampliação, que estão sendo 

estudadas para a escolha e implementação de uma destas em um futuro próximo (Anexo I).  

 Em relação a possibilidade do surgimento de novos conflitos na relação entre porto e 

cidade com a possível expansão do terminal, dos 100% dos entrevistados que 

responderam,  29% considera que serão gerados novos problemas e conflitos, enquanto 

que 71% dos entrevistados acham que não ocorrerão novos conflitos.  

 Na figura 45, estão evidenciados os problemas que podem vir a surgir apontados 

pelos entrevistados, juntamente com seus percentuais de resposta, sendo que dos 100% 

dos problemas, 17% representam de caráter ambiental, sendo eles prejuízo ao meio 

ambiente local 9% e poluição sonora 7%, 8% foi apontado como sendo de caráter 

econômico na poluição visual, foram apontados 58% problemas de infra-estrutura, sendo 

eles a malha rodoviária não suportando 34%, transtorno para o crescimento estrutural e 

demográfico 8%, aumento na demanda por serviços públicos 8%, conflitos de interesse na 

relação público/particular 8%, e 17% problema social, definido pelo aumento do desemprego 

no município, pois irá atrair uma maior quantidade de mão de obra para a região, e nem 

todos serão aproveitados pela empresa. 

 

Figura 45: Possíveis problemas no município apontados pelos entrevistados com a expansão da 
Portonave 
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 Quanto a possibilidade de o município se tornar exclusivamente dependente das 

atividades portuárias,  

 Foi perguntado aos entrevistados se acreditam ou não que o município de 

Navegantes pode se tornar exclusivamente dependente das movimentações portuárias 

realizadas pela Portonave. Sendo que 35% dos entrevistados acreditam que o município 

pode se tornar exclusivamente dependente das atividades portuárias, enquanto que 65% 

acreditam que o município não irá se tornar dependente somente das atividades portuárias. 

 Quando perguntados se a Portonave está preparada para atender a uma exigência 

cada vez maior quanto a questão ambiental. Dos 100% dos entrevistados, 70% acreditam 

que o município pode se tornar exclusivamente dependente, enquanto que 18% acreditam 

que não, sendo que 12% não souberam opinar sobre a questão. 

 

 No quadro 9, são apresentadas as expectativas de cada instituição quanto ao futuro 

em relação a Portonave e o município de Navegantes. 

Quadro 9: O que a instituição espera para o futuro da relação do terminal portuário com o município 

Um estreitamento de relações, havendo um aumento de negócios

Um crescimento e desenvolvimento do município e da relação, e uma consolidação no mercado

Cada vez se tornando mais parceiros, e participando no desenvolvimento e renda do município

Uma relação bastante intima, beneficiando o município

O que sua instituição espera para o futuro dessa relação?

Com a expançao da atividade, que possam ser geradas novas aquisições dos moradores, gerando uma maior renda para o município

O porto crescendo cada vez mais, sem que o município de a devida atenção para as questões culturais, fazendo com que estas deixem de existir

Uma harmônia de entendimento permanente, onde a sociedade tenha orgulho da empresa, e esta o mesmo pela população, e que sempre busque um equilíbrio com a cidade

Benefícios mútuos, com o desenvolvimento do setor privado e público

Um maior trabalho em parceria entre porto e secretaria social por meio de projetos sociais

Um amadurecimento nas relações político-administrativas, e um planejamento a médio e longo prazo com metas claras e que possam ser cobradas pela sociedade civil organizada

Espera cada vez mais um crescimento do porto, independente das questões sociais, sempre buscando o crescimento da atividade portuária

Um futuro positivo, trazendo novos clientes, desenvolvimento para a cidade, novas indústrias e novos colaboradores

Uma relação integrada e harmônica

Um amadurecimento. Onde as partes terão cada vez mais uma melhor relação

Um crescimento do porto alavancando a econômia do município

Que as compensações ambientais da PORTONAVE sejam aplicadas no município o que não vem ocorrendo em grande escala

 
 

 Analisando esta seção, fica evidenciado que os atores entrevistados são otimistas 

em relação às perspectivas do terminal portuário, alvo deste estudo, para um futuro, e que 

eles confiam na capacidade desta quanto as suas operações. É apontado ainda que muitos 

dos entrevistados não acreditam na dependência exclusiva do município da atividade 

portuária, tal resposta fica evidenciado pela atração de novos empreendimentos de grande 

porte que a inserção da Portonave acaba acarretando, fazendo com que essa alternativa 

venha a ocorrer. Fica claro que este empreendimento deve sempre manter esforços para 

que esta relação ocorra de forma harmoniosa, sempre buscando o melhor para o município 
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e a região, para que assim, não ocorram inversões nesses papéis e as operações do 

terminal portuário não se torne conflituosa com os interesses dos municípios e de seus 

cidadãos.      

6.4 Promoção de alternativas viáveis a fim de adequar os procedimentos das 

operações conforme a legislação vigente 

 Nesta seção são apresentadas as políticas que a Agenda Ambiental Portuária deve 

seguir, juntamente com seus instrumentos, e medidas mínimas exigidas a serem aplicadas, 

apresentando os princípios básicos a serem seguidos. 

 No quadro 10, está disposta a Lei responsável pela criação da Agenda Ambiental 

Portuária, bem como a disposição da matéria onde esta política tem pautada como suas 

funções e a abrangência da política 

Quadro 10: Lei, matéria e abrangência referente a Agenda Ambiental Portuária. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Agenda Ambiental Portuária 

 

Lei 

 

- Portaria SECIRM N°.005, de 19 de março de 1998. AAP 

 

 

Matéria 

- Propõe um modelo de gestão ambiental para os portos e suas áreas de 

abrangência, cujo parâmetro inclui a observância às políticas de meio ambiente, 

recursos do mar e recursos hídricos, bem como às convenções internacionais e ao 

plano nacional de gerenciamento costeiro, destacando-se a compatibilização de 

propostas de ampliação de portos com as diretrizes do zoneamento ecológico-

econômico da costa. 

Abrangência - Todo território nacional, em seus portos e áreas de abrangência 

 

 Quanto aos princípios e fundamentos que regem esta lei, evidenciam a importância 

da adoção da mesma (quadro 11). 

Quadro 11: Princípio e Fundamentos da Agenda Ambiental Portuária 

Características Agenda Ambiental Portuária 

 

 

 

 

 

 

Princípios e 

Fundamentos 

- Reconhecidamente, a implantação e operação de portos e terminais 

marítimos apresentam grande potencialidade de geração de impactos 

ambientais diversos 

- A indução de ocupação de áreas retroportuárias e de áreas adjacentes 

aos eixos de transporte, o adensamento da ocupação existente e o 

desenvolvimento de atividades industriais e agrícolas trazem, como 

desdobramento, uma gama de impactos aos ecossistemas costeiros, 

considerados como impactos indiretos da atividade portuária. 

- Devem ser tomadas medidas preventivas a serem implantadas por meio 

de instrumentos de planejamento e gestão ambiental. 

- A ocorrência desses impactos, diretos ou indiretos, gera conflitos 

diversos, caracterizados por interesses concorrentes, envolvendo 

principalmente os setores de pesca, turismo e lazer, expansão urbana e 

proteção ambiental. 
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 São apresentados os objetivos que corroboram os fundamentos da Agenda 

Ambiental (quadro 12). 

Quadro 12: Objetivos da Agenda Ambiental Portuária 

 

Características 

 

Agenda Ambiental Portuária  

 

 

 

 

Objetivos 

- Promover o controle ambiental da atividade portuária; 

- Inserir as atividades portuárias no âmbito do gerenciamento costeiro; 

- Implementar núcleos de gerenciamento ambiental nos portos organizados; 

- Implementar os setores de gerenciamento ambiental nas instalações 

portuárias fora do porto organizado; 

- Regulamentar os procedimentos da operação portuária, adequando-os aos 

padrões ambientais; 

- Capacitar recursos humanos para a gestão ambiental portuária. 

 

 

 Quanto aos instrumentos que regem a agenda ambiental, ou seja, o que deve ser 

implantado e seguido para a fundamentação da política (quadro 13). 

Quadro 13: Instrumentos da Agenda Ambiental Portuária 

Características 

Agenda Ambiental Portuária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

- observância à Política Nacional de Meio Ambiente, à Política Nacional para 

os Recursos do Mar e à Política Nacional de Recursos Hídricos; 

- observância às convenções, acordos e resoluções internacionais pertinentes; 

- observância aos princípios do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 

Resolução CIRM, de 03 de dezembro de 1997; 

- inserção da dimensão ambiental no processo brasileiro de modernização 

portuária; 

- ênfase às ações de caráter preventivo; 

- compatibilização com o processo de Gerenciamento Costeiro, via 

instrumentos de gestão como o Zoneamento Ecológico- Econômico Costeiro e 

os Planos de Gestão, principalmente em atividades de expansão das áreas 

portuárias; 

- compatibilização dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos 

com os planos de ordenamento municipais, metropolitanos de uso do solo e 

outros específicos, como os que estabelecem unidades de conservação, por 

exemplo; 

- monitoramento e controle ambiental do dia-a-dia da atividade portuária; e 

- implementação de Planos de Contingência, para a preparação e resposta em 

caso de acidentes. 

6.4.1 Síntese dos instrumentos da Agenda Ambiental Portuária aplicados na 

Portonave 

 Nesta fase do trabalho são apresentados uma síntese das políticas aplicadas na 

área de estudo e respectivas análises do atendimento, não atendimento ou atendimento 

parcial dos instrumentos, princípio, convenções e leis relacionados direta ou indiretamente a 
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gestão portuária, a saber: Política Nacional de Meio Ambiente, convenções e acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

Lei de Modernização dos Portos, caráter preventivo, monitoramento, controle ambiental e 

planos de contingência.  

  Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente PNMA, juntamente com a 

resposta se o Terminal atende por completo, parcialmente ou não atende cada instrumento 

da política (quadro 14).  

Quadro 14: Instrumentos do PNMA, juntamente com a aplicação ou não no terminal.  

Característica Política Nacional de Meio Ambiente Atende Não 

atende 

Atende 

Parcial

mente 

Não 

identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental X    

O zoneamento ambiental X    

A avaliação de impactos ambientais X    

O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras; 
X    

Os incentivos à produção e instalação de 

equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 

voltados para a melhoria da qualidade ambiental 

 

 

X 

   

A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de 

proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, 

pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal 

 

 

X 

   

Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 

Ambiente 
X    

Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

Instrumentos de Defesa Ambiental 
 

X 

   

Relatório de Qualidade do Meio Ambiente X    

Informações sobre o Meio Ambiente e Cadastro 

Técnico Federal de atividades potencialmente 

poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais 

 

 

X 

   

 Tendo como base os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, cabe 

destacar que todos são plenamente atendidos pela Portonave. 

 As convenções e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário juntamente 

com a resposta se o Terminal atende por completo, parcialmente ou não atende cada 

instrumento da política (Quadro 15).  
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Quadro 15: Convenções e acordos dos quais o Brasil é signatário, e a sua respectiva resposta se a 
Portonave atende ou não. 

Característica Convenções e acordos atende não 

atende 

Atende 

parcialmente 

Não 

identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenções das 

quais o Brasil é 

signatário 

- Convenção internacional para 

controle e gerenciamento da água 

de lastro e sedimentos de navios, 

2004 (BWM) 

  

X 
  

- Convenção Internacional Sobre 

Controle de Sistemas Anti-

Incrustantes Nocivos em Navios, 

2001 (AFS) 

  

X 
  

- Convenção Internacional para 

Prevenção da Poluição Causada 

por Navios (MARPOL) 

 

X 
   

- Convenção Sobre a Prevenção 

de Poluição Marinha por 

Alijamento de Resíduos e Outras 

Matérias, 1972 (LC) 

    

 

X 

- Convenção Internacional Sobre 

Preparo, Resposta e Cooperação 

em Casos de Poluição por Óleo 

(OPRC) 

    

X 

- Convenção Internacional para 

Salvaguarda da Vida Humana no 

Mar, 1974 (SOLAS) 

    

X 

- Convenção Internacional para 

Prevenção da Poluição do Mar 

por Óleo, 1954  

    

X 

- Convenção Internacional 

Relativa à Intervenção em Alto-

Mar em Caso de Acidentes por 

Óleo (INTERVENTION) 

    

 

X 

- Convenção Internacional para a 

Reciclagem Segura e 

Ambientalmente Adequada de 

Navios, 2009 (SRC) 

    

X 

-Código Internacional para a 

Proteção de Navios e Instalações 

Portuárias (ISPS Code) 

 

X 
   

-Código Internacional para o 

Gerenciamento da Operação 

Segura de Navios e para a 

Prevenção da Poluição (ISM 

Code) 

  

X 
  

 Quanto as convenções e acordos, foram encontrados 2 acordos onde a 

Portonave atende, sendo que 3 não estão aplicadas no terminal, e os outros 6 não 

foram possíveis constatar devido a falta de informações referente a aplicação ou 

não. 

 No quadro 16, os princípios que regem o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

política integrante da Agenda Ambiental Portuária. 
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Quadro 16: Princípios do PNGC 

Característica 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípios 

- A observância da Política Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional para os Recursos 

do Mar, de forma articulada e compatibilizada com as demais políticas incidentes na sua área de 

abrangência e de atuação 

- A observância dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na matéria; 

- A observância dos direitos de liberdade de navegação, na forma da legislação vigente 

- A utilização sustentável dos recursos costeiros em observância aos critérios previstos em Lei e 

neste Plano 

- A gestão integrada dos ambientes terrestres e marinhos da Zona Costeira, com a construção e 

manutenção de mecanismos transparentes e participativos de tomada de decisões, baseada na 

melhor informação e tecnologia disponível e na convergência e compatibilização das políticas 

públicas, em todos os níveis da administração 

- A necessidade de ser considerada, na faixa marítima, a área de abrangência localizada na 

plataforma continental interna, na qual os processos de transporte sedimentar e modificação 

topográfica do fundo marinho constituem parte integrante substancial dos processos costeiros, e 

ainda aquela porção de mar onde o efeito dos aportes terrestres sobre os ecossistemas marinhos é 

mais significativo 

- A não-fragmentação, na faixa terrestre, da unidade natural dos ecossistemas costeiros, de forma 

a permitir a regulamentação da utilização de seus recursos, respeitando sua integridade; 

- A consideração, na faixa terrestre, das áreas marcadas por atividade sócio econômicocultural de 

características costeiras e sua área de influência imediata, em função dos efeitos dessas 

atividades sobre a conformação do território costeiro. 

- A consideração dos limites municipais, dada a operacionalidade das articulações necessárias ao 

processo de gestão. 

- A preservação, conservação e controle de áreas que sejam representativas dos ecossistemas da 

Zona Costeira, com recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou descaracterizadas. 

- A aplicação do Princípio de Precaução tal como definido na Agenda 21, adotando-se medidas 

eficazes para impedir ou minimizar a degradação do meio ambiente, sempre que houver perigo 

de dano grave ou irreversível, mesmo na falta de dados científicos completos e atualizados. 

- A execução em conformidade com o princípio da descentralização, assegurando o 

comprometimento e a cooperação entre os níveis de governo, e desses com a sociedade, no 

estabelecimento de políticas, planos e programas estaduais e municipais. 

 

 O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro juntamente com a resposta se o 

Terminal atende por completo, parcialmente ou não atende cada instrumento da política 

(quadro 17).  
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Quadro 17: Instrumentos do PNGC 

Característica 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Atende Não 

atende 

Atende 

parcial

mente 

Não 

identifi

cado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

- O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, 

legalmente estabelecido, deve explicitar os 

desdobramentos do PNGC, visando a implementação da 

Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, incluindo 

a definição das responsabilidade e procedimentos 

institucionais para a sua execução. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

- O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - 

PMGC, legalmente estabelecido, deve explicitar os 

desdobramentos do PNGC e do PEGC, visando a 

implementação da Política Municipal de Gerenciamento 

Costeiro, incluindo as responsabilidades e os 

procedimentos institucionais para a sua execução. O 

PMGC deve guardar estreita relação com os planos de 

uso e ocupação territorial e outros pertinentes ao 

planejamento municipal. 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro 

- SIGERCO, componente do 

Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente 

(SINIMA), se constitui em um sistema que integra 

informações do PNGC, proveniente de banco de dados, 

sistema de informações geográficas e sensoriamento 

remoto, devendo propiciar suporte e capilaridade aos 

subsistemas estruturados/gerenciados pelos Estados e 

Municípios. 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona 

Costeira - SMA-ZC se constitui na estrutura operacional 

de coleta de dados e informações, de forma contínua, de 

modo a acompanhar os indicadores de qualidade sócio-

ambiental da Zona Costeira e propiciar o suporte 

permanente dos Planos de Gestão. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira 

- RQA-ZC consiste no procedimento de consolidação 

periódica dos resultados produzidos pelo monitoramento 

ambiental e, sobretudo, de avaliação da eficiência e 

eficácia das medidas e ações da gestão desenvolvidas. 

Esse Relatório será elaborado, periodicamente, pela 

Coordenação Nacional do Gerenciamento Costeiro, a 

partir dos Relatórios desenvolvidos pelas Coordenações 

Estaduais. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

- O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC 

se constitui no instrumento balizador do processo de 

ordenamento territorial necessário para a obtenção das 

condições de sustentabilidade ambiental do 

desenvolvimento da Zona Costeira, em consonância com 

a diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

território nacional. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

O Plano de Gestão da Zona Costeira - PGZC 

compreende a formulação de um conjunto de ações 

estratégicas e programáticas, articuladas e localizadas, 

elaboradas com a participação da sociedade, que visam 

orientar a execução do Gerenciamento Costeiro. Esse 

plano poderá ser aplicado nos diferentes níveis de 

governo e em variadas escalas de atuação. 

  

 

X 
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 Dentro dos instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento costeiro, foi possível 

constatar que 3 instrumentos dessa política são atendidas pela Portonave, enquanto que 4 

instrumentos não são atendidos.  

 Quanto a Lei de Modernização dos Portos Lei 8630/93 os quais são aplicados sob a 

Agenda Ambiental Portuária, estão evidenciados os artigos e incisos que são aplicados, 

aplicados parcialmente ou não na Portonave (Quadro 18). 

 

Quadro 18: Artigos e incisos da Lei 8630/93 que se aplicam sob a Agenda Ambiental Portuária 

Característica Lei de Modernização dos Portos 

Lei 8630/93 

Atende Não 

atende 

Atende 

parcialmente 

Não 

identificado 

 

 

 

 

 

 

Artigo 4° 

 

 

  

I - de contrato de arrendamento, 

celebrado com a União no caso de 

exploração direta, ou com sua 

concessionária, sempre através de 

licitação, quando localizada dentro dos 

limites da área do porto organizado; 

 

X 
   

II - de autorização do órgão 

competente, quando se tratar de 

Instalação Portuária Pública de 

Pequeno Porte, de Estação de 

Transbordo de Cargas ou de terminal 

de uso privativo, desde que fora da 

área do porto organizado, ou quando o 

interessado for titular do domínio útil 

do terreno, mesmo que situado dentro 

da área do porto organizado 

 

 

 

X 

   

 

 

Artigo 4° 

§ 1º 

- A aceleração do contrato e a 

autorização a que se referem os incisos 

I e II deste artigo devem ser precedidas 

de consulta à autoridade aduaneira ao 

poder público municipal e de 

aprovação do Relatório de Impacto 

sobre o Meio Ambiente – RIMA. 

 

 

X 

   

 

Artigo 30° 

Será instituído, em cada porto 

organizado ou no âmbito de cada 

concessão, um Conselho de Autoridade 

Portuária. 

 

X 
   

 

Artigo 30° 
§ 1º 

 Compete ao Conselho de Autoridade 

Portuária: 

.XII – assegurar o cumprimento das 

normas de proteção 

ao meio ambiente;” 

 

X 
   

 

Artigo 33° 

§ 1º 

“Compete à Administração do Porto, 

dentro dos limites da área do porto: 

VII – fiscalizar as operações 

portuárias, zelando para que os 

serviços se realizem com regularidade, 

eficiência, segurança e respeito ao 

meio ambiente;” 

 

 

 

X 

   

 Tendo como base os artigos e incisos da Lei de Modernização dos Portos, cabe 

destacar que todos são plenamente atendidos pela Portonave. 
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 As exigências mínimas e seus estabelecimentos que atuam sob o Caráter Preventivo 

aplicáveis nos portos, e que fazem parte das políticas a serem adotadas na elaboração da 

agenda, com o atendimento, não atendimento, atendimento parcial encontram-se no quadro 

19. 

Quadro 19: Exigências mínimas e padrões a serem estabelecidos nos portos sob o caráter 
preventivo. 

Característica Caráter Preventivo Atende Não 

atende 

Atende 

parcialmente 

Não 

identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deverão conter 

no mínimo 

 

 

  

- identificação e classificação dos 

acidentes, através de Estudo de 

Análise de Riscos, envolvendo 

segurança à navegação e o 

transporte, manipulação e 

armazenamento de produtos 

perigosos no porto e região; 

 

 

X 

   

- estimativa de freqüência das 

ocorrências; 
X    

- análise das conseqüências; X    

- plano operacional, incluindo: 

administração e logística; ações e 

responsabilidades; programa de 

capacitação e treinamento, inclusive 

simulações; programa de inspeções; 

e equipamentos e recursos 

financeiros necessários. 

 

 

X 

   

 

 

Com base 

nestes estudos 

deverão ser 

estabelecidos: 

- medidas preventivas de acidente, 

envolvendo infra-estrutura 

adequada, capacitação de 

recursos humanos, sinalização e 

sistemas de comunicação, entre 

outros; 

 

 

X 

   

- planos de Emergência, com 

estrutura organizacional própria, 

recursos materiais adequados, 

recursos humanos treinados e 

sistemas de acionamento e 

mobilização. 

 

 

X 

   

 Sendo que quanto ao caráter preventivo todos os requerimentos mínimos são 

atendidos pela Portonave.  

 Os requisitos mínimos quanto ao monitoramento que deverá ser acompanhado no 

dia a dia da atividade para a aplicação da agenda, com o seu cumprimento, não 

cumprimento ou cumprimento parcial encontra-se disposto no quadro 20. 
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Quadro 20: Parâmetros físico químicos a serem monitorados. 

Característica Monitoramento Atende Não 

atende 

Atende 

parcialmente 

Não 

identificado 

 

 

Deverá ser 

desenvolvido 

caso a caso, 

partindo do 

conhecimento das 

características 

ambientais locais, 

das fontes 

poluidoras e dos 

poluentes gerados 

Esse programa deverá contemplar o 

acompanhamento de parâmetros 

importantes para o desenvolvimento 

das atividades portuárias 

    

ventos X    

marés X    

correntes X    

resíduos sedimentáveis X    

batimetria X    

oxigênio dissolvido X    

 matéria orgânica e produtos 

tóxicos (nos corpos d’água) 
X    

diversidade biológica e cobertura 

vegetal 
 X   

outros poluentes atmosféricos. X    

 Dentro dos requerimentos mínimos de monitoramento a serem aplicados nos portos, 

8 são atendidos na empresa, enquanto um não é atendido 

 Quanto ao controle ambiental, estes devem conter os seguintes itens, dispostos no 

quadro 21, estão evidenciados o atendimento, o não atendimento, o atendimento parcial ou 

não sendo aplicação ao terminal  

Quadro 21: padrões a serem contemplados no controle ambiental da atividade portuária. 

Característica  Controle ambiental Atend

e 

Não 

atende 

Parci

almen

te 

Não 

identifi

cado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deverão conter 

Monitoramento ambiental (marés, ventos, correntes, 

qualidade ambiental) 
 

X 

   

Controle de erosão e assoreamento (incluindo o 

gerenciamento das dragagens) 
  

X 

  

Risco ambiental e prevenção de acidentes (análises de risco, 

plano de contingências) 
 

X 

   

Resíduos sólidos portuários (coleta, tratamento e destinação 

final de taifa, resíduos perigosos, cargas apreendidas ou 

descartadas e outros resíduos decorrentes da operação 

portuária) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

Controle de efluentes líquidos e gasosos (coleta, tratamento 

e disposição dos esgotos do porto e das embarcações, 

sistemas preventivos em drenagens, lançamentos de 

efluentes de lavagem de porão e de tanques, etc) 

 

 

X 

  

 

 

Controle da introdução de espécies marinhas exóticas, 

por água de lastro 
  

X 

  

Conservação dos recursos naturais (pesca, 

ecossistemas costeiros na área de influência do porto, 

etc) 

  

 

 

X 

 

Treinamento e extensão ambiental (treinamento da 

comunidade portuária visando a prevenção de 

impactos e a melhoria da qualidade ambiental) 

  

X 
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 Quanto ao controle ambiental, 3 parâmetros são atendidos pela empresa, 3 não são 

atendidos, 1 parcialmente atendido, e 1 não sendo aplicado ao empreendimento. 

 Os padrões mínimos dos planos de contingência a serem implementados pelo 

terminal, juntamente com a resposta se o Terminal atende por completo, parcialmente ou 

não atende cada quesito (quadro 22).  

Quadro 22: Procedimentos mínimos quanto aos planos de contingência aplicado aos portos.  

Característica Planos de contingência Atende Não 

atende 

Parcialmente Não 

identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deverão conter, 

no mínimo 

integração com planos regionais e 

nacionais existentes ou em 

elaboração, como por exemplo o 

“Plano Nacional de Contingência para 

o combate a acidentes por derrame de 

óleo”. 

 

 

X 

   

- identificação e classificação dos 

acidentes, através de Análise de 

Riscos, envolvendo segurança à 

navegação e o transporte, 

manipulação e armazenamento de 

produtos perigosos no porto e região, 

estimativa de freqüência das 

ocorrências e análise das 

conseqüências; 

 

 

 

X 

   

- plano operacional, incluindo, 

administração e logística; ações e 

responsabilidades; programa de 

capacitação e treinamento, inclusive 

simulações; programa de inspeções; e 

equipamentos e recursos financeiros 

necessários; 

 

 

X 

   

- medidas preventivas de acidente, 

envolvendo infra-estrutura adequada, 

capacitação de recursos humanos, 

sinalização e sistemas de 

comunicação, entre outros; 

 

 

X 

   

- Planos de Emergência, com estrutura 

organizacional própria, recursos 

materiais adequados, 

recursos humanos treinados e sistemas 

de acionamento e mobilização. 

 

 

X 

   

 É evidenciado que todos os requisitos mínimos quanto ao plano de contingencia são 

plenamente atendidos pela Portonave. 

6.4.2 Ranking para estabelecer os parâmetros aplicáveis na Agenda Ambiental 

Portuária 

 No quadro 23, estão dispostas as políticas publicas aplicadas na agenda, com os 

itens de cada política que são atendidos, parcialmente atendidos, não atendidos e não 

identificados nas operações do Terminal Portuário da Portonave.   
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Quadro 23: Atendimento ou não das Políticas Públicas aplicadas a agenda ambiental portuária  

Políticas Itens Atendidos Itens não 

atendidos 

parcialmente 

atendidos 

não 

identificado 

Política Nacional de 

Meio Ambiente 

10 0 0 0 

Convenções e acordos 2 3 0 6 

Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro 

3 4 0 0 

Lei de Modernização 

dos Portos Lei 8630/93 

6 0 0 0 

Caráter Preventivo 6 0 0 0 

Monitoramento 8 1 0 0 

Controle ambiental 3 3 1 1 

Planos de contingência 3 0 0 0 

 

 Após verificada as Políticas Públicas que dão sustentação a agenda quanto ao 

atendimento, atendimento parcial, ou não atendimento, foi elaborado o ranking para 

estabelecer as diferenças dos graus de atendimento das diversas políticas públicas (figura 

46).                            

      

 

Figura 46: Ranking quanto ao atendimento das políticas públicas aplicadas sob a Agenda Ambiental 
Portuária. Fonte: O Autor.  

 

 Nota-se que a Portonave possui instituídas nas suas atividades boa parte das 

políticas aplicadas em suas atividades, sendo que pela classificação esta obteve uma 

conceituação boa, mostrando que esta já possui uma base formada para a instituição da 

Agenda Ambiental Portuária. Porém, existem necessidades de adequação de algumas 

políticas para atingir um estágio de ótimo ambiental, para uma adequação quanto a essa 

questão.  

 O Ranking evidencia ainda, que em um futuro caso sejam exigidas políticas mais 

rigorosas sob a atividade, esta necessitará de uma melhor adequação da sua atividade 

perante aos órgãos de fiscalização ambiental. 

0 12.5 25 37.5 41.5 50 62 
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6.5 Alternativas para solucionar os problemas e conflitos 

 Correlacionando as análises de crescimento da população, com o desenvolvimento 

do PIB do município, juntamente com as análises do uso e ocupação do solo no município, 

fica evidente que o terminal portuário tem contribuído e muito para o desenvolvimento da 

cidade, porém juntamente com este crescimento, surgem novos problemas e conflitos na 

região, sendo que fruto deste desenvolvimento é um crescimento desordenado, problemas 

ambientais e problemas quanto a infra-estrutura no município, já que em muito aumenta a 

demanda por serviços públicos e a pressão sobre o meio ambiente. Fica notório tais 

problemas também se analisarmos juntamente as entrevistas realizadas, já que em sua 

maioria os problemas apontados pelos entrevistados são caracterizados de natureza de 

infra-estrutura. Tais problemas devem ser buscadas soluções a partir do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro juntamente com o Plano de Ordenamento Municipal, inserindo 

estes nas atividades portuárias em parceria com a Prefeitura Municipal. A seguir serão 

listados os problemas encontrados juntamente com as medidas sugeridas a serem tomadas 

e a quem compete tal aplicação. 

Alternativas Ambientais 

 Com o crescimento desordenado, tem sido observada a supressão da mata ciliar ao 

longo do rio Itajaí-Açú, tal evento contribuiu para que ocorra um maior assoreamento do rio, 

bem como ocorram erosões ao longo do mesmo, assim o terminal portuário deveria 

trabalhar em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município, a fim de promover a 

recomposição desta mata, para que sejam evitados tais processos. Deve ainda realizar o 

monitoramento da diversidade biológica e cobertura vegetal, requisitos mínimos esses para 

este instrumento da Agenda Ambiental Portuária. 

 Recentemente com a dragagem tem sido evidenciada uma grande quantidade de lixo 

dispensado no rio Itajaí-Açú, a draga operando sob o leito tem retirado toneladas de lixo que 

foram jogados pela população no local (figura 47), e isso tem acarretado em um aumento do 

custo dessa obra, já que atrasa em muito a operação. Desta forma, o terminal portuário 

deveria promover campanhas para a conscientização da população a cerca deste problema, 

já que esse ato em muito afeta o meio ambiente, e ainda acaba trazendo maiores custos 

para a operação dos terminais. Deve ainda inserir em seu controle ambiental o controle de 

erosão e assoreamento para que assim possam ser monitoradas as suas taxas e buscado 

soluções para diminuir tal processo. 
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Figura 47: Contêiners de lixo retirado do leito do rio Itajaí-Açú pela operação de dragagem. Fonte: O 
Autor. 

  

 O terminal deveria ainda inserir em sua política ambiental um controle freqüente 

quanto ao monitoramento das águas de lastro dos navios, para assim evitar a introdução de 

espécies exóticas, que por ventura pode ser introduzida na região, e acabar se beneficiando 

das condições locais e sobressair sobre espécies nativas ocasionando em um desequilíbrio 

no ambiente, já que este não realiza esta atividade de monitoramento nas embarcações que 

atracam em seu cais. Deveria também realizar o controle sobre o escape de tintas anti-

incrustantes que são utilizadas nas embarcações, devido a sua toxicidade que podem 

acabar afetando a biota local.   

 Apesar do terminal portuário possuir uma reserva ecológica integrada ao terminal, a 

empresa deveria ainda aplicar maiores esforços na conservação dos recursos naturais na 

sua área de abrangência como na pesca e ecossistema costeiros, para evitar o 

comprometimento destes recursos naturais. 

 Este trabalho também recomenda que ocorra um treinamento e extensão ambiental, 

já possui integrado ao seu complexo o Ice-Port que são movimentadas grandes quantidades 

de amônia, gás altamente tóxico, que em caso de acidente pode vir a causar grandes 
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problemas para os moradores e região, fazendo assim um treinamento junto à comunidade, 

bem como desenvolver atividades junto à população para melhoria da qualidade ambiental 

do município.  

 A Portonave tem trabalhado com a população sobre a coleta seletiva de lixo (figura 

48), sendo que foi implementado nas proximidades da prefeitura municipal um ponto desta 

ação, denominado de ecoponto, porém esta atitude poderia ser intensificada, e o terminal 

promover mais pontos deste tipo de coleta no município, a fim de incentivar uma 

conscientização ainda maior na população, sob essa temática. 

   

  

Figura 48: Ecoponto implementado pela Portonave. Fonte: O Autor. 

 

 Desta forma apesar de a Portonave possuir uma boa eficiência a cerca das questões 

ambientais na sua área de operação, esta deveria manter uma postura mais pró-ativa 

quanto às questões ambientais sendo mais abrangente no município, não se restringindo 

apenas a sua área de inserção e quanto as suas obrigações perante a lei, mais sim, agindo 

com maiores ações programáticas no local, transparecendo de forma ainda mais ativa 

diferente de todos os terminais portuários presente no pais, sobre o seu respeito ao meio 

ambiente com uma visão abrangente a cerca de tais problemas em prol da região. 
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Alternativas de Infra-estrutura 

 O Plano Diretor do município deve ser reestruturado em parceria com o Terminal 

portuário, a fim de adequar-se as demandas do terminal, já que este ultimamente tem 

necessidades a serem revistas, para um melhor funcionamento deste instrumento. Já que 

quando foi instituído, a atividade portuária era ainda recente no município, sendo que esta 

ainda possui inúmeras possibilidades de crescimento e novas demandas. Para que assim 

que tais necessidades possam vir a surgir, o município já esteja adequado para atender tal 

demanda e que possam ser atraídos novos empreendimentos para o município de 

Navegantes, já que hoje a Portonave possui uma reconhecida importância econômica para 

o município e uma grande atratividade para novas empresas se fixarem na região.   

 Como forma de entrada no município existem três alternativas, uma forma é a 

entrada pela BR-470, sendo que esta é a única acessível aos caminhões que operam nas 

atividades portuárias, pelo ferry boat que realiza a travessia entre Itajaí e Navegantes, sendo 

que este é utilizado apenas por carros, motos e pedestres, ou ainda pelo ar, através do 

aeroporto municipal de Navegantes. Assim, através dessa única alternativa que resta para 

os caminhões adentrar ao município e chegar até o terminal portuário, há um grande 

adensamento no fluxo de veículos pesados, em uma única entrada, compartilhando ainda 

com veículos leves, torna-se uma área de grande perigo e com uma grande freqüência de 

acidentes, por isso deveria ser pensado entre município e Portonave uma nova alternativa 

para o acesso ao município. Há ainda um problema na junção da BR-101 com a BR-470 que 

para quem segue de Itajaí sentido a Penha pela BR-101, e deseja entrar para Navegantes 

esta entrada se encontra logo após uma ponte, com uma estreita entrada, que com o grande 

fluxo de veículos pesados, e a velocidade em que trafegam os carros nesta rodovia se torna 

extremamente perigoso. 

 Existem ainda estudos para a criação de uma ligação com ferrovias, estando duas 

alternativas em estudos, a ferrovia Litorânea ligando Imbituba a Araquari ou ainda a ferrovia 

Leste-Oeste, ligando os portos da região a Argentina passando pelo Oeste Catarinense, 

sendo que a implantação dessas ferrovias em muito auxiliará na redução desse intenso 

fluxo de caminhões, e ainda tornaria menos oneroso o escôo da produção dos terminais 

portuários. Há ainda estudos sendo realizados para a criação de uma hidrovia no rio Itajaí-

Açú. 

 Ainda nesta questão quanto ao fluxo de veículos pesados, recentemente foi 

inaugurada a Via Portuária (figura 49), uma medida tomada entre município e porto que 

funciona como a ligação do terminal portuário da Portonave a BR-470, que em muito 
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contribuiu para o melhor fluxo de veículos pesados quanto a questão da infra-estrutura viária 

que causava grandes transtornos para o município, a Portonave e os moradores da região. 

 

Figura 49: Via Portuária. Fonte: O Autor. 

  

 Um problema que os terminais tanto de Itajaí quanto Navegantes enfrentam é quanto 

à bacia de evolução, pois por localizar-se na frente de ambos os cais (figura 50), quando 

estes estão com navios acostados nas duas margens a bacia de evolução se torna estreita, 

sendo que navios de determinado porte ficam impossibilitados de realizar suas manobras. 

Devido ao fato de ambas as margens estarem concretadas esta bacia de evolução terá que 

ser feita em outro local, onde que serão retiradas parte das encostas podendo resultar em 

algum transtorno quando a disponibilidade de local, e/ou impactos ambientais.  
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Figura 50: Navio em operação de manobra na bacia de evolução. Fonte: Caio Florino 

  

 Quanto à questão do crescimento desordenado, deve ser tomadas medidas para o 

ordenamento deste pelo município, através da criação de conjuntos habitacionais dotados 

de infra-estrutura básica para as famílias carentes que tem buscado no município se 

estabelecerem, através de financiamentos a baixas taxas de juros e propiciar condições 

mínimas para seu pagamento. A realização desta medida, em muito contribuiria ainda para 

o meio ambiente. O terminal portuário poderia trabalhar em conjunto com a prefeitura nesta 

questão, através de campanhas mostrando aos moradores como essa instalação 

inadequada causa prejuízos para o meio ambiente e os riscos da instalação de moradia em 

locais inadequados. 

Alternativas Sociais 

 Este trabalho sugere que a Portonave invista em cursos de capacitação profissional 

para os moradores do município, trabalhando na qualificação de mão de obra para suas 

operações e outras atividades, diminuindo a quantidade de pessoas ociosas no município, e 

ainda auxiliando em um maior fluxo na economia da região. 

 No município deveriam ainda ser construídos locais para lazer e cultura, como 

parques e praças, locais estes servindo como área de convivência entre a população, onde 
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ali se incentive o convívio entre as pessoas e que lá busquem momentos de integração uns 

com os outros. Promovendo ainda nestes locais projetos de incentivo a cultura, música e 

manutenção das tradições locais. Sendo que tais medidas poderiam ser tomadas em 

parceria do município com o terminal portuário.   

 Poderia também fixar uma pequena parcela do seu lucro, para que fossem aplicados 

em construção e manutenção de instituições que tivessem seus serviços voltados para a 

população, como consultório dentário, creche, posto de saúde ou outras alternativas citadas 

pelos entrevistados. Projeto esse voltado para a população carente do município que não 

possuem condições de arcarem com tal despesa.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através do Mapeamento do Complexo Portuário foi possível observar uma grande 

gama de instituições e atores que normatizam e atuam direta e indiretamente nas operações 

do complexo e consequentemente do Terminal Portuário onde vigoram as leis aplicáveis sob 

os portos. Muitas vezes esse grande número de atores acabam por se enrolarem sobre a 

aplicação das políticas de normatização, pois em alguns casos por não se tratar de formas 

de atuação muito bem definidas, buscas por melhorias acabam travando umas nas outras.    

 As análises referente a demografia, PIB, número de empresas sediadas no 

município, número de empregos, revelaram o rápido processo de transformação que o 

município vem sofrendo, demonstrando que a sua economia vem se mantendo aquecida 

nos últimos anos, e que a instalação do Terminal Portuário da Portonave vem contribuindo 

de forma direta nesse incremento, sendo que a partir de sua instalação vem sendo notório 

tal favorecimento. 

 Através dos mapas de ocupação do solo, foi possível reafirmar esse processo de 

crescimento que o município vem presenciando, e se mostrou como uma ferramenta 

importante para essa análise, evidenciando os locais no município que mais tem se 

verificado este adensamento, bem como o rápido e as significativas mudanças ocorridas no 

município. 

 Para análises futuras, é sugerido que se faça também correlacionado a esses fatores 

o processo de verticalização da ocupação no município, para uma melhor verificação deste 

adensamento, já que neste trabalho foi estudado apenas o processo horizontal que vem 

ocorrendo e não foi compreendido o processo vertical que ocorre no município. 

 Os questionários aplicados se mostraram eficientes, onde através dele foi possível 

obter respostas conclusivas dos atores e encontrar considerações a respeito do terminal, 

sendo que a aplicação de tais questionários sob os atores municipais relacionados 

diretamente com o terminal se mostrou importante pelo convívio dia a dia com tais questões. 

Ainda a aplicação deste quando correlacionados às análises anteriores corroboram os 

resultados encontrados. 

 O ranking estabelecido pode ser ainda melhor aprofundado por meio de um check list 

o que irá contribuir para um sistema de gestão também para o município, podendo inclusive 

ser replicado para Itajaí. 

 Foram apontadas neste trabalho algumas alternativas a serem realizadas através da 

implementação da Agenda Ambiental Portuária na Portonave, tanto nas questões 

ambientais, de infra-estrutura, econômico e social, porém cabe ressaltar que este trabalho 

visa dar subsídios para a elaboração da agenda, e que esta faz-se por um processo cíclico, 
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onde os problemas a serem trabalhados devem ser instituídos junto a elaboração da 

mesma, e esta deve buscar atualizar-se frente aos problemas que possam vir a surgir, e 

assim buscar soluções para compatibilizar tal demanda. 

 A adoção desta agenda deve ainda implementar metas ambientais, através da 

formação de uma base para estabelecer e estimular políticas e procedimentos, promovendo 

a troca de informações sobre as melhores práticas ambientais, dando uma atenção em 

especial no desenvolvimento sustentável com o município, através de um planejamento a 

longo prazo.  Cabe ainda ressaltar que a adoção do gerenciamento costeiro nas suas 

atividades é de fundamental importância para a implementação desta agenda. 

 Para a eficiência da adoção desta Agenda Ambiental, deve ocorrer a integração das 

unidades organizacionais da empresa portuária, onde que suas ações devem ser 

partilhadas por todas as áreas da empresa, bem como com o município. Sendo que quanto 

mais ações forem realizadas e quanto mais diversas forem as áreas envolvidas, mais 

integrada será a atuação do terminal em defesa da qualidade ambiental.  

 A adoção da Agenda Ambiental Portuária se tornaria um marco para o terminal 

portuário da Portonave S/A, trazendo um grande reconhecimento ao terminal por sua 

postura pró-ativa, bem como o reconhecimento da preocupação da empresa com a 

população, meio ambiente e o município em seu entorno, além de otimizar as operações e 

antever problemas que podem influenciar negativamente na sua operação.   

 A Portonave pode ter neste trabalho, um importante instrumento de analise de 

gestão para entender o seu papel junto a sociedade navegantina, especialmente na relação 

porto-cidade. 
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9.APÊNDICES 

 

Laboratório de Conservação e Gestão Costeira Integrada 

 

 

Objetivo Geral:  

Subsidiar uma análise acerca da percepção da sociedade sobre a relação porto-cidade e 

suas relações diretas ou indiretas com o terminal portuário da PORTONAVE - Navegantes-

SC  

Objetivos Específicos 

- Levantar os principais problemas, conflitos na relação porto - município de Navegantes;  

- Identificar os atores envolvidos direta e indiretamente nas atividades portuárias a fim de 

levantar problemas de natureza socioambiental; 

- Promover alternativas viáveis a fim de adequar os procedimentos das operações de 

natureza ambiental conforme a legislação vigente 

 

PERFIL DO ATOR 

 

1. Nome:______________________________________________ 

2. Idade:______________________________________________ 

3. Gênero: Masculino (  )    Feminino  (  ) 

4. Naturalidade:_________________________________________ 

5. Grau de escolaridade:__________________________________ 

6. Profissão:____________________________________________ 

7. Cargo:______________________________________________ 

8.Há quanto tempo trabalha na Instituição? 

9. Há quanto tempo a empresa está no município? 

 

 

PERFIL DA ENTIDADE 

Nome da entidade:_________________________________________ 

Tempo de atuação da entidade na região:_____________________anos 

Número de funcionários/terceirizados:__________________ 

Em relação ao porto de Navegantes a entidade possui relação  

(  ) Direta (prestadora de serviços, etc) 

(  ) indireta (entidades nas proximidades do porto, etc) 
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Justifique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 

Liste os principais problemas existentes no município de Navegantes com a 

implantação do Porto? 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Quais são os principais pontos positivos no município com a implantação do porto de 

Navegantes? 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Considerando a possível expansão do porto de Navegantes, na sua opinião, você 

considera que podem ser gerados novos conflitos na relação com o município?  

(  ) sim   (  ) não 

 

Caso positivo, liste? 

1. 

 

2. 

 

3. 
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2 - IDENTIFICAÇÃO DE ATORES E RESPONSABILIDADES 

 

Você considera que por a PORTONAVE ser um porto de natureza privada, as relações 

entre o porto e a cidade estão sendo tratadas de forma adequada? 

(   ) Sim                (   ) Não 

Justifique: 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, quais são as 3 principais instituições envolvidas direta ou 

indiretamente com o Porto de Navegantes? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

Você considera que o porto, o município e os usuários têm desenvolvido políticas 

integradas a fim de solucionar os possíveis conflitos existentes? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

 

 

 

Cite as principais políticas? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

  

 

 

3 - RELAÇÂO PORTO-CIDADE DE NAVEGANTES 

 
Você considera que o município de Navegantes em relação ao porto está: 
(   ) integrada ao porto 
(   ) está se distanciando dos interesses do porto 
(   ) está isolada do porto 
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Na sua opinião, nestes 3 anos e meio de funcionamento do Porto de Navegantes, a 

sua relação com a cidade pode ser considerada:  

(   ) Muito fraca 

(   ) Fraca 

(   ) Regular 

(   ) Boa 

(   ) Muito Boa 

(   ) Excelente 

(   ) Ainda não foi possível observar 

 

Você sabe o que é o Plano Diretor? 
(  ) Sim  (  ) Não 

Caso positivo, qual a sua opinião sobre o Plano Diretor e a sua relação com o 

município de Navegantes? 

 

 

 

 

 

 
Liste como o porto de Navegantes pode ser um instrumento econômico eficaz para o 
desenvolvimento do município?  

1 

 

2. 

 

3 

 

 
Você considera que o Porto de Navegantes por meio do seu lucro, poderia reverter 
parte deste para a sociedade Navegantina? 
(  ) Sim  (  ) Não 

Caso positivo, cite como isto poderá ocorrer? 

1 

 

2. 

 

3 
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4 - VISÂO DE FUTURO 

Com a vinda do Porto de Navegantes houve maior movimentação de negócios na sua 

instituição? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

Como? 

 

 

 

 

 

Você considera que o município pode se tornar exclusivamente dependente das 

movimentações portuárias? 

(  ) sim 

(  ) nã 

Você considera que a PORTONAVE está preparada para atender à exigência cada vez 

maior com relação às questões ambientais? 

(  ) sim 

(  ) não 

O que a sua instituição espera para o futuro desta relação entre porto cidade? 
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10. ANEXOS 

 
 
Anexo I: Macrozoneamento do perímetro urbano de Navegantes. Fonte: Plano Diretor de Navegante
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Anexo II: Propostas I e II para construção da nova bacia de evolução do Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açú . Fonte: PDZ 2010 
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Anexo II: Proposta III para construção da nova bacia de evolução do Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açú . Fonte: PDZ 2010. 


