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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 2 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 3 
COORDENAÇÃO REGIONAL FLORIANÓPOLIS – CR9 4 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 5 
 6 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, na sede do Projeto 7 

Ambiental Gaia Village, Espaço Gaia, rodovia SC 434, km6, no município de Garopaba/SC, às 8 

nove horas e 15 minutos, iniciou-se a 51ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção 9 

Ambiental da Baleia Franca (CONAPA-BF), de caráter extraordinário, em segunda chamada, 10 

nesse momento com 31 membros presentes. Em pauta a apresentação e debate do EIA 11 

RIMA Melhoramento Fluvial da Calha do Rio Tubarão, submetido a apreciação do 12 

Conselho, através de suas Câmaras Técnicas. Secretaria Executiva, Sandra dá as boas 13 

vindas, informa a pauta e anuncia que a PROSUL, consultoria responsável pelo EIA RIMA foi 14 

convidada para esta Plenária. Passa a palavra para Victor, chefe substituto da APABF. Ele 15 

convida o analista ambiental Ronaldo Costa para apresentar brevemente a nota técnica da 16 

equipe do ICMBio, dirigida à FATMA,  sobre o EIA RIMA Melhoramento Fluvial da Calha do Rio 17 

Tubarão. Informa que o empreendimento foi proposto pela Secretaria de Defesa Civil do 18 

estado de SantaCatarina (Edital 028/SDC/2013) e foi elaborado em 2013/2014. Prevê a 19 

dragagem de um trecho de aproximadamente 34 km do leito do rio, totalizando 11.743.980 20 

m3 de sedimentos, com prazo de execução de 48 meses. O Estudo de Impacto Ambiental 21 

ficou a cargo da empresa PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda. Neste 22 

momento, conselheiros questionam se a Plenária irá iniciar o debate pela Nota Técnica da 23 

APABF/ICMBio ou se devem aguardar a presença da equipe da PROSUL. Há algumas 24 

discordâncias sobre o mérito da presença da consultoria e por fim decidem que Ronaldo deve 25 

continuar apresentando a Nota da equipe da APABF, enquanto aguarda-se a chegada da 26 

PROSUL. Feita a explanação, conselheiros elogiaram a Nota Técnica e Guarache sugere que o 27 

Conselho ratifique-a e insira outras condicionantes se for o caso. Há concordância que o 28 

projeto visa apenas minimizar o problema das grandes enchentes que comumente afetam a 29 

região, mas não é solução definitiva e tão pouco efetiva, uma vez que não inclui a bacia 30 

hidrográfica como um todo. Na sequencia, conselheiros recebem a equipe da Consultoria 31 

PROSUL que faz uma apresentação simplificada do EIA RIMA, justificando que não estavam 32 

preparados para apresentar e debater com todo o Conselho, pois tinham entendido que a 33 

reunião seria com uma equipe pequena. Após apresentação, há diversos questionamentos 34 

sobre o Projeto que, segundo conselheiro Aldo, trabalha mais pelo viés do pânico de uma 35 

nova enchente semelhante a que aconteceu em 1974, que inundou e causou mortes na 36 

cidade de Tubarão. João Batista ressalta que a simples dragagem do leito do Rio não garante 37 

que se houver novas enchentes, a cidade estará livre de problemas e que isso é apontado no 38 

próprio EIA RIMA. Ronaldo menciona, e de acordo com Nota Técnica do ICMBio que conforme 39 

mostra o EIA, seguindo o modelo higienista de ocupação do solo, o desenvolvimento das 40 

cidades às margens dos rios que compõem a bacia do rio Tubarão (p.ex., Capivari de Baixo, 41 

Grão Pará) deu-se muitas vezes por sobre suas planícies de inundação, com o aterramento de 42 

áreas alagáveis, a retificação de meandros e abandono de canais secundários, e a 43 
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consequente transferência da inundação para municípios a jusante. Esse fato aumentou a 1 

vazão no leito principal do rio, concentrando-a cada vez mais, à medida que se aproxima da 2 

foz e provocando enchentes maiores e mais frequentes. Em decorrência da grande enchente 3 

ocorrida em 1974, que alagou grande parte da área urbana do município e causou 199 4 

mortes, o rio Tubarão foi submetido a um processo de retificação do seu leito principal, antes 5 

formado por meandros e planícies de inundação. É importante notar que, à época, essa era a 6 

solução de engenharia adotada para enfrentar problemas com enchentes urbanas, conforme 7 

a percepção vigente. A retificação ocorreu entre os anos de 1978 e 1982, quando os novos 8 

paradigmas ainda não estavam firmados na legislação, ainda que tenham sido propostas 9 

outras intervenções ao longo da bacia, as quais não foram executadas. Hoje, Considerando 10 

que a enchente de 1974 ocorreu com uma cheia de TR=50 anos (tempo de retorno), os 11 

gestores e a população preocupam-se com uma nova ocorrência em um futuro próximo. Cabe 12 

frisar que a enchente de 1974 ocorreu por uma confluência de fatores, a saber: vento leste, 13 

maré alta e chuvas intensas. O tempo de retorno ou recorrência previsto de 50 anos diz 14 

respeito apenas ao volume de precipitação, não existindo estimativa possível para essa 15 

confluência de fatores. Nesse sentido, o EIA não apresenta estudos sobre o comportamento 16 

das águas considerando um possível aumento do nível do mar e outros fatores climáticos. 17 

Essa preocupação é potencializada pelo processo de assoreamento ocorrido na calha do rio, o 18 

qual possui um componente natural, mas certamente foi incrementado pelo desmatamento 19 

nas áreas rurais, que aumenta o escoamento superficial e remove a proteção das margens, 20 

capazes de filtrar grande parte do sedimento que, portanto, acaba na calha do rio. Assim, a 21 

despeito das orientações legais e técnicas atuais, foi proposto um grande projeto para 22 

aumentar o volume disponível na calha do rio e aumentar a vazão, com ações de dragagem e 23 

desassoreamento, elevação de diques marginais e direcionamento do fluxo. Não foram 24 

propostas outras medidas já apontadas no projeto original de retificação do rio e no Plano de 25 

Bacia. Portanto, é do entendimento da equipe da APABF e também desse Conselho que o 26 

projeto não enfrenta as causas do problema, mas lida com suas consequências de maneira 27 

contrária às diretrizes vigentes. A equipe da PROSUL se retirou e o debate se prolongou 28 

durante a tarde, com as câmaras técnicas trabalhando conjuntamente para redigir 29 

recomendação do Conselho sobre o EIA RIMA. Por fim, o Conselho aprovou o Parecer dos 30 

técnicos do ICMBio que aponta a necessidade de ações que abarquem toda a bacia do Rio 31 

Tubarão, recomendando ainda, caso a obra seja licenciada pela FATMA:  1) a realização de 32 

estudos continuados sobre ações em toda a Bacia Hidrográfica que mitiguem ou evitem, de 33 

forma satisfatória, as causas primárias das inundações; 2)a realização de estudos sobre o 34 

regime de entrada e saída de água pelo canal de acesso e seus efeitos na entrada de larvas 35 

de peixes e invertebrados, antes, durante e após a obra de dragagem; 3) a inclusão de 36 

Programa de Monitoramento da conectividade da biota e sedimentos na Lagoa de Santo 37 

Antônio, canal de acesso, área marinha e praias adjacentes, antes, durante e após a obra de 38 

dragagem e 4) inserção de programas de adaptação às mudanças climáticas e plano de 39 

contingência, visando aumentar a resiliência da população de toda a bacia hidrográfica do Rio 40 

Tubarão. Nada mais havendo a tratar, Luciana lavra a presente ata que será enviada por e-41 

mail a todos antes da próxima reunião ordinária do Conselho, para ser retificada e aprovada, 42 

quando então será assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de 43 

presença abaixo e anexo. 44 

  45 
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CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF VICTOR PAZIN  

FATMA  MORGANA ELTZ HENRICH   

IPHAN TANIA MARIA SAMWAYS FRANCISCO  

PREF. IMBITUBA/SEDES EDUARDO CANARIN   

PREF. GAROPABA - PMG MARCUS ISRAEL   

UDESC/CERES PATRICIA SFAIR SUNYE  

UFSC GABRIELA MOTA ZAMPIERI   

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ASS. EMPRES. GAROPABA - ACIG  SAMUEL R. LIMA  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ASS. DE SURF GUARDA DO EMBAU  HALISKARLA MOREIRA DE SÁ  

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

ASSOC.RADIO PINHEIRA THIAGO BITENCOURT DE MEDEIROS  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

CAIPORA ANA CAROLINA VICENZI FRANCO  

PPPR ANTÔNIO ALVIM DAL TOÉ  

UNESC ALDO FERNANDO ASSUNÇÃO  

UNISUL SÉRGIO A. NETTO   

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA APARECIDA ZAMPIERI DA COSTA  

ASSOC. RASGAMAR  JOÃO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS NIETO   

FLORIPAMANHÃ  RODE ANÉLIA MARTINS  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO  

INSTITUTO EKKO BRASIL ALESANDRA BEZ BIROLO  

INSTITUTO MANGUE VIVO ALAN CHARLES RODRIGUES  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

PROJETO BALEIA FRANCA EDUARDO RENAULT  
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CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF RONALDO CATALDO COSTA  

ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  

ICMBIO/APABF CHRISTIAN DIETRICH  

IBF MILENE NOVAIS  

ASSOC. R3 ANIMAL ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES  
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