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2. APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório refere-se à Avaliação Ambiental e Social - AAS do Programa 
Infraestrutura Viária de Florianópolis – TOMO I. 
 
Os estudos foram desenvolvidos pela APPE – Assessoria para Projetos Especiais. Os 
principais elementos de adjudicação dos serviços junto à Prefeitura Municipal de 
Florianópolis são: 

• Concorrência: No 491/SMA/DLC/2016 
• Número do Contrato: 1201/SMO/2016 
• Objeto: Serviços Especializados de Assistência Técnica à Prefeitura Municipal 

de Florianópolis na execução dos serviços e estudos técnicos necessários à 
obtenção de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - 
BID, visando à implementação do Programa Infraestrutura Viária de 
Florianópolis. 
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4. AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Florianópolis, a Capital do Estado de Santa Catarina (SC) situa-se no litoral, banhada 
pelo Oceano Atlântico. Seu território, com área de 675 km2 (sendo 97% na porção 
insular) abriga uma população de cerca de 500.000 habitantes, com uma densidade 
demográfica de 624 hab/km². 

O atual perímetro urbano de Florianópolis tem uma área de expansão urbana 
equivalente à área efetivamente urbanizada e com capacidade de alocar 1.659.800 
habitantes. No domínio continental do município, a urbanização é de 100% e 
francamente consolidada, enquanto no domínio insular os ativos ambientais protegidos 
por importantes Unidades de Conservação totalizam mais de 60% da área da ilha. O 
cenário desejado de crescimento visa racionalizar a expansão urbana e privilegiar o 
aumento de densidade com aproveitamento sustentável de espaços já construídos, e 
proporcionando menores investimentos em infraestrutura. 

A cidade possui um Plano Diretor aprovado em 2014 que foi elaborado de forma 
participativa e considerando que até 2030 a população pode chegar a 750 mil 
habitantes.  

O Plano reúne uma legislação de ocupação e o uso do território continental e insular, 
propondo diretrizes, metas e ações inovadoras que contemplam: a estratégia geral de 
mobilidade; propostas de novas centralidades; disciplina das ocupações ao longo das 
vias expressas; e planeja o desenvolvimento para cada distrito, bairro ou setor do 
município.  

Estes componentes foram orientados pelos compromissos com a preservação da 
natureza e do patrimônio cultural, articulando vocações históricas, culturais e naturais 
da cidade, como o turismo e a atividade náutica. 

Todavia, a ocupação desordenada do território ocorrida no passado, assim como o 
crescimento acelerado e o intenso fluxo de turistas nas temporadas de verão 
agravaram os problemas estruturais de mobilidade e dificultam o desenvolvimento de 
ações com vistas a mitigar os riscos à sustentabilidade do município no médio e longo 
prazo. 

Florianópolis tem o segundo pior índice de mobilidade e o deslocamento mais 
complicado entre 21 das capitais brasileiras (MEDEIROS, 2006), considerando critérios 
demográfico e patrimonial.  

Este é um dos resultados do estudo comparativo, em que a cidade foi avaliada quanto 
à sua estrutura hierarquizada, diferenciada em termos de permeabilidades, isto é, pelos 
graus de acessibilidade topológica nos diversos espaços abertos integrantes de um 
assentamento urbano. 

 

4.2 OBJETIVOS 

O objetivo do Programa é contribuir para a produtividade da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, através da melhoria do fornecimento de infraestrutura viária adequada e 
eficiente ao município. 
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 Os objetivos específicos da operação são: 

� Melhorar a infraestrutura viária local do município; 

� Consolidar um transporte urbano eficiente e seguro, através de pavimentação e 
reabilitação de vias com corredores de segregação para o transporte público na 
cidade; e  

� Promover o fortalecimento e eficiência da administração tributária, da gestão 
financeira e do uso de recursos públicos mediante adequada administração das 
receitas próprias e melhor gestão das receitas públicas de transporte público 
coletivo. 

Para obter estes resultados, o programa será dividido nas seguintes componentes: 

4.3 OBRAS VIÁRIAS - COMPONENTES E TIPOLOGIAS DOS PROJETOS DA 
AMOSTRA 

4.3.1 Binários do Continente  

4.3.1.1 Binário Atlântica 

Localizadas na área continental de Florianópolis, parte no bairro Jardim Atlântico e 
parte no bairro Monte Cristo, em uma área com ocupação predominantemente 
residencial, a Av. Atlântica e Rua Elesbão P. Luz encontram-se paralelas uma a outra e 
possuem aproximadamente 2,0 e 1,8 Km respectivamente. As duas vias cortam o 
bairro ligando a Av. Marinheiro Max Schramm com a BR–282. 
 
Intervenção proposta: atualmente operando como vias com faixas para ambos os 
sentidos, está sendo prevista a implantação de um binário passando as vias então a 
operar em sentido único. Para a Avenida Atlântica, que irá operar em sentido sul, foram 
projetados estacionamentos, ciclovias separadas das faixas de rolamento por canteiro, 
além de passeios em ambos os lados. Para a Rua Elesbão Pinto da Luz, que irá operar 
em sentido norte, está sendo previsto o alargamento dos passeios em ambos os lados.  
 
Em ambas as vias do binário está sendo previsto o funcionamento de duas faixas de 
tráfego em sentido único sendo que a faixa da direita será destinada preferencialmente 
ao transporte público coletivo e a faixa da esquerda ao tráfego misto. Também estão 
sendo previstas a implantação de travessias elevadas de pedestres e abrigos de 
passageiros, melhorando a segurança viária. 
 

4.3.1.2 Binário Aracy 

Localizado na área continental de Florianópolis, encontra-se cortando os bairros Monte 
Cristo, Capoeiras, Coloninha, Canto e Estreito, em uma área com ocupação 
predominantemente residencial, a Rua Aracy Vaz Calado e a Rua Joaquim Nabuco 
encontram-se paralelas uma a outra e possuem aproximadamente 2,9 e 3,2 Km 
respectivamente.  
 
Intervenção proposta: atualmente operando como vias com faixas para ambos os 
sentidos, está sendo prevista a implantação de um binário passando as vias então a 
operar em sentido único. Para a Rua Aracy Vaz Callado, que irá operar em sentido 
oeste, foram projetadas ciclovias (nos segmentos onde a largura da via permitiu, sem a 
necessidade de desapropriações) separadas das faixas de rolamento por canteiro, 
além do alargamento dos passeios em ambos os lados. Para a Rua Joaquim Nabuco, 
que irá operar em sentido leste, está sendo previsto o alargamento dos passeios em 
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ambos os lados além da implantação de estacionamentos e ciclovias (nos segmentos 
onde a largura da via permitiu, sem a necessidade de desapropriações). Em ambas as 
vias do binário está sendo previsto o funcionamento de duas faixas de tráfego em 
sentido único sendo que a faixa da direita será destinada preferencialmente ao 
transporte público coletivo e a faixa da esquerda ao tráfego misto. 
 

4.3.1.3 Binário Juscelino  

Localizada na área continental de Florianópolis, cortando os bairros Jardim Atlântico, 
Coloninha, Canto, Estreito e Capoeiras, em uma área com ocupação 
predominantemente residencial, a Av. Juscelino Kubitschek dá acesso à Rua Felipe 
Neves que por sua vez encontram-se paralela a Rua João Evangelista da Costa que 
possuem aproximadamente 0,7; 1,9 e 1,7 Km respectivamente.  
 
Intervenção proposta: a Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (Jardim Atlântico) até 
seu ponto final manterá sua configuração de duas pistas com duas faixas por sentido. 
Após o segmento formado pela avenida, os movimentos nos sentidos leste e oeste 
serão possíveis com a implantação de um binário. No sentido leste (estreito) os 
movimentos passam a estar sobre as ruas Irmã Bonavita, João Evangelista da Costa e 
Prof. Barreiros Filhos, até o encontro com a Av. Juscelino Kubitscheck de Oliviera no 
bairro Estreito. No sentido oeste (Jardim Atlântico) os movimentos ocorrem nas ruas 
Filipe Neves e Líbia Cruz. Para o segmento composto pelas vias que formam o binário, 
está previsto que as mesmas passem a operar em sentido único com duas faixas de 
tráfego sendo a da direita destinada preferencialmente ao transporte público e a da 
esquerda ao tráfego misto. Também está previsto, sempre que possível, a implantação 
de ciclovias separadas do tráfego de veículos automotores por canteiros, 
estacionamentos, travessias elevadas e abrigos de ônibus, melhorando a segurança 
viária. 
 

4.3.1.4 Binário Patrício  

Localizado na área continental de Florianópolis, encontra-se cortando os bairros 
Coloninha, Capoeiras, Abraão, Bom Abrigo e Itaguaçu, em uma área com ocupação 
predominantemente residencial. A Avenida Patrício Caldeira de Andrade possui 
aproximadamente 2,2 Km e além de fazer binário com a Rua Waldemar Ouriques (1,2 
Km), dá acesso à Rua Capitão Savas (0,5 Km), que por sua vez faz binário com a Rua 
João Meireles (0,7 Km).  
 
Para as Avenidas Patrício Caldeira de Andrade e Vereador Nagib Jabor está sendo 
prevista a manutenção das duas pistas com sentidos contrários separadas por canteiro 
que será reduzido para a implantação de uma ciclovia na pista de sentido sul (Bairro 
Abraão). No segmento entre a Avenida Patrício Caldeira de Andrade e o Bairro Abraão, 
está sendo prevista a implantação de um binário formado pelas ruas Manoel Félix 
Cardoso e João Meireles (no sentido sul) e pelas ruas Hercílio de Aquino e Capitão 
Savas (sentido norte). Para a Rua Waldemar Ouriques está sendo prevista a sua 
requalificação com a adoção de sentido único para o sul. Sempre que possível foi 
prevista a implantação de ciclovia separada do tráfego por canteiro, além do 
alargamento dos passeios, adoção de travessias elevadas de pedestres e abrigos de 
ônibus, melhorando a segurança e viária. 
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4.3.2 Corredores de transporte 

4.3.2.1 Corredor do Anel Central 

Situado na região central de Florianópolis o maciço do Morro Da Cruz possui vias de 
extrema importância ao longo do seu contorno, formando um “anel” em volta do morro. 
Uma delas, a Av. Beira Mar Norte faz grande parte deste contorno saindo do centro da 
cidade e totalizando aproximados 8,0 Km. O outro lado deste “anel” é formado pela Av. 
Prefeito Waldemar Vieira, Rua Deputado Antônio Edu Vieira e Av. Professor Henrique 
da Silva Fontes, que juntas totalizam aproximadamente 7,4 Km. Os bairros 
interceptados pelo Corredor do Anel Central são: Centro, Agronômica, Trindade, 
Itacorubi, Santa Mônica, Córrego Grande, Pantanal, Saco dos Limões e José Mendes. 
 
Intervenção proposta: Para o Segmento Norte do Anel, formado em grande parte pelas 
avenidas que compõem a Avenida Beira-mar (Avenida Professor Henrique da Silva 
Fontes, Avenida Governador Irineu Bornhausen, Avenida Jornalista Rubens de Arruda 
Ramos, Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral) além da Avenida Paulo Fontes e Avenida 
Governador Gustavo Richard, está sendo prevista a implantação de faixas exclusivas 
para o transporte coletivo no centro das duas pistas, requalificação das faixas de 
rolamento existentes para utilização livre de veículos motorizados e revitalização das 
ciclovias e calçadas onde encontram-se os passeios melhorando a segurança viária e o 
deslocamento de usuários. Para o Segmento Sul do Anel, está sendo prevista a 
duplicação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, com a inclusão de faixas exclusivas 
para o transporte coletivo entre as pistas, também para a Avenida Prefeito Waldemar 
Vieira. Também estão sendo previstas melhorias para as vias locais que ligam o bairro 
do Saco dos Limões aos bairros José Mendes e Centro, através das ruas Jerônimo 
José Dias, José Maria da Luz, Professora Maria Júlia Franco, Silva Jardim, Doutor 
Jorge Luz Fonte e Doutor Álvaro Milen da Silveira. Sempre que possível foram 
previstas a implantação de ciclovias separadas do tráfego de veículos automotores por 
canteiros, alargamento de passeios, implantação de estações nos corredores 
exclusivos e abrigos de passageiros nas vias locais, melhorando a segurança viária e o 
deslocamento de usuários.  
 

5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

5.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Santa Catarina é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada no centro 
da região Sul do país. É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial e 
o décimo primeiro mais populoso. 

A Mesorregião da Grande Florianópolis é uma das seis do estado. Destaca-se por ser a 
mais urbanizada do Estado e por possuir características metropolitanas. É formada 
pela união de 21  municípios  agrupados em três microrregiões: 

• Microrregião de Florianópolis; 
• Microrregião do Tabuleiro; 
• Microrregião de Tijucas. 

O município de Florianópolis está localizado na Microrregião de Florianópolis, 
composta por 09 municípios. 
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Figura 1: Mesorregiões de Santa Catarina. 

Fonte: http://www.baixarmapas.com.br (acesso em 2017). 
 

 
Figura 2: Microrregiões de Santa Catarina. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org (acesso em 2017). 
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Figura 3: Municípios integrantes da Microrregião de Florianópolis. 

Fonte: http://www.citybrazil.com.br (acesso em 2017). 
 

         
Figura 4: Municípios de Santa Catarina (destaque para o município de Florianópolis). 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 
Os problemas de mobilidade enfrentados atualmente têm origem, dentre outros fatores, 
no modelo de crescimento urbano com base na concentração de empregos e serviços 
no Centro da Capital, provocando grandes movimentos pendulares diariamente. 
 
Embora as demais cidades integrantes da Microrregião de Florianópolis interfiram 
significativamente na dinâmica da mobilidade da região, considerando o processo de 
conurbação crescente entre a capital Florianópolis e demais as cidades do seu entorno, 
observa-se que os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu formam 
uma malha urbana de municípios contíguos e economicamente semelhantes e que 
mais influenciam o tráfego da região. 
 
Com relação ao uso de transporte coletivo, o PLAMUS desenvolveu estudos e 
pesquisas de origem e destino que identificaram as principais linhas utilizadas pela 
população dos municípios integrantes do Aglomerado urbano de Florianópolis: 
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Figura 5: Principais linhas de desejo - Período da manhã. 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da Grande Florianópolis, 2014. (Elaboração: PLAMUS) (acesso em 2017). 

 

 
Figura 6: Principais linhas de desejo - Período da tarde. 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da Grande Florianópolis, 2014. (Elaboração: PLAMUS) (acesso em 2017).  
 
5.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL – MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

5.2.1 Histórico de Florianópolis 

Os primeiros habitantes da região de Florianópolis foram os índios tupis-guaranis. 
Praticavam a agricultura, mas tinham na pesca e coleta de moluscos as atividades 
básicas para sua subsistência. 

Os indícios de sua presença encontram-se nos sambaquis e sítios arqueológicos cujos 
registros mais antigos datam de 4.800 A.C.  

Já no início do século XVI, embarcações que demandavam à Bacia do Prata 
aportavam na Ilha de Santa Catarina para abastecerem-se de água e víveres. 
Entretanto, somente por volta de 1675 é que Francisco Dias Velho, junto com sua 
família e agregados, dá início a povoação da ilha com a fundação de Nossa Senhora 
do Desterro (atual Florianópolis) - segundo núcleo de povoamento mais antigo do 
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Estado, ainda fazendo parte da vila de Laguna - desempenhando importante papel 
político na colonização da região. 

A partir desta data intensifica-se o fluxo de paulistas e vicentistas que ocupam vários 
outros pontos do litoral. Em 1726, Nossa Senhora do Desterro é elevada a categoria de 
vila, a partir de seu desmembramento de Laguna. 

A ilha de Santa Catarina, por sua invejável posição estratégica como vanguarda dos 
domínios portugueses no Brasil meridional, passa a ser ocupada militarmente a partir 
de 1737, quando começam a ser erguidas as fortalezas necessárias à defesa do seu 
território. Esse fato resultou num importante passo na ocupação da ilha. 

Com a ocupação, tiveram prosperidade a agricultura e a indústria manufatureira de 
algodão e linho, permanecendo resquícios desse passado no que se refere à 
confecção artesanal da farinha de mandioca e das rendas de bilro. 

Nesta época, meados do século XVIII, verifica-se a implantação das "armações" para 
pesca da baleia, em Armação da Piedade (Governador Celso Ramos) e Armação do 
Pântano do Sul (Florianópolis), cujo óleo era comercializado pela Coroa fora de Santa 
Catarina, não trazendo benefício econômico à região. 

No século XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade; tornou-se Capital da 
Província de Santa Catarina em 1823 e inaugurou um período de prosperidade, com o 
investimento de recursos federais. Projetou-se a melhoria do porto e a construção de 
edifícios públicos, entre outras obras urbanas. A modernização política e a organização 
de atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os preparativos 
para a recepção ao Imperador D. Pedro II (1845). 

Com o advento da República (1889), as resistências locais ao novo governo 
provocaram um distanciamento do governo central e a diminuição dos seus 
investimentos. A vitória das forças comandadas pelo Marechal Floriano Peixoto 
determinou, em 1894, a mudança do nome da cidade para Florianópolis, em 
homenagem a este oficial. 

 

 
Figura 7: Rua Conselheiro Mafra, início do século XX. 

Fonte: http://g1.globo.com 
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Figura 8: Município de Florianópolis (atualmente). 

Fonte: http://www.comexdobrasil.com 
 

5.2.2 Histórico da mobilidade urbana no município 

Mobilidade urbana não é um desafio novo na Grande Florianópolis, principalmente na 
Capital. As fotos apresentadas a seguir, entre os anos 1900 e 1950 mostram a 
diferenciação na paisagem urbana da área central da porção insular do município, 
comparativamente ao período atual. 
 
 

 
Figura 9: Vista da praça XV de novembro, 1907. 

Fonte: http://znrealiza.com 
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Figura 10: Fazenda Zootécnica Assis Brasil no bairro Trindade, onde atualmente está situado o Campus 

da Universidade Federal de Santa Catarina (década de 30). 
A casa à direita é o atual Departamento de Botânica. 

Fonte: https://www.slideshare.net 
 

 
Figura 11: Área central de Florianópolis, na década de 1940. 

Fonte: Acervo casa da memória – PMF. 
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Figura 12: Rua Arcipreste Paiva, uma das principais vias do Centro de Florianópolis,  

paralela à Praça XV (1950). 
Fonte: http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br 

 
No início da década de 1970, a cidade já convivia com o problema de 
congestionamento de tráfego. Os engarrafamentos na ilha iam da Praça XV de 
Novembro (local em que cidade começou a se desenvolver, com suas ruas estreitas à 
beira-mar), por toda a extensão da Rua Felipe Schmidt, até a ponte. No Continente, 
pela Rua Gaspar Dutra e avenidas Max de Souza e Ivo Silveira.  
 

 
Figura 13: Congestionamento na Ponte Hercílio Luz há mais de 40 anos. 

Fonte: Divulgação Acervo Colombo Salles/ND 
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A partir de 1975 a ponte Colombo Salles aliviou essa carga, transferindo o trânsito para 
o Aterro da Baía Sul, que absorveu adequadamente o fluxo de veículos da cidade por 
pelo menos uns 10 anos.  
 
A forte expansão de atividades ligadas ao setor do turismo promoveu profundas 
mudanças socioespaciais no município. O Estado teve papel importante ao expandir as 
redes de abastecimento de água, eletricidade e sistema viário. Além de transformar 
antigas vilas de pescadores em centros de turismo, estes locais passaram a abrigar 
também grande parte do contingente migratório que tem sido atraído para o município, 
aumentando a população e a área urbanizada.  
 
Na década de 1980 começaram os primeiros movimentos para a construção da terceira 
ponte, a Pedro Ivo Campos, que seria inaugurada em 1991. Contudo, Florianópolis e o 
seu entorno continuaram em processo de franco crescimento, agregando milhares de 
moradores a cada ano. 
 

 
Figura 14: Beira-mar norte, nos anos de 1975 e 2014, respectivamente. 

Fonte: http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br 
 
Um estudo desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB) apontou Florianópolis 
como tendo o segundo pior índice de mobilidade do mundo e o deslocamento mais 
complicado entre as 21 principais capitais brasileiras. Para o autor do estudo, a 
principal causa deste quadro em Florianópolis é a geografia.  

O espaço em que a cidade cresceu tem muitos morros, montanhas, lagoas e dunas, o 
que causou a não-continuidade da malha viária.  

A falta de conexões entre os bairros gerou um mapa fragmentado. Os pesquisadores 
sugeriram duas estratégias para amenizar o problema. A primeira seria criar novas 
ligações entre o Continente e a Ilha. A segunda seria promover a integração entre 
vários meios de transportes. 

Com relação ao transporte coletivo de Florianópolis, nas décadas de 1970 e 1980 havia 
vários “terminais centrais” espalhados pela área central.  
 
O principal era o do Largo Fagundes (hoje Praça Pio 12), mas havia terminais no Largo 
13 de Maio (Prainha), na Praça da Bandeira (hoje Praça Tancredo Neves), na Praça 
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Fernando Machado (em frente ao Miramar), na Praça Pereira Oliveira (onde hoje há o 
estacionamento ao lado do Teatro Álvaro de Carvalho).  
 
O Terminal do Largo Fagundes passou na década de 1970 para a Rua Francisco 
Tolentino. Os outros foram sendo eliminados aos poucos, até que a prefeitura construiu 
o Terminal Cidade de Florianópolis, na década de 1980, para centralizar a maioria das 
linhas. Mesmo assim, o sistema continuou deficitário, não comportando a atual 
dinâmica de deslocamentos na cidade. 
 

 
Figura 15: Terminal do Largo Fagundes. 

Fonte: http://ndonline.com.br 
 

 
Figura 16: Terminal da Francisco Tolentino. 

Fonte: http://ndonline.com.br 

 
Para tentar prever e controlar esses problemas que há anos vêm sendo observados, o 
município criou, em 24 de Março de 1977, através da Lei nº 1494/77, o Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), com o objetivo principal de promover 
estudos e pesquisas para o planejamento integrado do Município e, mediante 
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convênios, para o de outras áreas (especialmente com os da microrregião da Grande 
Florianópolis) com vistas ao desenvolvimento do processo de planejamento integrado 
da região. Já nessa época havia a preocupação em estabelecer critérios e medidas 
que propiciassem um desenvolvimento mais ordenado da malha viária e dos modais 
de transporte. 
  
A Lei Complementar no 34 de 26 de fevereiro de 1999, já explicitava a preocupação 
com o problema de mobilidade do transporte coletivo no município, quando em seu art. 
84 diz que “Diante das dificuldades de trafegabilidade dos veículos do transporte 
coletivo, em razão dos constantes congestionamentos de trânsito do Município, 
causados pela inexistência de corredores exclusivos ou preferenciais, o Órgão Gestor 
deverá flexibilizar o cumprimento do Quadro de horários”.  
 
A Lei Complementar no 482, de 17 de janeiro de 2014  instituiu o Plano Diretor de 
Urbanismo do município de Florianópolis - PDFL, que dispõe sobre a política de 
desenvolvimento urbano, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o 
sistema de gestão. 
 
O PDFL aponta diversas alternativas e projetos viáveis, objetivando a remodelação e 
requalificação do espaço viário disponível atualmente, bem como da atual dinâmica de 
deslocamento no município.   
 
Em seu Capítulo IV: Da Estratégia e das Políticas de Mobilidade e Acessibilidade no 
Art. 21, a Lei diz que “Visando a mudança dos paradigmas atuais, a estratégia de 
mobilidade e acessibilidade complementada pela política de fortalecimento da 
multicentralidade, conterá a previsão da instalação de corredores de transporte de 
passageiros, de linhas circulares e intra-bairros para o transporte coletivo, bem como a 
diversificação dos modais de conexão entre as diversas localidades do Município e 
entre a Ilha e o Continente e também com a região metropolitana.”  
 
Ainda em seu Art. 22, a Lei diz que “Para alcançar os resultados desta estratégia, o 
Município implementará as seguintes políticas:  

I - de transporte hidroviário;  
II - de desenvolvimento do transporte de massa;  
III - de reestruturação da malha viária, incluindo as ações de melhoria de fluxos; e  
IV - de incremento da mobilidade com base na autopropulsão de pedestres e ciclistas”. 
 
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis – PLAMUS, 
agrega estudos que permitiram uma avaliação da qualidade do sistema viário e das 
condições do transporte não-motorizado, de forma a diagnosticar esses problemas e 
indicar as soluções mais adequadas para a otimização da Mobilidade Urbana, criando 
uma condição de desenvolvimento e qualidade de vida baseada principalmente no uso 
massivo do transporte coletivo. 
 
Dentre as medidas previstas no PLAMUS está a implantação de um sistema de 
transporte coletivo de passageiros com base em ônibus com faixas exclusivas. A 
expectativa é de que esta medida minimize uma série de problemas do atual sistema 
de transporte público da Grande Florianópolis, como a sobreposição de linhas e o 
grande tempo de deslocamentos.  
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5.2.2.1.1 Demografia 

De acordo com o IBGE censo 2010, o município de Florianópolis possui 421.240 
habitantes, distribuídos em uma área de 675,409 Km2, o que resulta em uma 
densidade demográfica de 627,24 hab/Km2. 
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Gráfico 1: Evolução populacional do município de Florianópolis no período de 1991/2010. 

Fonte: APPE, 2017 
 

Florianópolis é a 2ª cidade no ranking populacional catarinense. 

 

5.2.2.1.2 Índice de Desenvolvimento Humano  

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Florianópolis alcançou 0, 
875, colocando o município na 1a posição estadual neste indicador. 

Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Florianópolis – 1970/2000. 

 
Fonte: Sebrae-SC em números. 

 

Considerando o período de 1970 a 2000, o IDH-M do município acumulou uma 
evolução de 36,5%. O maior avanço foi determinado pela dimensão longevidade, que 
no mesmo período evoluiu 50,1%. 

O Gráfico a seguir apresenta o IDH-M de Florianópolis no período 1970/2000. 
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Gráfico 2: IDH-M de Florianópolis no período 1970/2000. 

Fonte: Sebrae - SC em números. 
 

A tabela apresentada a seguir demonstra a evolução do IDH-M para o Município, Santa 
Catarina e Brasil. 

Tabela 2: IDH Municipal, segundo Brasil, Santa Catarina e Florianópolis – 1970/2000 

 
Fonte: Sebrae - SC em números. 

 

5.2.2.1.3 Saúde  

De acordo com dados obtidos do IBGE, 2009, no município existem 520 
estabelecimentos de saúde, sendo 75 públicos e 445 privados. 

Tabela 3: Estabelecimentos de saúde existentes no município de Florianópolis. 
TIPO DE ESTABELECIMENTO QUANTIDADE 

Estabelecimento de Saúde total 520 

Estabelecimento de Saúde público total  75 

Estabelecimento de Saúde público federal 4 

Estabelecimento de Saúde público estadual 14 

Estabelecimento de Saúde público municipal  57 

Estabelecimento de Saúde privado total 445 

Estabelecimento de Saúde com internação total  29 

Estabelecimento de Saúde sem internação total 347 

Estabelecimento de Saúde com apoio à diagnose e terapia total  144 

Estabelecimento de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 82 

Estabelecimento de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação 10 

Estabelecimento de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência  11 

Estabelecimento de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI 7 

Estabelecimento de Saúde que prestam serviço ao SUS Diálise 4 
Fonte: IBGE cidades. 
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Tabela 4: Morbidades hospitalares. 

MORBIDADES HOSPITALARES N0 DE ÓBITOS 

Total 1.404 

Homens  761 

Mulheres  643 

Doenças – infecciosas e parasitárias 210 

Neoplasias - tumores 430 

Doenças- sangue, órgãos hematológicos, transtornos imunitários. 18 

Doenças endócrinas, nutricionistas e metabólicas. 19 

Doenças - sistema nervoso 32 

Doenças - aparelho circulatório  144 

Doenças – aparelho respiratório 229 

Doenças – aparelho digestivo  104 

Doenças – aparelho geniturinário  57 

Doenças - originadas no período perinatal 41 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas. 16 

Sintomas, sinais e achados anormais a em exames clínicos e laboratoriais. 35 

Lesões envenenamentos e causas externas  47 

Contatos com serviços de saúde 9 
Fonte: IBGE cidades (Censo 2010). 

 

5.2.2.1.4 Educação 

O total da população alfabetizada no município, segundo Censo 2010, é de 384.852 
pessoas. 

O município tem escolas públicas e particulares, além de universidades públicas e 
privadas. Segundo dados do IBGE do de 2009 o município possui 113 escolas de 
Ensino Fundamental, 51 escolas do Ensino Médio e 138 escolas de ensino Pré-escolar  

O número de indivíduos matriculados está detalhado a seguir: 

• 10.172 em creches, 
• 7.686 no ensino pré-escolar,  
• 2.915 em classes de alfabetização,  
• 44.789 no ensino fundamental, 
• 16.261 no ensino médio, 
• 32.386 em curso superior de graduação, 
• 4.120 em especialização de nível superior, 
• 2.443 em mestrado, 
• 1.530 em doutorado. 

 

5.2.2.1.5 Infraestrutura  

� Energia elétrica  

Em Florianópolis a empresa fornecedora de energia elétrica é a CELESC. O número 
das unidades consumidoras apresentou um aumento de 10,9% no período de 2004 a 
2008. A evolução do consumo de energia no mesmo período foi de 17,9%. 
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Tabela 5: Consumidores e consumo de energia elétrica em Florianópolis no período de 2004-2008. 

 

Fonte: Sebrae- SC em números. 
 

No município, a classe de consumidores residenciais representa 46% do consumo de 
energia elétrica; a industrial 3,1% e a comercial 36,4%. 
 

� Abastecimento de água  

Segundo dados do IBGE (Censo 2010) o abastecimento de água no município é feito 
pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN. 

Tabela 6: Abastecimento de Água em domicílios no ano de 2010. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES NO DE DOMICÍLIOS 

Provenientes da rede de geral  137.984 

Proveniente de poço ou nascente - dentro da propriedade 4.590 

Proveniente de poço ou nascente - fora da propriedade 3.949 

Proveniente de carro-pipa 2 

Proveniente de cisternas 79 

Proveniente da água da chuva armazenada de outra forma 19 

Proveniente de rio, açude, lago ou igarapé 356 

Proveniente de poço ou nascente na aldeia - 

Outros  458 
 Fonte: IBGE cidades. 

 

5.2.2.1.6 Saneamento Básico  

O sistema de coleta de tratamento de esgoto do município tem sua caracterização 
conforme descreve a tabela a seguir. 

Tabela 7: Indicadores municipais de saneamento básico em Florianópolis – 2010. 

INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO 
DOMICÍLIOS COM BANHEIROS NÚMERO DE DOMICÍLIOS 

Ligados à rede geral de esgoto ou pluvial 76.526 

Fossa séptica 53.695 

Fossa rudimentar 14.216 

Vala 912 

Rio, lago ou mar. 967 

Outro escoadouro 350 

Total de domicílios com banheiro 146.666 
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DOMICÍLIOS COM SANITÁRIO NÚMERO DE DOMICÍLIOS 

Ligados à rede geral de esgoto ou pluvial 326 

Fossa séptica 157 

Fossa rudimentar 65 

Vala 38 

Rio, lagoa ou mar 27 

Outro escoadouro 14 

Total de domicílios com sanitários 627 

DOMICÍLIOS SEM BANHEIRO OU SANITARIO 

Sem banheiro ou sanitário 144 
Fonte: IBGE cidades. 

 

5.2.2.1.7 Frota de veículos  

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), no ano de 2010 
o município possuía 259.435 veículos, sendo 181.210 automóveis. 

Tabela 8: Frota de veículos de Florianópolis em 2010. 
TIPOLOGIA NO DE VEÍCULOS 

Automóvel 181.210 

Caminhão 3.275 

Caminhão trator 231 

Caminhonete 12.832 

Caminhoneta 10.574 

Micro-ônibus 802 

Motocicleta 35.016 

Motoneta 5.854 

Ônibus 1.661 

Trator de rodas 427 

Utilitário 2.993 

Outros 4.560 

Total de veículos 259.435 
Fonte: IBGE cidades. 

 

5.2.2.1.8 Rios que cortam o município  

 
Os principais rios que cortam o município são: Naufragados, Pacas, Peri, Tapera, 
Cachoeira Grande, Tavares, Itacorubi, Sertão, Buchele, Araújo, Pau do Barco, Mel, 
Veríssimo, Ratones, Papaquara, Palha, Bráz, Sanga dos Bois, Capivari, Capivaras e os 
ribeirões: Vargem Pequena, Valdik, Porto e Sertão da Fazenda. 
 

5.2.2.1.9 Uso do solo  

Florianópolis tem sua economia alicerçada nas atividades do comércio, prestação de 
serviços públicos, indústria de transformação e turismo. Engloba várias atividades 
diferentes, desde as mais sofisticadas às mais rústicas. Certos segmentos colocam o 
crescimento urbano e o turismo em evidência, o que não diminui a importância de 
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outros empreendimentos existentes, os quais refletem as qualidades geográficas, 
culturais e históricas do município. 

O cultivo da terra e a pesca remanescem como atividades significantes inclusive pelos 
laços culturais e históricos, ainda que relativamente já não tenham o mesmo peso de 
outrora. Ainda que o cultivo agrícola e principalmente a pecuária estejam perdendo 
espaço, destacam-se aí a maricultura e a agricultura orgânica, nichos que vem 
crescendo e mostrando-se como alternativas bastante viáveis, com atividades que vêm 
ganhando força por mais inusitadas que sejam, num espaço predominantemente 
urbano, pese à competição pelo espaço de orla oferecida pelas demandas do turismo e 
pelo espaço em terra dos empreendimentos imobiliários. 

A pesca ainda que historicamente tenha sido uma das atividades de maior destaque, 
reflete a decadência desta indústria devido à demasiada exploração dos recursos 
pesqueiros nos dias atuais. 

Florianópolis consolidou-se ao longo da última década como um dos setores de maior 
potencial econômico com a indústria do vestuário, contando hoje com centenas de 
pequenas empresas, que empregam cerca de 18.000 pessoas. As empresas do setor 
encaixam-se no tipo de indústria compatível com as características da região, 
apresentando um baixo impacto ambiental. Anualmente o número de indústrias 
cadastradas gira em torno de 528, as quais faturam aproximadamente R$ 48 milhões 
de reais, com uma produção de 220.000 peças/ano. 

Florianópolis se destaca no cenário nacional pelas atividades ligadas à tecnologia e à 
informática e a colocam numa posição privilegiada, pelo alto grau de inovação e 
criação de novas tecnologias da indústria local.  

 

5.2.2.1.10 Turismo  

Dentre os atrativos turísticos da capital salientam-se, além das magníficas praias, as 
localidades onde se instalaram as primeiras comunidades de imigrantes açorianos, 
como o Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa e o próprio 
centro histórico da cidade de Florianópolis.  

A seguir serão listados os principais atrativos turísticos históricos e culturais: 

� Atrativos turísticos culturais:  

•  Palácio Cruz E Souza; 
•  Museu Victor Meirelles; 
•  Museu de Armas Major Lara Ribas; 
•  Museu do Homem do Sambaqui; 
•  Eco Museu do Ribeirão; 
•  Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral; 
•  Museu O Mundo Ovo de Eli Heil; 
•  Museu Sacro - Capela Menino Deus; 
•  Casa da Memória; 
•  Museu Arqueológico Ar Livre Costão do Santinho; 
•  Museu Contador Renato Gonçalves; 
•  Fundação Hassis; 
•  Memorial do Centro Educacional Menino Jesus; 
•  Museu da Escola Catarinense; 
•  Museu da Imagem e do Som (CIC); 
•  Museu da Arte de Santa Catarina (CIC); 
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•  Museu do Judiciário Catarinense; 
•  Museu do Presépio. 

  

� Atrativos históricos: 

  

•  Praça XV de Novembro; 
•  Figueira Centenária; 
•  Teatro Álvaro de Carvalho; 
•  Alfândega; 
•  Mercado Público; 
•  Ponte Hercílio Luz; 
•  Casario da Rua Menino Deus; 
•  Engenho Caminho dos Açores; 
•  Sobrados Oitocentistas; 
•  Antiga Câmara Municipal; 
•  Praça Fernando Machado. 

  

� Fortalezas: 

  

•  Fortaleza de São José da Ponta Grossa; 
•  Fortaleza de Santa Cruz - Anhatomirim; 
•  Fortaleza Santo Antônio de Ratones; 
•  Forte Santana; 
•  Forte Santa Bárbara. 

 
� Igrejas: 

  

•  Catedral Metropolitana; 
•  Igreja de São Francisco; 
•  Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito; 
•  Capela Sagrado Coração de Jesus; 
•  Igreja Nossa Senhora da Lapa; 
•  Capela Menino Deus; 
• Igreja Nossa Senhora das Necessidades. 
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Figura 17: Ponte Hercílio Luz. 

Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br 
 

 
Figura 18: Palácio Cruz e Souza. 
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br 

 

5.3 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

O município de Florianópolis possui um riquíssimo patrimônio, marcado por sua 
paisagem cultural. Tal característica tem legitimado a política de proteção instalada em 
1974, consolidada por meio de ações urbanísticas, desde a década de 80. 
 
Na estrutura municipal as atribuições sobre o patrimônio cultural estão divididas entre o 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, por meio da Gerência do 
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Natural - SEPHAN, responsável pelo 
patrimônio cultural de natureza material e a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 
Cascaes, responsável pelo patrimônio cultural de natureza imaterial. 
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A Fundação Catarinense de Cultura - FCC trata dos bens tombados na esfera estadual 
e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN trata dos bens 
tombados na esfera federal. 
 
Esse material serviu como base para identificar a existência de monumentos ou 
edificações tombadas na área do empreendimento.   
 

5.3.1 Áreas de importância Histórica e Cultural na área do empreendimento 

Na Área de Influência Direta do empreendimento existem algumas edificações, 
conjuntos urbanos e equipamentos urbanos que são tombados pelas esferas municipal, 
estadual e federal.  

O empreendimento não causará impacto direto a nenhum deles. Contudo, mediante 
esta identificação, deverá ser desenvolvido Programa Ambiental específico, tratando 
das precauções e orientações que deverão ser seguidas antes durante e após a 
conclusão da obra, a fim de obedecer a Legislação aplicável. 
 
A Lei Municipal no 6.486 de 27 de maio de 2004, bem como a Lei Complementar no 154 
de 17 de janeiro de 2005 proíbem, dentro de um raio de 100 (cem) metros, a 
construção de prédios e equipamentos que possam interferir na visualização das 
edificações integrantes do patrimônio histórico, cultural e religioso do município de 
Florianópolis.   
 
Nas áreas de APC´s e no entorno de bens tombados (raio de 100,00 m) a locação para 
instalação dos equipamentos urbanos deve ter a anuência do IPUF/SEPHAN. 

A seguir será feita a identificação deste patrimônio com a classificação quanto ao tipo 
de tombamento, bem como a indicação da sua localização junto à área do projeto. 

� Ponte Hercílio Luz 
 
A Ponte Hercílio Luz é tombada pelas três esferas: municipal, estadual e federal.  
 
O tombamento municipal ocorreu em 04 de agosto de 1992, por meio do Decreto nº. 
637, assinado pelo então prefeito de Florianópolis, Antônio Henrique Bulcão Vianna. O 
tombamento estadual ocorreu em 13 de maio de 1997, por meio do Decreto nº. 1.830, 
assinado pelo ex-governador Paulo Afonso Evangelista Vieira. 
 
O tombamento federal ocorreu em 15 de maio de 1.997, por meio da Portaria nº. 78, do 
Ministério da Cultura, que reconheceu a Ponte Hercílio Luz como Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arquitetônico do Brasil. 
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Figura 19: Delimitação dos perímetros de tombamento da Ponte Hercílio Luz, nas três esferas 

(municipal, estadual e federal). 
Fonte: IPUF 

 
� Tombamentos - Esfera Estadual 

Com relação ao Patrimônio Cultural tombado pela esfera estadual: 
 

• Ponte Hercílio Luz (tombada através do Decreto nº 1.830 de 13 de maio de 
1997); 

• Estação de Elevação Mecânica - Museu do Saneamento (tombada através do 
Decreto nº 31.255 de 31 de dezembro de 1986); 

• Forte Santa Bárbara. 
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Figura 20: Estação de Elevação Mecânica - Museu do Saneamento. 

Fonte: http://www.mineirosnaestrada.com.br 
 

 
Figura 21: Forte Santa Bárbara. 

Fonte: http://portal.pmf.sc.gov.br 
 

� Tombamentos - Esfera Municipal - APC’s 

As APC’s, ou Áreas de Preservação Cultural são aquelas destinadas à preservação de 
sítios de interesse histórico, antropológico ou arqueológico, subdividindo-se 
em: 
I - Áreas Históricas (APC-1) que se destinam à conservação do patrimônio 

histórico e etnológico, abrangendo monumentos, edificações, espaços e 
povoações; 

II - Áreas de Paisagem Cultural (APC-2) que se destinam à proteção das 
paisagens e aspectos culturais resultantes das tradições agrícolas, pastoris 
e pesqueiras; 
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III - Áreas Arqueológicas (APC-3) que se destinam à conservação dos sítios 
pré-históricos, e dos vestígios deixados pela ocupação humana tais como 
os fósseis, utensílios, monumentos e inscrições rupestres. 

 
 

 

Figura 22: Mapa de APC's (Áreas de Preservação Cultural) existentes na região central de Florianópolis. 
Fonte: IPUF 
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Figura 23: Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Convento. 

Fonte: IPUF, 2017. 
 

 
Figura 24: Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Convento. 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
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Figura 25: Saco dos Limões – Entorno do Armazém Vieira. 

Fonte: IPUF, 2017. 
 

 
Figura 26: Saco dos Limões – Entorno do Armazém Vieira. 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 
� Tombamentos - Esfera Municipal - Conjuntos Tombados  

O Decreto Municipal no 270 de 1986, em seu Art. 1º diz que “Ficam tombados, nos 
termos da Lei nº 1.202 de 02.04.74, como Patrimônio Histórico e Artístico do Município, 
os conjuntos de prédios existentes nesta data, na Área Urbana Central de 
Florianópolis, demarcadas em mapa na escala 1:2.000, parte integrante do presente 
Decreto”. 
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� Tombamentos - Esfera Municipal – Vias Panorâmicas  

O bairro José Mendes é considerado pela legislação vigente como Área de 
Preservação Cultural, além de se caracterizar como Via Panorâmica, o que restringe a 
altura permitida das construções e muros voltados para o mar. 
 
O bairro guarda ainda características de vila em sua escala urbana e tipologia 
arquitetônica, bem como na forma de organização socioespacial que se deu, em 
grande parte, através de sucessivas gerações de nativos fracionando gradativamente 
os imóveis familiares, sem produzir grandes impactos urbanísticos. 
 

 
Figura 27: Bairro José Mendes, classificado como Via Panorâmica. 

Fonte: https://ndonline.com.br 
 

� Sítios Arqueológicos 

O empreendimento não afeta, direta ou indiretamente, sítios arqueológicos. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

5.4.1 Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei Federal 
nº 9.985/00, constitui o conjunto de Unidades de Conservação (UC’s) federais, 
estaduais e municipais. É composto por 12 categorias de UC’s, cujos objetivos 
específicos diferenciam-se quanto à forma de proteção e usos permitidos, em duas 
grandes categorias: as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. 
 
De acordo com a Resolução CONAMA n°428/10, o licenciamento de empreendimento 
de significativo impacto ambiental que afetar diretamente uma UC, sua Zona de 
Amortecimento, ou, na indefinição desta, um raio de 3 km, estabelece que: 
 
“Art. 1º O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que 
possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua Zona de 
Amortecimento (ZA), assim considerados pelo órgão ambiental licenciador, com 
fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão 
responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural (RPPN’s), pelo órgão responsável pela sua criação.” 
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O empreendimento em questão não está enquadrado pela Resolução CONSEMA Nº 
13/12 como de significativo impacto ambiental, tendo como instrumento licenciador a 
elaboração de um Relatório Ambiental Prévio, sendo que fica vedado: 
 
“Art. 4º - §6.º - Fica expressamente vedada a cobrança de compensação ambiental 
prevista na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para aquelas 
atividades que forem licenciadas mediante RAP (Relatório Ambiental Prévio) e EAS 
(Estudo Ambiental Simplificado).” 
 
Para fins de caracterização da paisagem de inserção do empreendimento, foram 
mapeadas as unidades de conservação municipais, estaduais e federais, haja vista 
tratarem-se de áreas que concentram os remanescentes em melhor estado de 
conservação da Ilha de Santa Catarina. Nesse sentido, foram elencadas as Unidades 
mais próximas ao empreendimento. 
 
De acordo com a Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), as Unidades de 
Conservação são espaços territoriais com características naturais relevantes, 
legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção. 

Para o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que afetem 
Unidades de Conservação ou suas Zonas de Amortecimento, faz-se necessária a 
anuência do órgão ambiental responsável pela administração da Unidade de 
Conservação.  

A seguir serão listadas as Unidades de Conservação existentes no município, com 
seus respectivos Decretos de criação. 

Tabela 9: Unidades de Conservação existentes no município de Florianópolis. 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA LEGISLAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Lagoa da Chica 4,6 Ha Dec. 135/88 
Campeche (Costa 

Leste/ Sul) 

Lagoinha Pequena 27,5 Ha Dec. 135/88 
Campeche (Costa 

Leste/ Sul) 

Região da Costa da Lagoa 976,8 Ha Dec. 247/86 Lagoa da Conceição 

Dunas da Barra da Lagoa 6,6 Ha Lei Mun.3711/92 Costa Leste /Centro 

Restinga da Ponta das Canas 21,5 Ha Dec. 216/85 Norte 

Restinga da Ponta do Sambaqui 1,3 Ha Dec. 112/85 Costa Oeste/ Norte 

Manguezal do Rio Tavares 
(Reserva Extrativista Marinha do 

Pirajubaé) 
1444 Ha Dec. Fed. 533/92 Costa Oeste/Sul 

Manguezal da Tapera 52,2 Ha Lei 2193/85 Costa Oeste /Sul 

Manguezal de Ratones (Estação 
Ecológica de Carijós) 625,07 Ha Dec. Fed. 94656/87 Costa Oeste/ Norte 

Manguezal do Saco Grande 
(Estação Ecológica de Carijós) 

93,5 Ha Dec. Fed. 94656/87 Costa Oeste /Norte 

Manguezal do Itacorubi 150 Ha 
Decreto Municipal 

1529/2002 
Costa Oeste/Norte 

Dunas dos Ingleses 953,5 Ha Dec. 112/85 Norte 
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Dunas do Santinho 91,5 Ha Dec. 112/85 Norte 

Dunas do Campeche 121 Ha Dec. 112/85 Costa Leste/Sul 

Dunas da Armação 5,9 Ha Dec.112/85 Costa Leste/ Sul 

Dunas do Pântano do Sul 24,2 Ha Dec.112/85 Sul 

Parque Municipal da Lagoa do Peri 2030 Ha 
Lei Mun.1828/81 

Dec. 091/82 
Costa Leste/Sul 

Parque Municipal da Lagoinha do 
Leste 

480,5 Ha Lei Mun.4701/92 Costa Leste/Sul 

Parque Municipal da Galheta 149,3 Ha 
Lei Mun.3455/92 

Dec. 698/94 Costa Leste/ Centro 

Parque Municipal do Maciço da 
Costeira 

1453,3 Ha 
Lei Mun.4605/95 

Dec. 154/95 
Centro 

Parque Municipal das Dunas da 
Lagoa da Conceição 

453 Ha Dec. Mun.231/88 Costa Leste/Centro 

Parque do Tabuleirinho (estadual) 346,5 Ha Dec.Est. 2335/77 Extremo Sul 

Parque Florestal do Rio Vermelho 
(estadual) 

1100 Ha Dec. Est. 2006/62 Costa Leste/ Norte 

Parque Urbano do Morro da Cruz 144,9 Ha 
Lei Municipal 6893 

de 
08/Dezembro/2005 

Centro 

Parque Manguezal do Itacorubi 150 Ha 
Decreto Municipal 

1529/2002 
Costa Oeste/ Centro 

RPPN Menino Deus 16 Ha 
Decreto Municipal 

1529/2002 
Centro 

Parque da Luz 37.435 m²  Centro 

Parque Ecológico do Córrego 
Grande 21,3 Ha 

Leis 2193/85 e 
1851/82 Córrego Grande 

Encostas (são protegidas todas as 
encostas com declividade igual ou 

superior a 25°, ou 46,6%, 
recobertas ou não por vegetação, o 
sistema hidrográfico que forma as 
principais bacias de captação de 

água potável, a paisagem natural e 
a fauna). 

 
Leis 2193/85 e 

1851/82 
 

  
   A seguir será apresentado um mapa contendo a localização das Unidades de 
Conservação existentes no município. 
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Figura 28: Unidades de Conservação existentes no município de Florianópolis. 

Fonte: APPE, 2017. 
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5.4.2 Descrição Ambiental da área diretamente afetada 

De modo geral, a paisagem existente na área dos projetos das Ruas e Avenidas objeto 
do presente estudo está completamente modificada em razão da intensa ocupação 
urbana.  

Originalmente, as áreas mais próximas à orla marítima eram compostas por vegetação 
de restinga; em alguns segmentos observava-se a predominância de áreas de mangue 
e a maior parte era coberta por vegetação arbustiva e arbórea pertencente à tipologia 
Floresta Ombrófila Densa.  

Atualmente, praticamente toda a cobertura vegetal existente nas adjacências foi 
removida, restando apenas alguns indivíduos dispostos isoladamente. O único 
fragmento florestal existente na área diretamente afetada, a ser atingido com as obras 
é o que fica localizado nas proximidades do Armazém Vieira, conforme descrição 
apresentada no item 8.1.4 – Caracterização Ambiental. 

 

5.4.3 Suscetibilidade – Riscos a Desastres Naturais  

 
Na área do projeto do Corredor do Anel Central há alguns segmentos que requerem 
maior atenção. São os locais onde haverá modificação significativa de greide, com 
conformação de taludes de corte e de aterro, bem como os segmentos onde estão 
previstos sistemas de drenagem. 
 

5.4.3.1 Áreas de suscetibilidade 

De acordo com informações sobre Áreas inundáveis obtidas no referido software da 
Prefeitura (Geoprocessamento Corporativo), a área localizada entre os bairros 
Trindade e Córrego é a única que apresenta suscetibilidade a alagamentos. 

 
Figura 29: Áreas de suscetibilidade a alagamentos entre a porção central  

e continental do município de Florianópolis. 
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Figura 30: Área sujeita a inundações (em azul), em parte  
do segmento do Corredor do Anel Central (em vermelho). 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br (acesso em 2017). 

 
Para este local, o Estudo Hidrológico deverá apontar soluções e prever dispositivos de 
drenagem adequadamente dimensionados, de modo a prevenir novos eventos de 
inundação nas épocas de maior pluviosidade na região. 

Com relação às áreas de suscetibilidade geológica, as equipes que desenvolveram os 
projetos geométrico e de terraplenagem tiveram a preocupação de estabelecer 
inclinações de taludes de corte e de aterro compatíveis com a topografia da região.  
 
De modo geral, há aterros mais altos na área da Av. Deputado Antônio Edu Vieira. Os 
cortes mais expressivos estão localizados na área de vegetação próxima ao Armazém 
Vieira.  
 
De acordo com dados obtidos no Repositório Institucional de Geociências – RIGeo, 
vinculado ao Serviço geológico do Brasil – CPRM, não há riscos de movimentação de 
massa em nenhum dos pontos onde será necessária a readequação de greide.  
 
É importante ressaltar que na área de execução dos Binários, não há qualquer 
suscetibilidade a desastres naturais. 
 

42



                                                                                                                            

 

 
 

 
Figura 31: Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa. 

Fonte: http://rigeo.cprm.gov.br 
 

 
 

 
Figura 32: Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa  

(destaque em vermelho para o Corredor do Anel Central). 
Fonte: http://rigeo.cprm.gov.br 
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6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

O cenário institucional e legal da questão ambiental em Florianópolis é resultante da 
aplicação da Política Nacional de Meio Ambiente e constitui um componente ativo de 
âmbito local, portanto para a compreensão da gestão ambiental de empreendimentos 
de infraestrutura, passa pelo entendimento de como a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis – PMF se posiciona no quadro geral das instituições que tratam da 
questão meio ambiente no Brasil.  

6.1 O SISNAMA 

A Lei N° 6.938 de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional de Meio 
Ambiente, constituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), assim 
estruturado: 

� ÓRGÃO SUPERIOR: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o 
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;  

� ÓRGÃO CONSULTIVO E DELIBERATIVO: o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao 
Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio 
ambiente;  

� ÓRGÃO CENTRAL: o Ministério de Estado do Meio Ambiente, com a finalidade 
de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política 
nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;   

� ÓRGÃO EXECUTOR: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), com a finalidade de executar e fazer executar, 
como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente;  

� ÓRGÃOS SECCIONAIS: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental; 

� ÓRGÃOS LOCAIS: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

Decorridos quase trinta anos da promulgação da Lei N° 6.938/81 disseminou-se a 
existência de políticas setoriais bem como de órgãos, dispositivos ou determinações 
relativas às questões ambientais.  

Pode-se afirmar que hoje existe uma cultura de consideração dos aspectos ambientais 
provocando ajustes em quase todos os setores de atividades econômicas, sob 
orientação da política nacional, fazendo com que cada órgão especializado ajuste suas 
atribuições para contribuir com a conservação e melhoria da qualidade ambiental a 
partir de suas prerrogativas e atividades. Dentre as áreas que internalizaram a visão, a 
política e a cultura ambiental podem ser destacadas a infraestrutura de transportes, 
mobilidade urbana e turismo.   

Parece razoável verificar que o SISNAMA vem se modificando em alguns de seus elos 
no sentido de incorporar conceitos e procedimentos de uma rede de políticas públicas, 
envolvendo o controle de poluição, proteção aos ecossistemas representativos, da 
biodiversidade, do controle de uso de recursos naturais, entre outras. 
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6.2 CENÁRIO GERAL 

Foram identificadas e caracterizadas funcionalmente as organizações que 
desempenham papéis relevantes (política, planejamento, coordenação, articulação, 
operação, fiscalização) relacionados com a abordagem das questões que dizem 
respeito ao meio ambiente. Sendo consideradas as entidades públicas federais e do 
Estado de Santa Catarina com papel relevante no tratamento da matéria, com 
referência especial ao órgão público local, bem como a organizações não 
governamentais.  

Apresenta-se no quadro a seguir as instituições mais relevantes associadas à 
coordenação, planejamento e fiscalização do meio ambiente em nível nacional e, em 
particular, com atuação no Estado de Santa Catarina e no município de Florianópolis, 
mostrando o pareamento de suas atribuições guardadas as proporções de suas áreas 
de abrangência (federal, estadual, municipal) e por outro lado, o nível de atuação, ou 
seja, quanto a dedicação principal, mostrando-se na parte superior as instituições com 
função de execução direta de políticas públicas de proteção e conservação de recursos 
naturais, controle de poluição e disciplinamento de atividades produtivas, e na parte 
inferior, as instituições setoriais de infraestrutura que, em cumprimento da legislação 
ambiental, e pela ética ambiental, dedicam-se a eliminar, mitigar ou compensar 
impactos ambientais indesejáveis no âmbito de suas atividades. 

Tabela 10: Instituições associadas à coordenação, planejamento e fiscalização do meio ambiente em 
nível nacional. 

 NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO 

 Federal Estadual Municipal 

M
ei

o 
A

m
bi

en
te

 

Ministério do Meio Ambiente 
- MMA  

 
Conselho Nacional do Meio 

Ambiente -(CONAMA) 

Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 

Sustentável - SDS  
 

Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CONSEMA) 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano - 

SMDU 
Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente - 
COMDEMA 

Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (IBAMA) 

 
Instituto Chico Mendes da 

Conservação da 
Biodiversidade 

(ICMBio) 
 

Fundação do Meio Ambiente 
(FATMA). 

Fundação Municipal do Meio 
Ambiente (FLORAM). 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

Secretaria Especial de 
Portos da Presidência da 

República (SEP) 
 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) 

Secretaria de Estado da 
Infraestrutura - SIE 

 
Departamento de Infraestrutura 

(DEINFRA) 

Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano. – SMDU 
 

Secretaria Municipal da 
Infraestrutura  

 

Nos níveis federal e estadual a composição do SISNAMA envolve uma condição 
semelhante de distribuição das instituições, sendo uma instância superior, de 
coordenação da política setorial, que funciona como instância administrativa superior 
de recurso da sua atuação, no âmbito do poder executivo (MMA e SDS), a qual se 
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subordina um órgão deliberativo e consultivo, com significativa representação da 
sociedade civil, que funciona em plenário para as deliberações e em câmaras técnica 
para a atividade consultiva. Estes órgãos (CONAMA, e CONSEMA) orientam as 
políticas públicas de proteção da qualidade ambiental e assessoram diretamente o 
executivo nesta direção. A eles está atribuída a competência de instância superior de 
recurso técnico para as autuações administrativas, definem os as regulamentações de 
procedimentos, entre outros, para as ações de fiscalização e licenciamento. Por fim, na 
terceira instância, encontram-se os órgãos executores da política de preservação, 
conservação e melhoria da qualidade ambiental (IBAMA e FATMA) que efetivamente 
fiscalizam e licenciam as atividades potencialmente causadoras de degradação 
ambiental. 

Esta estrutura é fruto de um processo de evolução histórica e vem obtendo sucesso no 
funcionamento estruturado da rede de políticas na qual intervêm. 

 

6.3 CENÁRIO LOCAL 

A Administração Pública do Município de Florianópolis obedece aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, da 
razoabilidade e da proporcionalidade, privilegiando, a sustentabilidade nas atividades 
econômicas e no desenvolvimento urbano, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, 
com a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado (Lei Complementar 
596/2017; Art. 2°,V). 

 

6.3.1 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano  

São competências da SMDU a destacar (Lei Complementar 596/2017; Art. 14°,VI, g.): 
(i) coordenar e gerir o processo de planejamento e desenvolvimento urbano, meio 
ambiente e serviços públicos de Florianópolis, por meio de ações estratégicas que 
visem soluções integradas para o desenvolvimento sustentável da região; (ii) coordenar 
a prestação dos serviços municipais aos cidadãos no que se refere à sua área de 
atuação; (iii) coordenar e executar exclusivamente o processo de análise, aprovação de 
projeto, reforma, expedição de alvarás e habite-se na área da construção civil e 
serviços públicos; (vii) estruturar projetos técnicos de interesse da comunidade para 
captação de recursos financeiros nacionais e internacionais; (viii) desenvolver projetos 
urbanísticos que visem o desenvolvimento sustentável; e (ix) coordenar as ações 
referentes à elaboração, alteração e execução do Plano Diretor Municipal. Outras 
atribuições são atribuídas no mesmo dispositivo, porém com aspectos acessórios a 
estas acima descritas. 

Esta Secretaria tem ainda sob a sua coordenação política o Conselho de Defesa do 
Meio Ambiente – COMDEMA e a Fundação Municipal do Meio Ambiente.  

 

6.3.2 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

Criado em 1995, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi reestruturado 
através da Lei nº 8.130/2010. De caráter deliberativo, é composto por 18 
representantes que formam um grupo paritário entre Governo e sociedade civil. O 
Conselho é presidido pelo titular da Secretária Municipal de Meio Ambiente, 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
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Conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 8.130/2010, compete ao COMDEMA: (i) estudar 
e propor direcionamentos para a política municipal do meio ambiente, colaborando nos 
programas intersetoriais de proteção e recuperação do meio ambiente e do patrimônio 
ambiental natural, étnico e cultural; (ii) propor atividades prioritárias de ação do 
município em relação à proteção e conservação do meio ambiente; (iii) avaliar, definir, 
propor normas (técnicas e legais), critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente;(v) atuar no sentido da conscientização 
pública para o desenvolvimento ambiental, promovendo a educação ambiental; (vii) 
propor medidas que visem a integração com a região metropolitana, com vistas à 
solução integrada para problemas ambientais comuns; (ix) opinar, quando solicitado, 
sobre estudos técnicos e sobre as possíveis consequências ambientais de projetos 
públicos ou privados, tendo em vista o desenvolvimento econômico com a proteção 
ambiental; (xii) decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a 
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente; (xiii) 
decidir, em instância de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo 
órgão municipal competente; e (iv) propor e acompanhar a implantação de novas 
unidades de conservação e assessorar a efetiva implantação das existentes. 

 

6.3.3 Fundação Municipal do Meio Ambiente 

A Fundação Municipal de Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 4.645/1995, e 
reestruturada pela Lei Complementar nº 323/2008, modificada pela Lei Complementar 
nº 596/2017, tendo por finalidades básicas (Artigo 4° da Lei nº 4.645/1995): (ii) - 
implantar, fiscalizar e administrar as unidades de conservação e áreas protegidas do 
município; (iv) - controlar os padrões de qualidade ambiental; (v) propor normas 
referentes à proteção do patrimônio paisagístico; (vii) colaborar na proteção dos 
animais; (viii) propor normas ambientais destinadas a disciplinar as atividades dos 
setores produtivos; (xi) fiscalizar atividades utilizadoras de substância perigosas; (xii) - 
promover a conscientização para a proteção do meio ambiente; (xvi) fiscalizar todas as 
formas de agressão ao meio ambiente; (xix) licenciar as atividades potencialmente 
poluidoras no âmbito do Município; 

No nível municipal fica bem demarcada a instância superior de coordenação política da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a existência do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e de um órgão executivo 
independente representado pela Fundação do Meio Ambiente – FLORAM, estrutura 
que atende aos requisitos do ordenamento político nacional para o Sistema Nacional 
de Meio Ambiente. 

No papel de empreendedor na área de infraestruturas de transportes, tanto o DNIT 
(federal) como o DEINFRA (estadual) possuem gerencias especializadas para as 
atividades relativas a ações visando o cumprimento da legislação ambiental em seus 
empreendimentos. Neste aspecto, as atribuições relacionadas a intervenções na 
infraestrutura como: (i) a definição de projetos e obras; (ii) a definição e fiscalização de 
estudos ambientais para orientar ajustes, e permitir os respectivos licenciamentos; (iii) 
as negociações envolvendo medidas de mitigação ou mesmo de compensação 
ambiental, são atribuições destas gerências. 

No âmbito municipal o que se percebe é a inexistência de um órgão com estas 
atribuições, recaindo sobre a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a elaboração de 
projetos para grandes intervenções no sistema viário, para reformas e ampliações da 
infraestrutura existente, por conseguinte o papel de providenciar, estudos, realizar 
negociações e obter os competentes licenciamentos. 
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Nos contatos realizados com os técnicos das secretarias municipais ficou evidenciada 
a necessidade de estabelecer o papel de gestor municipal de meio ambiente. O papel 
da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FLORAM é indiscutivelmente voltado ao 
cumprimento dos requisitos legais da Política de Nacional do Meio Ambiente, no âmbito 
municipal, a quem compete à fiscalização, o licenciamento de atividades, a 
administração de áreas protegidas. Neste sentido a FLORAM fica impedida, por conflito 
de interesse, de exercer o papel de assessoramento à administração municipal quanto 
ao planejamento e a execução de empreendimentos, cabendo este papel a outro ente 
da administração pública municipal. 

Assim, a gestão ambiental dos empreendimentos públicos municipais como obras de 
interesse público e do atendimento às políticas públicas atribuídas ao município fica 
compatível com as atribuições da Secretaria Municipal de Infraestrutura, exigindo que a 
administração municipal estabeleça em seu corpo técnico o conjunto de atribuições que 
lhe permita promover a gestão ambiental das obras. 

 

7. ANALISE SOCIOAMBIENTAL DO PROGRAMA 

7.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

7.1.1 Aspectos Demográficos 

De acordo com as informações do Censo Demográfico (IBGE, 2010), entre 2000 e 
2010, a população de Florianópolis apresentou um aumento de 23%, quase o dobro da 
média nacional. Entretanto, esse percentual foi o menor, considerando as últimas 
décadas: entre 1980 e 1991, a população cresceu 35%; entre 1991 e 2000 cresceu 
34%.  
 
A população de Florianópolis nos últimos Censos Demográficos está apresentada na 
tabela a seguir: 

Tabela 11: População de Florianópolis- 1980, 1991, 2000 e 2010. 
ANO POPULAÇÃO  
1980 187.880 
1991 255.390 
2000 342.315 
2010 421.240 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 
 
O crescimento percentual entre os dois últimos períodos censitários pode ser atribuído 
a dois fatores:  
O município ainda exerce atração para pessoas vindas do interior do estado e o 
movimento migratório de pessoas vindas do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, 
pela excelente qualidade de vida da capital catarinense.  
 
Já o percentual menor na última década pode ser atribuído ao processo de crescimento 
das cidades médias, que é considerado uma tendência nacional. Cidades da grande 
Florianópolis e do interior (como Chapecó), também acabam sendo polos de atração 
populacional, atraindo parte da leva de migrantes. Nos meses de dezembro, janeiro, 
fevereiro e março, a população chega a triplicar. Esse incremento sazonal de 
população exerce pressão sobre os serviços e sobre a infraestrutura viária.  
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Figura 33: Pirâmide etária referente ao Censo Demográfico de 2000. 
Fonte: IBGE. 
 

 
Figura 34: Pirâmide etária referente ao Censo Demográfico de 2010. 
Fonte: IBGE. 
 

A presença predominante de população infantil e jovem numa determinada região, bem 
como de altas taxas de fecundidade, podem ser associadas a um contexto 
socioeconômico de vulnerabilidade social. No oposto dessa realidade, nos lugares 
onde há melhores condições de vida, ocorre maior proporção de adultos sobre o total 
da população.  
 
O que se percebe em Florianópolis é o estreitamento da base em relação ao corpo da 
pirâmide, isso é: menos população infantil e maior população economicamente ativa. 
As faixas de 20 a 34 anos são as maiores (tanto para homens quanto para mulheres), 
representando demanda mais significativa sobre o transporte (coletivo ou individual).  
 
Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 41,77% para 
34,05%. Em 1991, era 52,47%. No estado, a razão de dependência passou de 65,43% 
em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 2010. A razão de dependência é o 
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percentual entre a população de menos de 15 anos e de 65 anos e mais (considerada 
população dependente) sobre a população de 15 a 64 anos, considerada menos 
dependente.  
 
De acordo com Campanário (2007), entre 1950 e 1955, a Taxa de Fecundidade Total 
em Florianópolis era de 5,3 filhos por mulher. Em consonância com a tendência 
nacional, essa Taxa foi declinando: entre 2000-2005, a taxa era de 1,75 filhos por 
mulher- baixa até mesmo para países desenvolvidos.  
 
A previsão é que em 2035, mantenha-se em 1,50 filhos por mulher. A taxa de 
natalidade também apresentou decréscimo entre 1950-2010. As taxas positivas de 
migração nesse período foram fundamentais para o crescimento populacional.  
 
Florianópolis possui diversos indicadores positivos, muitos acima da média nacional. 
De acordo com o documento Florianópolis Sustentável: Plano de Ação, “O rápido 
diagnóstico realizado na cidade de Florianópolis mostra uma cidade com indicadores 
bastante positivos se comparados a outras da América Latina e Caribe, mas também 
com desafios importantes a serem vencidos para garantir a sustentabilidade de seu 
território no longo prazo. 
 
Os temas de mobilidade e uso do solo/ordenamento territorial foram avaliados como 
vermelhos, evidenciando a urgência com a qual devem ser tratados e o risco que eles 
representam para as áreas avaliadas positivamente. 
 
4.1.2 Uso e ocupação do solo – Tendência de Urbanização 
 

Florianópolis, considerando características físicas e ambientais, possui uma condição 
de uso e ocupação de solo bastante restritiva, resultando na formação de núcleos 
populacionais dispersos, alguns com baixa taxa de densidade demográfica.  
 
No total, o município apresenta 5 regiões, 12 distritos e 48 bairros. Os bairros estão 
apresentados no mapa a seguir. A caracterização individual de cada um deles está 
apresentada no item 8.2.2 – Caracterização Social. 
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Figura 35:Divisão de bairro do município de Florianópolis. 

Fonte: APPE, 2017. 
 
Em 2010, 27% do território de Florianópolis pertencia a áreas ambientais legalmente 
protegidas. Eram 17 Unidades de Conservação (7 municipais, 2 estaduais, 5 federais, 2 
reservas particulares do patrimônio natural e 3 parques urbanos) e 5 Áreas Legalmente 
Protegidas (ALP’s – tombadas como patrimônio natural do município), às quais se 
somam alguns zoneamentos protetores. (Plano de Ação Florianópolis Sustentável, 
2015). 
 
Por outro lado, a região central, na porção insular, concentra a maior parte dos 
empregos, da oferta de serviços de educação universitária e o centro administrativo do 
poder municipal– atraindo um fluxo de migração pendular oriunda principalmente da 
parte continental e dos municípios conurbados. Florianópolis possui vocação para 
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serviços (tecnologia, turismo, universidades), ao contrário de outros polos de atração, 
que contam com a indústria como alicerce econômico.  
 
A mobilidade urbana foi se consolidando no uso intensivo do automóvel como principal 
meio de transporte: o município possui a segunda maior taxa de motorização do Brasil: 
2,32 pessoas por automóvel (Plano de Ação Florianópolis Sustentável, 2015). 
 
Florianópolis apresentou, nas últimas décadas, um crescimento populacional de mão-
de-obra qualificada, atraída pela qualidade de vida – Florianópolis é a capital que 
possui maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,847. Pelos parâmetros 
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas-ONU, índices inferiores ao 
patamar de 0,5 representam baixo índice de desenvolvimento humano, índices entre 
0,5 e 0,8 indicam médio desenvolvimento humano e acima de 0,8 apontam para um 
alto desenvolvimento humano. Essa mão-de-obra especializada acabou qualificando o 
município como um dos principais polos de tecnologia e conhecimento técnico do país. 
O crescimento das últimas décadas, somado ao incremento sazonal de população nos 
meses de verão, aumentou a demanda sobre os serviços básicos, especialmente os 
que se referem à mobilidade urbana. 
 
Além da região central e da parte continental, o adensamento populacional da região 
norte vem se consolidando há pelo menos três décadas. A dinamização da construção 
civil na região atraiu um número considerável de trabalhadores que permaneceram por 
lá. Recentemente, há um novo movimento de ocupação no norte da ilha, com a 
instalação do Sapiens Parque em 2007, em uma área de aproximadamente 450 
hectares.  
 
O Sapiens Parque é definido como um parque de inovação, concebido para promover o 
desenvolvimento de Florianópolis, atuando na promoção da ciência, tecnologia, meio 
ambiente e turismo.  
 
A Rota da Inovação, formada por todas as unidades promotoras de desenvolvimento 
tecnológico, inclusive o Sapiens Parque, dá a dimensão do aporte público e privado 
para o desenvolvimento desse segmento na região norte da Ilha. 

 

 
Figura 36: Rota da Inovação. 
Fonte: www.sapiensparque.com.br 

52



                                                                                                                            

 

 
Quatro anos antes da instalação do Sapiens Parque, o governo do Estado realocou seu 
centro administrativo para o bairro Saco Grande, também na região norte da ilha – 
ocupando a estrutura do antigo centro administrativo do BESC - Banco do Estado de 
Santa Catarina.  
 
Somente o Sapiens Parque prevê a geração de 27.000 empregos diretos e 33.000 
empregos indiretos.  
 
Um indicador do uso prioritário de automóveis como meio de locomoção são as 30.000 
vagas de estacionamento - próprias e particulares - oferecidas na região do Sapiens 
Parque. 
 
O Plano de Ação Florianópolis Sustentável (2015) aponta que a mobilidade urbana 
deverá ser pensada em consonância com o zoneamento atual, o planejamento futuro e 
o efetivo uso do solo. A seguir, o mapa do zoneamento atual do município: 
 

 
Figura 37: Zoneamento da porção central insular e continental de Florianópolis (destaque para o 

Corredor do Anel Central e demais Obras viárias). 
                                                                             Fonte: APPE, 2017. 
 
No item 8.2.2 serão apresentadas as zonas referentes a cada projeto.  
 
O fortalecimento da polinucleação da cidade, recomendada pelo plano diretor, deverá 
ser induzida, de modo a distribuir melhor a parte de origem e destino - reordenando o 
sistema viário e incentivando o uso de transporte coletivo em detrimento do automóvel. 
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7.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

A vegetação original de Florianópolis é formada por três tipologias vegetais: Floresta 
Ombrófila Densa, Mangue e Restinga. 

 
Figura 38: Formações vegetais de Santa Catarina. 

Fonte: IBGE (adaptado) 
 

7.2.1 Mata Atlântica - Floresta Ombrófila Densa 

 
Na Ilha de Santa Catarina a Mata Atlântica distribui-se quase que exclusivamente nas 
encosta dos morros, sendo encontrada atualmente, em sua grande maioria, em 
diferentes estágios de regeneração (ver mapa em anexo). Pode-se dizer, portanto, que 
toda vegetação encontrada nos morros da Ilha, faz parte da Mata Atlântica, mesmo a 
que não apresenta características florestais por se encontrar em estágios inicias de 
regeneração. 
 
A Mata Atlântica representava originalmente 74% da cobertura vegetal da Ilha de Santa 
Catarina, ou 313 km2, tendo sido desmatada até 1978 em 87,8% de sua área, restando 
apenas 12,7% ou 39,9km2, principalmente nas regiões mais inacessíveis das encostas. 
Mesmo as áreas remanescentes que não foram desmatadas totalmente, sofreram 
extração seletiva das maiores árvores de valor econômico. Portanto, mesmo estas 
áreas não apresentam uma "mata primária" realmente típica, dada a este tipo de 
exploração. Estas áreas remanescentes mais significativas estão localizadas 
geralmente nas partes mais altas das encostas, principalmente na região da Lagoa do 
Peri, Ribeirão da Ilha e Maciço da Costeira e Rio Tavares, no sul da Ilha e Monte 
Verde, Costa da Lagoa e Ratones no norte da Ilha.  
 
A cobertura vegetal da Ilha começou a sofrer uma exploração realmente efetiva após o 
estabelecimento das colônias de origem açoriana, aproximadamente em 1750. A partir 
desta época os diversos tipos de exploração da madeira (para lenha, construção naval, 
civil, de móveis e para exportação) se intensificaram. Foram os desmatamentos 

Área de estudo   
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realizados para abrirem espaço para a agricultura os principais responsáveis pelo 
impacto sobre a vegetação. A baixa fertilidade dos solos da Ilha e a grande declividade 
de muitas áreas que acentuam o problema da erosão, aliada às práticas rudimentares 
de cultivo que não conservam a terra, contribuiu para que sucessivamente novas áreas 
fossem desmatadas para dar lugar a novas "roças", devido ao rápido abandono da 
terra enfraquecida. 
 

7.2.2 Mangue 

Os manguezais constituem "parte típica da vegetação litorânea intertropical, situadas 
em partes planas, inundáveis na maré alta e emersas na baixa mar, acompanhando as 
margens das baías e desembocaduras de rios". 
 
Na Ilha de Santa Catarina os manguezais estão localizados exatamente nas margens 
das baías Norte e Sul, nas desembocaduras dos principais rios da Ilha, onde 
encontram características físicas e químicas para ocorrerem. São em número de cinco, 
Ratones, Saco Grande e Itacorubi na Baía Norte e Rio Tavares e Tapera na Baía Sul. 
 
O número de espécies de árvores que ocorrem em manguezais de regiões equatoriais 
e tropicais é bem superior ao que ocorre em nossa latitude. Nos manguezais da Ilha 
ocorrem apenas 3 espécies de árvores, a "siriúba" (Avicennia schaueriana), o "mangue 
branco" (Laguncularia racemosa) e o "mangue vermelho" (Rizophora mangle). Ocorrem 
ainda duas espécies de gramíneas, Spartina alterniflora e S. densiflora. Em geral, 
predomina nos manguezais da Ilha a "siriúba", sendo o "mangue vermelho" a espécie 
mais rara. 
 
Nas áreas mais secas próximas aos manguezais, encontra-se comumente, numa faixa 
de transição para a vegetação de restinga ou de Mata Atlântica, uma vegetação 
formada por Hibiscus tiliaceus (algodoeiro-da-praia), Acrostichum danaefolium 
(samambaia-de-folhas-grandes) e ainda Annona glabra (corticeira) e Rapanea 
parvifolia (capororoca-do-brejo). 
 

7.2.3 Restinga 

Normalmente costuma-se dividir a vegetação litorânea de restingas entre aquela que 
ocorre na linha de praia, portanto mais próxima do mar e aquela que ocorre mais 
interiormente. A primeira, formada por espécies herbáceas e geralmente rasteiras, 
caracteriza a vegetação do ambiente praial e são plantas pioneiras, mais adaptadas às 
condições adversas da restinga, que junto a praia são mais rigorosas, como a alta 
salinidade, o solo muito pobre e arenoso, a grande insolação e os fortes ventos. 
 
Na Ilha de Santa Catarina, como no restante do litoral catarinense, a espécie 
Phyloxerus portulacoides (capotiraguá) é a que domina nesta faixa da restinga, tendo 
como espécies acompanhantes Hydrocotyles bonairensis (acariçoba), Paspalum 
vaginatum (grama-da-praia) e Remirea maritma (pinheirinho-da-praia). Ainda nesta 
zona da praia, mas fora do alcance da maré encontra-se mais comumente Ipomoea-
pes-caprae (batateira-da-praia), Heleocharis geniculata (tiririca-da-praia), Sesuvium 
portulacastrum (beldroega-da-praia) e outras. 
 
A vegetação mais interiorana ocorre nas dunas móveis e semi-fixas, encontra 
igualmente problemas de pobreza do solo, escassez de água, alta insolação, ação de 
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ventos, além da grande mobilidade do solo das dunas. Não sofre, porém, a ação do 
mar como a vegetação de praia. 
 
Nas dunas móveis e semi-fixas da Ilha ocorrem grandes associações de gramíneas, 
onde Spartina ciliata é a espécie dominante formando grandes tufos, sendo muito 
importante para a fixação das areias de dunas. Outras espécies características destas 
associações são Panicum racemosum , Scaevola plumieri; Ipomoea pes-caprae; 
Ipomoea stolomifera, Canavalia maritima, Remirea maritima, entre outras. 
 
Nas dunas fixas e nas áreas arenosas planas totalmente cobertas por vegetação, 
encontra-se o que geralmente considera-se a "vegetação de restinga" propriamente 
dita. Nestas áreas, de solos mais consolidados, com mais matéria orgânica e umidade, 
geralmente mais afastadas do mar, ocorre a vegetação mais típica das restingas, 
dominada por árvores e arbustos. 
 
As espécies mais comuns são: Guappira opposita (maria-mole); Clusia criuva (mangue-
formiga); Gomidesia palustres (Guaramirim-de-folha-miúda); Nectandra megapotamica 
(canela-preta), Rapanea venosa (capororoca-da-praia); Dodonea viscosa (vassoura- 
vermelha); Aeschrion crenata (pau-amargo); Lythraea brasiliensis (aroeira-brava); 
Tabebuia pulcherrima (ipê-da-praia); Eugenia umbeliflora (baguaçu); Eugenia 
catharinae (guamirim); Eugenia uniflora (pitangueira); Myrcia multiflora (cambuí); 
Erythroxylum cuspidifolium (cocon), entre outras. A maior ou menor ocorrência de uma 
ou outra espécie, assim como sua distribuição e a ocorrência de outras, depende da 
restinga em que se encontram. 
 
As principais restingas da Ilha são as de: Naufragados, Pântano do Sul, Lagoinha do 
Leste, Armação, Morro das Pedras, Rio Tavares e Campeche, Joaquina, Praia Mole, 
Rio Vermelho, Santinho e Ingleses, Ponta das Canas, Canasvieiras, Jurerê e Daniela.  
A vegetação de restinga representava originalmente cerca de 7% (29,6 km2) da 
cobertura vegetal da Ilha, e foi desmatada em 22,4% de sua área até o ano de 1978.  
 

7.2.4 Floresta das Planícies Quaternárias 

É uma vegetação de transição entre a restinga e a Floresta Pluvial das encostas, 
possuindo muito mais semelhança com esta última, apesar de apresentar um número 
bem inferior de espécies. 
 
Na Ilha de Santa Catarina predomina a espécie Calophyllum brasiliense (olandi), que 
domina o estrato superior (com cerca de 15 metros de altura), ocupando normalmente 
de 30 a 50% da cobertura deste estrato, onde ocorrem também Tapirira guianensis 
(cupiúva), Ficus organensis (figueira-da-folha-miúda), Coussapoa schottii (figueira-
mata-pau) e Tabebuia umbellata (ipê-de-várzea). 
 
As mirtáceas Myrcia dichrophylla (guamirim-de-facho) e Myrcia multiflora (cambuí) 
caracterizam o estrato médio, enquanto as palmeiras Geonoma schottiana (guaricana) 
e Bactris lindmaniana (tucum) ocupam o estrato arbustivo. A ocorrência de muitas 
bromélias no chão também caracterizam essa vegetação. 
 
As Florestas das Planícies Quaternárias da Ilha de Santa Catarina se encontram quase 
totalmente destruídas, pois suas áreas de ocorrência foram praticamente todas 
ocupadas pela agricultura e áreas de pasto, restando atualmente apenas alguns 
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capões isolados. Resta um núcleo desta vegetação no norte da Ilha, entre as praias de 
Jurerê e Daniela. Sua área total de cobertura original foi computada juntamente com a 
da Floresta Pluvial das encostas, com a qual faz parte da Mata Atlântica, perfazendo 
ambas 74% da cobertura vegetal original da Ilha.  
 

8. ANALISE SOCIOAMBIENTAL DOS PROJETOS DA AMOSTRA 

8.1 CORREDOR DO ANEL CENTRAL 

8.1.1 Antecedentes/objetivos/descrição 

A forte expansão de atividades ligadas ao setor do turismo promoveu profundas 
mudanças socioespaciais no município. O Estado teve papel importante ao expandir as 
redes de abastecimento de água, eletricidade e sistema viário.  
 
Além de transformar antigas vilas de pescadores em centros de turismo, estes locais 
passaram a abrigar também grande parte do contingente migratório que tem sido 
atraído para o município, aumentando a população e a área urbanizada.  
 
Na década de 1980 começaram os primeiros movimentos para a construção da terceira 
ponte, a Pedro Ivo Campos, que seria inaugurada em 1991. Contudo, Florianópolis e o 
seu entorno continuaram em processo de franco crescimento, agregando milhares de 
moradores a cada ano. 
 

Entre 2001 e 2012 a frota de automóveis cresceu 112,3%, passando de 193 mil para 
410 mil automóveis. A frota de motos teve um aumento de 278%, passando de 31 mil 
para 119 mil. Os dados foram coletados junto ao Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), que disponibiliza na internet informações sobre a frota licenciada. 
 

 
Gráfico 3: Evolução da frota de motos na Região metropolitana de Florianópolis (2001-2012). 

Fonte: www.observatoriodasmetropoles.net 
 

57



                                                                                                                            

 

 
Gráfico 4: Evolução da frota de carros na Região metropolitana de Florianópolis (2001-2012). 

Fonte: www.observatoriodasmetropoles.net 
 
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis – PLAMUS prevê a 
implantação de um sistema de transporte coletivo de passageiros com base em ônibus 
com faixas exclusivas.  
 
O Projeto Executivo do Corredor do Anel Central objetiva dotar este segmento viário do 
município de Florianópolis de condições apropriadas para acolher o contingente de 
veículos e pessoas que diariamente utilizam este percurso (seja a trabalho, a lazer, 
etc), atualmente saturado e que necessita urgentemente de readaptação e 
requalificação. 
 

8.1.2 Análise de alternativas 

Os projetos de melhoria de mobilidade tiveram evolução no decorrer dos anos. 
Inicialmente os corredores de transporte público foram idealizados para serem 
implantados nas vias laterais, porém, com a evolução das tecnologias de integração e 
por proporcionarem menor impacto na circulação de veículos, foi proposta a alteração 
do traçado, passando-se o corredor para o canteiro central.  
 
Na região da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, também ocorreram alternativas de 
traçado para atender as demandas da comunidade como também para atualizar os 
conceitos de mobilidade. A primeira proposta não contemplava corredor exclusivo para 
transporte público, nem ciclovia e as calçadas eram menores.  
   
Os novos traçados contemplam a implantação de ciclovia, alargamento de calçadas e 
implantação do corredor central. 
 
Antes destas últimas alterações foram feitos também estudos prévios para implantação 
de um túnel na travessia do trecho ao longo da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, com 
o objetivo de minimizar as desapropriações. Esta alternativa foi descartada no inicio 
das discussões e não teve evolução em razão do alto custo de implantação e também 
devido às interferências nas entradas dos acessos locais do Bairro.  
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Prevaleceu, desta forma o traçado atual do projeto que trouxe o melhor custo benefício 
tanto no sentido da otimização do conceito de mobilidade, como também o menor 
impacto na comunidade.     
 

8.1.3 Caracterização Social 

A caracterização da área situada ao longo do traçado do Corredor do Anel Central será 
aqui apresentada utilizando como base o Zoneamento elaborado pelo Plano Diretor. 
Também serão apresentadas as informações dos bairros abrangidos pela obra e a 
ocupação atual. 

O traçado do Corredor do Anel Central abrange diretamente os seguintes bairros: 
Centro, Agronômica, Trindade, Itacorubi, Santa Monica, Córrego Grande, Pantanal, 
Saco dos Limões e José Mendes. Os bairros estão apresentados na figura que segue:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Bairros abrangidos pelo Corredor do Anel Central. 
Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 

 

8.1.3.1 Centro 

A área central de Florianópolis sofreu alterações ao longo dos anos, consequência do 
crescente processo de urbanização - resultando na mudança das características dos 
padrões de ocupação do solo. De acordo com o Plano Diretor de Florianópolis (2014), 
o bairro conta, atualmente, com uma população de 44.315 habitantes.  

Possui alto grau de urbanização, apresentando diversos usos e ocupações, com áreas 
residenciais compostas por prédios e casas distribuídas próximas à Avenida Mauro 
Ramos, nas áreas dispostas nas encostas do Morro da Cruz e ao longo da Avenida 
Jornalista Rubens de Arruda Ramos, conhecida como Avenida Beira Mar Norte. O 
centro apresenta um zoneamento diversificado, característico das regiões centrais das 
grandes cidades, conforme apresentado na figura seguinte: 
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Figura 40: Área central abrangida pelo traçado do Corredor do Anel Central. 

Fonte:http://geo.pmf.sc.gov.br 
 

Na parte sul, no trecho do Corredor do Anel Central, há predominância da Área 
Comunitária/Institucional (ACI, em azul claro) e Área Verde de Lazer (verde claro). 
Logo acima, a área em vermelho representa a área Mista Central, a qual permite 
construção de unidades com 10 pavimentos de altura. 
 
No centro, especificamente no trecho abrangido pelo Corredor do Anel Central, estão 
alocados vários estabelecimentos institucionais (Fórum Desembargador Eduardo Luz, 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Contas, Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte); estabelecimentos de lazer e de eventos (Sambódromo 
Nego Querido, Centro de Convenções de Florianópolis, Teatro SESC Prainha, Centro 
Cultural da Marinha); Imperial Hospital de Caridade e Hospital de Guarnição de 
Florianópolis; estabelecimentos históricos (ver item 5.3.1 - Áreas de importância 
Histórica e Cultural na área do empreendimento). Além disso, concentra importantes 
estruturas de transporte público: Terminal Rodoviário Rita Maria, o Terminal Central 
(TICEN) e o Terminal Cidade de Florianópolis. 

 
Figura 41: TICEN e em Centro de Convenções (em segundo plano). 

Fonte: http://www.skycity.com 
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Figura 42: Entrada do Fórum. 

Fonte: http://www.skycity.com 

 
Além dessas estruturas, o que se percebe na ocupação do espaço nessa região são os 
terrenos de patrimônio da União, servindo como estacionamento dos ônibus que 
servem o TICEN. Esses ônibus aguardam o início do horário de pico para retornarem à 
rota. 
 

 
Figura 43: Ônibus estacionados na região central, aguardando o horário  

de pico para retomar a rota. 
Fonte: APPE, 2017 

 
Seguindo o traçado, a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos (mais conhecida 
como Avenida Beira Mar Norte) é a região abrangida diretamente pelas obras do 
Corredor do Anel Central, sendo caracterizada pela ocupação verticalizada de alto 
padrão construtivo.  
 
A Avenida foi implantada sobre um aterro na década de 60 e ampliada em 1980. 
Atualmente possui seis pistas de rolamento, calçadão e ciclovia.  
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Figura 44: Pistas na Avenida Beira Mar Norte. Ao fundo, calcada e ciclovia. 

Fonte: APPE, 2017 
 

É uma região de alto valor imobiliário, sendo que o zoneamento ao longo da Avenida é 
Área Mista Central (em vermelho) permitindo a construção de prédios de 12 
pavimentos. Além dos edifícios de alto padrão, estão localizados ao longo da avenida 
vários estabelecimentos comerciais e de serviços, com destaque para o Beira Mar 
Shopping. Possui diversas praças e equipamentos de lazer (amplamente utilizados 
pela população para prática de esportes ao ar livre).  
 
Na área está localizado um heliponto, utilizado pelo helicóptero da Polícia Militar para 
ponto de observação estratégico, para intensificação dos roteiros de patrulhamento 
aéreo no Centro de Florianópolis e para transbordo de vítimas às ambulâncias de 
atendimento de emergências, dada a facilidade de acesso aos principais hospitais da 
região (PROSUL, 2015). 
 

8.1.3.2 Agronômica 

 
O bairro Agronômica possuía 15.588 habitantes em 2010, tendo uma extensão de 
1,964 km2 e uma densidade demográfica de 8.255,4hab./km. Em 2000, sua população 
de 14.591 habitantes indicava uma densidade de 7.492,2 hab./km2. O bairro está 
localizado entre o Centro e Trindade, sendo que seu início é, visualmente, uma 
continuidade da Beira Mar Norte, com padrão de ocupação de alta renda. 
 
Como reflexo do tipo de ocupação verificada na Beira Mar Norte, o bairro passou por 
um processo de urbanização, que resultou na mudança de um uso essencialmente 
residencial (e mais tradicional) para a implantação de moradias multifamiliares, serviços 
e comércios. O Zoneamento proposto pelo Plano Diretor está apresentado na figura a 
seguir:  
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Figura 45: Área da Agronômica abrangida pelo traçado do Corredor do Anel Central. 

Fonte:http://geo.pmf.sc.gov.br 

 
Na área do traçado do Corredor do Anel Central, a parte que apresenta certa 
continuidade visual e de ocupação semelhante à Beira Mar Norte se caracteriza como 
Área Mista Central (em vermelho), onde é permitida a construção de edifícios com 12 
pavimentos. 
 
Há uma área com ocupação Comunitária/Institucional (ACI- em azul claro), onde estão: 
a Federação Catarinense de Tênis, o Mercado Direto do Campo, a Casa d’Agronômica 
(residência oficial do Governador), a Polícia Federal, a Procuradoria Regional do 
Trabalho, a Caixa Econômica Federal, o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) municipal, uma subestação da Celesc, o Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) e a Justiça Federal.  
 

 
Figura 46: Em primeiro plano, Mercado Direto do Campo. Ao fundo, Federação Catarinense de tênis. 

Fonte: APPE, 2017 

 
Seguindo o traçado, há mais uma Área Mista Central (em vermelho), que difere da 
primeira por permitir somente pavimentação até 6 andares: nessa área está o 
Supermercado Angeloni. Adiante, mais uma ACI- (Área Comunitária/Institucional, em 
azul claro), onde se localizam o Centro Integrado de Cultura (CIC) e o Museu de Arte 
de Santa Catarina. 
 

63



                                                                                                                            

 

8.1.3.3 Trindade, Santa Mônica e Córrego Grande 

A parte referente ao bairro Itacorubi não possui nenhuma estrutura, portanto somente o 
Bairro Trindade faz parte da caracterização social. O bairro da Trindade, representa o 
segundo bairro mais populoso do município (com uma população de18.812 habitantes). 
É uma região predominantemente residencial, onde está localizado o TITRI- Terminal 
de Integração da Trindade e, logo após, o Corpo de Bombeiros. 
 

 
Figura 47: TITRI - Terminal de Integração da Trindade. 

Fonte: APPE, 2017 

 
Figura 48: Centro de Saúde da Trindade. 

Fonte: APPE, 2017 
 
No bairro, na área de abrangência do Corredor do Anel Central está localizado o 
Shopping Iguatemi, Paula Ramos Esporte Clube e Hospital Universitário. Mais adiante 
há uma pista de skate, parque e o Curiódromo. O Curiódromo é o primeiro do gênero a 
se instalar no país, em 1980. Nele são realizados torneios de canto de curió, exposição 
de pássaros e palestras.  
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Figura 49: Curiódromo da Ilha. 

Fonte: APPE, 2017 
 

 
Figura 50: Praça, com equipamentos e pista de skate. 

Fonte: APPE, 2017 
Prosseguindo pela Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, ainda na Trindade, 
está localizado o campus da UFSC, que é responsável pela geração de grande 
movimento de pedestres, ciclistas, motoristas de automóveis e usuários de transporte 
coletivo.  
 

 
Figura 51: Campus da UFS, no bairro Trindade. 

Fonte: http://noticias.ufsc.brhttp://noticias.ufsc.br 
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Ao redor do campus, a ocupação também é definida pelas demandas dos estudantes: 
restaurantes, bares e copiadoras. Nas proximidades há verticalização das moradias, 
para atender os estudantes que vem de outras cidades. 
 

 
Figura 52: Campus da UFSC, à esquerda. 

Fonte: Google Earth 
 
O zoneamento proposto pelo Plano Diretor, na área que abrange as obras do Corredor 
do Anel Central para o bairro da Trindade é o que segue:  
 
 

 
Figura 53:Área da Trindade abrangida pelo traçado do Corredor do Anel Central. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
 
Apresenta maior parte da sua área ocupada pela ACI- (Área Comunitária/Institucional, 
em azul claro), em função do campus da UFSC. Os recortes de Área Mista Central (em 
vermelho), representam locais de comércio, serviços e residências. 
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8.1.3.4 Pantanal 

De acordo com as informações apresentadas pelo Plano Diretor, em 2010, o bairro 
contava com uma população de 5.496 habitantes. Na chegada à rua Deputado Edu 
Vieira- principal via de acesso do bairro, que recebe o fluxo de veículos da UFSC, a 
pista se estreita.  
 
Como o fluxo de veículos é bastante expressivo no local, especialmente em horário de 
pico, há engarrafamentos constantes. No bairro há a sede da Eletrosul. 
 
É um bairro residencial e ainda atende à demanda por moradia dos estudantes que 
frequentam a UFSC. Caracteriza-se pela presença e diversidade de estabelecimentos 
comerciais e de serviços de pequeno e médio porte. Na área lindeira à rua Deputado 
Edu Vieira, o comércio se consolidou ao longo do tempo e a tendência é que essa via 
seja mais comercial e de serviços.  
 
O bairro é influenciado por dois grandes polos geradores de tráfego: a Universidade 
Federal de Santa Catarina e a Eletrosul. Nessa área poderão ocorrer desapropriações 
em função das obras.  
 
 

 
Figura 54: Tipo de ocupação lindeira à rua Deputado Edu Vieira. 

Fonte: APPE, 2017. 
 

 
Figura 55: sede do Conselho Comunitário e Centro de Saúde do Bairro. 

Fonte: APPE, 2017. 
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Figura 56: Área da Trindade abrangida pelo traçado do Corredor do Anel Central. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 

 

De acordo com o Zoneamento, a rua Deputado Antônio Edu Vieira, em quase toda a 
sua extensão, é classificada como Área Residencial Mista (em laranja). Na ACI (Área 
Comercial/Institucional em azul) está a sede da Eletrosul.   

 

8.1.3.5 Saco dos Limões 

Saco dos Limões é um bairro de ocupação predominantemente residencial. Possui 
poucos comércios e um supermercado. No bairro também estão localizados a Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem, a  Escola de Educação Básica Getúlio Vargas, o 
ginásio Capitão Waldir Schmidt e o Centro Social Urbano, que oferece cursos, 
palestras e atividades recreativas e promove festas, bingos e aulas de tênis de mesa.  
 
Na divisa entre do Saco dos Limões e Pantanal, o Armazém Vieira funcionava como 
entreposto para as embarcações que aportavam na Ilha desde a década de 1840 
.  
Na área de abrangência do Contorno do Anel Central está localizado um Terminal de 
Integração sem uso e o Colégio Dom Rafael. 

 
Figura 57: Colégio Dom Rafael. 

Fonte: APPE, 2017. 
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Figura 58: Terminal de Integração. 

Fonte: APPE, 2017. 
 

 
Figura 59: Área do bairro Saco dos Limões abrangida pelo traçado do Corredor do Anel Central. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 

 
O zoneamento é formado pela AVL (Área verde de Lazer, em verde) e área Mista 
Central (em rosa).  

 

8.1.3.6 José Mendes 

O bairro José Mendes está localizado na região central de Florianópolis, entre 
o Centro e o Saco dos Limões, voltado para o canal da Baía Sul. É o menor bairro em 
extensão territorial da cidade e, segundo dados do IBGE, possui 3.385 moradores. Já 
teve grande importância no tráfego da cidade, mas após a inauguração do Túnel 
Antonieta de Barros, que liga o centro de Florianópolis ao sul da Ilha, vem perdendo 
importância comercial e se tornando área apenas residencial. 
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Figura 60: Área de José Mendes abrangida pelo traçado do Corredor do Anel Central. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 

 
O zoneamento é Área Residencial Mista (em laranja), confirmando o uso existente e 
previsto. 

 
Figura 61: Rua José Maria da Luz, área de abrangência do Corredor do Anel Central.. 

Fonte: Google Earth 
 

8.1.4 Caracterização Ambiental  

8.1.4.1 Meio Biótico 

A vegetação original de Florianópolis era composta por Floresta Ombrófila Densa nos 
morros e na parte plana do centro. Na orla marítima, era composta por vegetação de 
Restinga, e porções formadas por vegetação de Mangue. 

Por se tratar da área central de Florianópolis, a área de estudos está inserida em zona 
urbana consolidada, sendo um ambiente densamente ocupado e bastante antropizado, 
especialmente pela construção de moradias residenciais e comerciais, prédios 
institucionais, áreas de lazer urbano, etc, que fizeram com que grande parte da 
cobertura vegetal original fosse eliminada, restando apenas pequenos fragmentos 
(principalmente nas praças, colégios, etc). O centro de Florianópolis, onde está 
localizado o TICEN – Terminal de Integração do Centro (onde circulam ônibus intra e 
intermunicipais), bem como o Terminal Rodoviário Rita Maria (onde circulam ônibus 
intermunicipais e interestaduais) atualmente está quase completamente desprovido da 
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vegetação arbórea original, com exceção de alguns exemplares que foram preservados 
e outros que foram implantados apenas com fins paisagísticos. 

 

 
Figura 62: Área central de Florianópolis (1957). 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
 

 
Figura 63: Área central de Florianópolis (1977). 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
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Figura 64: Área central de Florianópolis, atualmente (destaque para a área do Corredor Central). 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

 
Figura 65: Área central de Florianópolis, com destaque para o TICEN  

(em amarelo) e Terminal Rita Maria (em vermelho). 
Fonte: Google Earth (adaptado). 

 
Na Avenida Beira-Mar Norte, já muito alterada na sua composição florística, a 
vegetação arbórea original cedeu lugar a indivíduos exóticos, implantados com fins 
paisagísticos. Observa-se grandes indivíduos da espécie exótica do gênero Eucalyptus, 
e também alguns indivíduos de grande porte da Falsa seringueira (Ficus elastica). 
Próximo aos ranchos dos pescadores encontram-se diversas espécies exóticas, tais 
como Limoeiro, Nespereira (Eryobothrya japonica), Amendoeira-da-praia, Algodoeiro-
da-praia, Alecrim (Rosmarinus officinalis), Hortelã (Mentha spicata), Arnica-do-campo 
(Lychnophora ericoides), Mamoeiro (Carica sp.), Babosa (Aloe vera), Bananeira (Musa 
sp.), dentre outras. 
 
A vegetação nativa herbácea é pouco expressiva e constituída por espécies pioneiras 
oportunistas, tais como Carqueja (Baccharis sp.), Assa-peixe (Vernonia sp.), Picão-
preto (Bidens pilosa), Guanxuma (Sida rhombifolia). Em pequenos agrupamentos 
ocorrem também as espécies arbustivas e arbóreas, representadas por Espinheiro 
(Mimosa bimucronata), Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius) e Cocão 
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(Erythroxylum sp.), Caesalpinia sp. (Pau-ferro), Eugenia uniflora (Pitangueria), e Trema 
micanthra (Grandiúva), todas pioneiras, esparsas, em local com sub-bosque 
descaraterizado e dominado pela Impatiens valleriana (Maria-sem-vergonha), espécie 
exótica invasora. A abundância de Impatiens valleriana evidencia modificações 
antrópicas profundas por ser proveniente do banco de sementes trazido provavelmente 
com a transposição de solo de outros locais. Em algumas árvores como o tanheiro, são 
encontradas epífitas da família Orchidaceae (Oncidium sp.) e a pteridófita 
Microgramma squamulosa. 
 

 
Figura 66: Vegetação adjacente ao sistema viário existente. 

(Beira-Mar Norte). 
Fonte: PROSUL, 2016. 

 

 
Figura 67: Vegetação dos canteiros centrais da Beira-Mar Norte. 

Fonte: PROSUL, 2016. 
 

A paisagem permanece semelhante até as imediações do entroncamento entre a Av. 
Governador Irineu Bornhausen e a Av. da Saudade, quando a vegetação torna-se mais 
conservada à esquerda e pode-se observar uma grande área provida de vegetação 
característica de mangue.  

Trata-se do Manguezal do Itacorubi, área pertencente Parque Municipal do Manguezal 
do Itacorubi, que por se tratar de uma Unidade de Conservação, não permite a 
exploração dos recursos naturais, motivo pelo qual ainda encontra-se preservado ante 
a intensa ocupação residencial na região. Após, na Av. Professor Henrique da Silva 
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Fontes, a paisagem permanece similar, com intensa ocupação residencial e comercial 
de um lado, e preservada do outro (em razão da existência da supracitada Unidade de 
Conservação). 

 
Figura 68: Vegetação adjacente ao sistema viário existente, nas proximidades do 

 Shopping Iguatemi (Av. Professor Henrique da Silva Fontes). 
Fonte: PROSUL, 2016. 

 
A partir do entroncamento entre a Av. Professor Henrique da Silva Fontes e a Rua 
Delfino Conti, o traçado se desenvolve em área adjacente à Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC, onde a existência de exemplares arbóreos resume-se a 
exemplares da flora exótica, dispostos com fins paisagísticos.  

Alguns indivíduos da flora nativa (atualmente dispostos isoladamente) restaram após 
sucessivas supressões da vegetação para a implantação de comércios, residências e 
equipamentos urbanos de uso comunitário.  

 

 
Figura 69: Exemplares arbóreos implantados com fins paisagísticos na rótula da Eletrosul. 

Fonte: Google Earth 
 

Já houve uma autorização de Corte de indivíduos arbóreos isolados, emitida pela 
FLORAM, para subsidiar o corte de alguns exemplares que haviam sido plantados, em 
linha, nos limites da cerca da UFSC, entre a Interseção Dona Benta (rótula de acesso 
ao bairro córrego grande) e a Eletrosul. 
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No entroncamento entre a Rua João Motta Espezim e a Rua Deputado Antônio Edu 
Vieira, próximo ao Armazém Vieira, existe um fragmento florestal, relativamente 
preservado, que deverá ser objeto de supressão para possibilitar uma definição de 
geometria mais adequada à nova proposta de requalificação da malha viária existente. 

Para possibilitar o início das atividades neste local, deverá ser realizado um Inventário 
Florestal para subsidiar a Autorização de corte junto ao Órgão Ambiental competente.  
 
A Prefeitura Municipal de Florianópolis já tomou as devidas providências junto, 
requerendo a solicitação de corte dos exemplares (Processo FATMA No 
VEG/72776/CRF).  
 

 
Figura 70: Vegetação existente na área próxima ao Armazém Vieira.  

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

É importante salientar que de acordo com o Plano Diretor de Florianópolis o corredor 
de ônibus já está previsto nessa área, de modo que esta intervenção já era esperada.  
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Figura 71: Área, no Plano Diretor, onde já está prevista a implantação do corredor de ônibus. 
Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 

 

 
Figura 72: Segmento do Corredor do Anel Central na área próxima 

 ao Armazém Vieira onde haverá supressão de vegetação. 
Fonte: APPE, 2017. 
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Figura 73: Segmento do Corredor do Anel Central na área próxima 

 ao Armazém Vieira onde haverá supressão de vegetação. 
Fonte: APPE, 2017. 

 

 
Figura 74: Segmento do Corredor do Anel Central na área próxima 

 ao Armazém Vieira onde haverá supressão de vegetação. 
Fonte: APPE, 2017. 

 
Figura 75: Corpo hídrico localizado na mancha de vegetação existente no Segmento do Corredor Anel 

Central na área próxima ao Armazém Vieira onde haverá supressão de vegetação. 
Fonte: APPE, 2017. 
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Figura 76: Segmento do Corredor do Anel Central na área próxima 

 ao Armazém Vieira onde haverá supressão de vegetação. 
Fonte: APPE, 2017. 

 

Após este segmento, o traçado novamente se insere em área completamente 
antropizada, que vai do bairro Saco dos Limões, passando pelo Bairro José Mendes 
até retornar ao centro. Nestes locais, a vegetação original foi quase completamente 
removida, restando apenas exemplares dispostos isoladamente, com fins paisagísticos. 

 

8.1.4.2 Unidades de Conservação e Áreas Legalmente Protegidas 

Na área central de Florianópolis existem algumas Unidades de Conservação: 

� Parque Municipal do Morro da Cruz; 

� RPPN Menino Deus; 

� Parque Ecológico Córrego Grande 

� Parque Manguezal do Itacorubi. 

É importante ressaltar que o projeto do Corredor Central não interfere nem 
intersecciona nenhuma delas. 
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Figura 77: Unidades de Conservação existentes na área central de Florianópolis. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 

8.1.4.3 Identificação de Descrição de Passivos Ambientais 

Os passivos ambientais nesse caso, em sua maioria, referem-se aos acessos 
irregulares da faixa marginal à via, placas e outdoors instalados, bem como árvores 
exóticas que foram implantadas em linha, em alguns segmentos, com fins 
paisagísticos. 

Contudo, o projeto geométrico prevê a correção de todos eles, de modo que a 
implantação do empreendimento trará todas as soluções necessárias. Os valores 
referentes às correções já estão contemplados no orçamento da obra.  

 

8.1.5 Áreas de importância Histórica e Cultural na área do empreendimento 

Nas adjacências da área do Corredor Central existem algumas edificações, conjuntos 
urbanos e equipamentos urbanos que são tombados pelas esferas municipal, estadual 
e federal.  

O empreendimento não causará impacto direto a nenhum deles. A descrição e a 
localização de cada uma destas áreas está apresentada no item 5.3 – Patrimônio 
Histórico. 
 
A Lei Municipal no 6.486 de 27 de maio de 2004, bem como a Lei Complementar no 154 
de 17 de janeiro de 2005 proíbem, dentro de um raio de 100 (cem) metros, a 
construção de prédios e equipamentos que possam interferir na visualização das 
edificações integrantes do patrimônio histórico, cultural e religioso do município de 
Florianópolis.  Nas áreas de APC´s e no entorno de bens tombados (raio de 100,00 
m) a locação para instalação dos equipamentos urbanos deve ter a anuência do 
IPUF/SEPHAN. Estas observações serão devidamente consideradas para a execução 
da obra, que deverá guardar distanciamento adequado das áreas de importância 
histórica, de acordo com a Legislação aplicável. 
 

� Sítios Arqueológicos 

O empreendimento não afeta, direta ou indiretamente, sítios arqueológicos. 
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8.2 BINÁRIOS  

8.2.1 Antecedentes/objetivos/descrição 

A região continental de Florianópolis apresenta, atualmente, sérios problemas de 
mobilidade, da mesma forma que a porção central insular. As complicações no trânsito 
refletem diretamente na eficiência do sistema de transporte coletivo, que necessita 
urgentemente de requalificação.  

Estudos desenvolvidos objetivando indicar soluções efetivas para a melhoria do 
transporte coletivo apontaram a imprescindibilidade de ligar ruas paralelas fazendo 
sistemas de binários. 

8.2.2 Caracterização Social 

A caracterização da área situada ao longo do traçado dos Binários será aqui 
apresentada utilizando como base o zoneamento elaborado pelo Plano Diretor. 
Também serão apresentadas as informações dos bairros abrangidos pela obra e a 
ocupação atual. 

Os binários que integram a Amostra Representativa são os seguintes: Atlântica, 
Patrício, Aracy e Juscelino – todos localizados na parte continental de Florianópolis. A 
seguir será apresentada uma figura que ilustra a divisão de bairros da porção 
continental do município. 

 
Figura 78: Divisão de bairros na porção continental de Florianópolis. 

Fonte:http://geo.pmf.sc.gov.br 

 

8.2.2.1 Binário Atlântica 

O Binário Atlântica é formado pelas ruas Elesbão Pinto da Luz e Avenida Atlântica. Os 
bairros abrangidos pelas obras são o Jardim Atlântico e o Monte Cristo.  
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O Jardim Atlântico possuía mais de 12.200 habitantes e o bairro Monte Cristo, 12.600 
em 2010. No bairro há uma escola pública estadual e uma unidade de ensino 
particular. 
 
Iniciando na BR-282, o início do Binário pode ser caracterizado pelos serviços 
associados às demandas da rodovia (concessionárias e lojas de peças e serviços 
automotivos). Ainda que ela esteja integrada ao sistema viário do município, é onde 
circulam ônibus, caminhões e veículos e geral.  

Continuando no binário, em direção à orla, tanto a avenida Atlântica quanto a Elesbão 
se caracterizam pelo predomínio de uso residencial unifamiliar, a maioria de médio 
padrão e de alvenaria e por comércios isolados de pequeno e médio porte. 

 
Figura 79: Tipo de ocupação na rua Elesbão Pinto da Luz, nas proximidades da BR-282. 

Fonte: Google Earth 
 

A partir da Rua Genuíno Pereira da Silva, o padrão começa a mudar, há mais 
comércios e serviço. A verticalização ainda é incipiente, mas a tendência é que esse 
processo se fortaleça, assim como a presença de estabelecimentos de comércio e 
serviço se intensifique. 

 As figuras a seguir retratam a Avenida Atlântica, na porção mais próxima à orla.  

 
Figura 80: Padrão de ocupação da Avenida Atlântica, na porção mais próxima à orla. 

Fonte: APPE, 2017 
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Figura 81: Padrão de ocupação da Avenida Atlântica, na porção mais próxima à orla. 

Fonte: APPE, 2017 
 

A figura a seguir, apresenta o zoneamento de ambas as ruas: 

 

 
Figura 82: Zoneamento da área de abrangência do Binário Atlântica. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 

 

Tanto a avenida Atlântica quanto a rua Elesbão Pinto da Luz são consideradas Área 
Mista Central (em rosa).  
 
Na altura do cruzamento com a Rua Felipe Neves há uma grande área 
de lazer estruturada, com playground, bancos e uma  pista de skate com 
aproximadamente 380m².  
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Figura 83: Praça na área abrangida pelo Binário Atlântica. 

Fonte: APPE, 2017 

8.2.2.2 Binário Aracy 

O Binário Aracy é formado pelas ruas Aracy Vaz Callado e Joaquim Nabuco e abrange 
os bairros de Coloninha, Monte Cristo e Canto. O bairro Coloninha possuía 4.432 
habitantes em 2010. O bairro Canto, 5.560 habitantes e o bairro Monte Cristo, 12.600 
habitantes. 

A exemplo de outros binários, a proximidade da orla se caracteriza pela tendência de 
verticalização e de maior ocupação do setor de comércio e serviços. 

 
Figura 84: Rua Aracy Vaz Callado, nas proximidades da orla. 

Fonte: APPE, 2017. 

 

 
Figura 85: Rua Aracy Vaz Callado, nas proximidades da orla. 

Fonte: APPE, 2017. 
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Figura 86: Infraestrutura de atendimento nas ruas Aracy Vaz Callado e Joaquim Nabuco. 

Fonte: Google Earth. 

 

 
Figura 87: Infraestrutura de atendimento nas ruas Aracy Vaz Callado e Joaquim Nabuco. 

Fonte: Google Earth. 
 

 
Figura 88: Infraestrutura de atendimento nas ruas Aracy Vaz Callado e Joaquim Nabuco. 

Fonte: Google Earth. 
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Figura 89: Infraestrutura de atendimento nas ruas Aracy Vaz Callado e Joaquim Nabuco. 

Fonte: Google Earth. 

 

No início do Binário, no cruzamento com a avenida Atlântica, a ocupação é 
predominantemente residencial. Na rua Joaquim Nabuco, a ocupação é por domicílios 
de padrão construtivo mais baixo. 

Nas proximidades do binário está localizado o Estádio Orlando Scarpelli, que é pólo 
gerador de tráfego na região toda, influenciando vários binários da amostra. 

 
Figura 90: Estádio Orlando Scarpelli. 

Fonte: Google Earth. 
 

8.2.2.3 Binário Juscelino 

 
O Binário Juscelino abrange os bairros Coloninha e Canto. As ruas principais que 
formam o binário são: Juscelino Kubitscheck e Felipe Neves.  
 
A Rua Felipe Neves, nas proximidades da Avenida Atlântica, pode ser caracterizada 
pela predominância de residências unifamiliares. Na Avenida Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira, mais conhecida como PC3, está o TIJAR – Terminal de Integração do Jardim 
Atlântico, desativado desde 2005 e que serve, entre outras coisas, para o treinamento 
de direção.  

Tramita na Prefeitura Municipal de Florianópolis um projeto para transformação deste 
espaço em um Mercado Público. Seguindo na direção da Avenida Santos Saraiva, a 
ocupação muda para casas de padrão construtivo mais elevado e por comércios e 
serviços. 
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Figura 91: Tipo de ocupação no início do Binário Juscelino. 

Fonte: Google Earth. 
 

 
Figura 92: Tipo de ocupação no final do Binário Juscelino. 

Fonte: Google Earth. 
 

8.2.2.4 Binário Patrício 

O Binário Patrício é formado pelas ruas Patrício Caldeira de Andrade e Waldemar 
Ouriques e abrange os bairros Itaguaçu, Abraão e Capoeiras. 

Possui, distintamente, dois tipos de uso: acima da Avenida Ivo Silveira, a área 
abrangida pelo binário se caracteriza pela presença de unidades unifamiliares e 
comércio e serviço vicinais e regionais. Nessa porção, está se consolidando um 
processo de verticalização, com a construção de vários edifícios.  

A parte sul obedece ao mesmo padrão e quando chega próximo à orla, a ocupação é 
de residências de alto padrão construtivo e de vocação para o turismo, com 
restaurantes e bares na orla.  
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Figura 93: Tipo de ocupação no final do Binário Patricio. 

Fonte: Google Earth. 
 
 

 
Figura 94: Padrão de ocupação na Rua Waldemar Ouriques. 

Fonte: Google Earth. 

8.2.3 Caracterização Ambiental  

De modo geral, a paisagem da área continental de Florianópolis se modificou de 
maneira expressiva nos últimos 60 anos. As áreas antes providas de vegetação 
arbórea (Floresta Ombrófila Densa, mangue e restinga) cederam lugar a residências e 
comércios. 

Atualmente, não há remanescentes florestais, somente alguns fragmentos em áreas 
mais afastadas do perímetro urbano. Os poucos exemplares arbóreos que restaram na 
área predominantemente urbana estão concentrados nas áreas de lazer existentes e 
em frente a algumas residências. A seguir serão apresentadas imagens (ortofotos) dos 
anos 1957 e 1977, bem como uma imagem atual extraída do Google Earth, para que 
se possa observar essa diferenciação na paisagem ao longo dos últimos 60 anos. 
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8.2.3.1 Binário Atlântica 

 
Figura 95: Ortofoto da Av. Atlântica (em destaque), ano de 1957. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
 

 
Figura 96: Ortofoto da Av. Atlântica (em destaque), ano de 1977. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
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Figura 97: Área do Bináro Atlântica, atualmente. 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

8.2.3.2 Binário Aracy 

 
Figura 98: Ortofoto da área do Binário Aracy (em destaque), ano de 1957. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br (acesso em 01/05/17). 

 

 
Figura 99: Ortofoto da área do Binário Aracy (em destaque), ano de 1977. 
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Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
 

 
Figura 100: Área do Binário Aracy, atualmente. 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

8.2.3.3 Binário Juscelino  

 
Figura 101: Ortofoto da área do Binário Juscelino (em destaque), ano de 1957. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
 

 
Figura 102: Ortofoto da área do Binário Juscelino (em destaque), ano de 1977. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
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Figura 103: Área do Binário Juscelino, atualmente. 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

8.2.3.4 Binário Patrício  

 
Figura 104: Ortofoto da área do Binário Patrício (em destaque), ano de 1957. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
 

 
Figura 105: Ortofoto da área do Binário Patrício (em destaque), ano de 1977. 

Fonte: http://geo.pmf.sc.gov.br 
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Figura 106: Área do Binário Patrício, atualmente. 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

9. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Segundo o Artigo 1º da Resolução CONAMA no 001/86 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), Impacto Ambiental é "qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou 
indiretamente: 

• A saúde, a segurança, e o bem estar da população; 
• As atividades sociais e econômicas; 
• A biota; 
• As condições estéticas e sanitárias ambientais; 
• A qualidade dos recursos ambientais". 

 
A formulação dos impactos potenciais decorrentes da implantação e operação do 
empreendimento, identificados inicialmente como hipóteses de impacto, considera os 
seguintes procedimentos: 

− Cruzamento das informações do diagnóstico socioambiental com as informações 
relativas à caracterização do sistema de construção da rodovia. 

− Caracterização dos principais processos impactantes emergentes da interação 
entre as solicitações imprimidas pelo empreendimento e o meio ambiente, 
conforme as limitações e potencialidades características de cada unidade de 
paisagem; 

− Seleção dos elementos de avaliação capazes de caracterizar os processos 
impactantes identificados sobre cada unidade de paisagem. Na seleção dos 
elementos de avaliação, foram considerados aspectos relativos a áreas de 
estudo e as características do empreendimento; 

− Realização de atividades interdisciplinares para promover a integração das 
análises realizadas para as diversas unidades, tornando possível a incorporação 
das inter-relações entre o processo impactante de diferentes componentes, 
através de seus elementos de avaliação; 

92



                                                                                                                            

 

− Revisão da caracterização dos processos impactantes, em função de integração 
das análises. Como produto, deve resultar uma descrição geral dos processos 
impactantes e dos elementos de avaliação adotados. Neste momento, são 
apontados aqueles processos para os quais é possível prever ações de controle, 
de mitigação e de compensação, que serão traduzidas em custos ambientais, a 
serem incorporados aos custos de implantação. 

A avaliação dos impactos ambientais qualifica-os quanto à sua natureza, 
temporabilidade, reversibilidade, entre outros aspectos. A valoração dos impactos 
classifica-os quanto à sua intensidade/magnitude considerando a sua implementação 
conforme a seguinte graduação: alto, médio, baixo e desprezível.  

Uma vez verificadas as hipóteses de impacto ambiental e os devidos parâmetros, são 
identificadas quais as ações devem ser tomadas e em quais fases (projeto, 
obra/execução, operação). 

9.1 EMISSÃO DE RUÍDOS, VIBRAÇÕES, POEIRA E GASES 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas através das NBR’s 10.151 e 10.152 
estabelece o nível de ruídos em áreas habitadas visando o conforto da comunidade. Da 
mesma forma, o CONAMA fixou padrões de ruídos através da Resolução 01 de 08 de 
março de 1990, para emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 
industriais, comerciais, sociais ou recreativas. A tabela a seguir demonstra os padrões 
de ruídos fixados por esta Resolução. 

Tabela 12: Padrões de Ruídos segundo CONAMA 

CLASSES DE RUÍDOS ZONA DE 
HOSPITAIS 

RESIDENCIAL 
URBANA 

CENTRO DE 
CIDADE 

ÁREA 
INDUSTRIAL 

RUÍDO EXTERNO DIURNO 45 55 65 70 

RUÍDO EXTERNO NOTURNO 40 50 60 65 

RUÍDO INTERNO DIURNO 35 45 55 60 

RUÍDO INTERNO NOTURNO 30 40 50 55 
Fonte: CONAMA 01/1990. 

O registro deste impacto se dará nas fases de execução e operação, abrangendo o 
canteiro de obras, as áreas de apoio e os arredores das vias atingidas, com diferentes 
graus de importância em cada fase da obra. 

Nas fases de pré-implantação e construção, as principais fontes de ruídos serão os 
equipamentos utilizados durante as obras (tratores, rolos compactadores, bate-estacas, 
britadeiras, caminhões, etc), com especial destaque para a execução de terraplenagem 
que atingirão, além dos operários em atividade, também a população residente nas 
proximidades.  

A emissão de ruídos representa ainda, nestas fases, impacto temporário sobre os 
moradores lindeiros.  

Quanto à emissão de poeira, causada principalmente durante as operações de 
terraplenagem, espera-se que sua magnitude seja pequena nos trechos onde há 
elevado teor de umidade nos solos, e ainda pela previsão de relativa facilidade de 
controle desta emissão. 

Este impacto será adverso e de ocorrência certa; inevitável em todas as fases da obra; 
temporário na fase de execução e permanente na fase de operação, magnitude e 
importância pequenas em razão da possibilidade de mitigação efetiva. 
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Na fase de operação, a emissão de ruídos se dará principalmente em virtude da 
circulação de veículos. 

9.2 INÍCIO E/OU ACELERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS 

Os trabalhos de terraplenagem, particularmente quando os serviços forem executados 
em períodos de maior pluviosidade, podem se tornar os principais responsáveis pela 
significância deste impacto, que poderá ser sentido principalmente nos pontos de maior 
inclinação no traçado. Esse impacto será adverso em todas as fases, mas em todas 
elas, atenuável e de magnitude pequena. Será temporário na fase de construção. 

Durante o período de operação esse impacto deverá ter seus efeitos extremamente 
reduzidos, e também pode ser considerado temporário caso os serviços de 
manutenção técnica e ambiental sejam atuantes como se espera.  

9.3 CARREAMENTO DE SÓLIDOS E ASSOREAMENTO DA REDE DE 
DRENAGEM 

Esse impacto ocorrerá, principalmente, em função dos movimentos de terra, durante a 
fase de obras e deve ser considerado principalmente na execução de cortes e aterros. 

Os Projetos de Engenharia deverão prever dispositivos de proteção convenientemente 
dimensionados que funcionem como anteparo e filtro, evitando a remoção e 
carreamento de materiais em todos os locais onde as águas atingem permanente ou 
periodicamente os aterros.  

Devem ser citadas também as escavações necessárias à construção das obras de arte 
correntes e especiais, bem como os aterros de acesso às mesmas, não tanto por seus 
volumes, mas principalmente por sua proximidade aos cursos d’água. 

Do mesmo modo que para o impacto anterior, o carreamento de sólidos com 
possibilidade de assoreamento da rede de drenagem acontece mais significativamente 
durante a fase de obras, quando os movimentos de terra são maiores, principalmente 
se ocorrerem durante a estação chuvosa, sendo mais brando durante a operação. 

Este impacto será adverso e de ocorrência certa; inevitável, mas atenuável, local e 
temporário em todas as fases da obra; mas com magnitude e importância pequenas, 
em razão da possibilidade de mitigação efetiva. 

9.4 MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E 
SUBTERRÂNEAS 

Este impacto poderá ocorrer em duas situações distintas: primeiramente, durante a 
fase de obras deve-se considerar, além das possibilidades de geração de sedimentos e 
assoreamento dos cursos de drenagem (diretamente relacionados e já tratados na 
descrição dos impactos anteriores), ainda a de vazamentos de efluentes de garagens e 
oficinas (óleos e graxas), além de águas servidas (fossas e caixas de gordura) dos 
canteiros de obras e outras estruturas de apoio às obras (como áreas de obtenção de 
materiais de construção, usinas de asfalto, centrais de britagem e outras).  

Pode-se classificar este impacto como adverso, atenuável, temporário, de ocorrência 
provável e de efeito regional tendo, em consequência, magnitude e importância média, 
em todas as fases.  

9.5 DEPOSIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTE 

Quatro tipos de materiais de descarte, gerados pelo empreendimento, destacam-se 
como principais geradores desse impacto: 

- Restos de vegetação retirados, incluindo o horizonte orgânico dos solos; 
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- Solos, rochas alteradas e geotecnicamente ruins, cujo emprego seja impossível, 
indesejável, difícil ou oneroso (que é o caso dos solos argilo-siltosos saturados); 

- Excessos de materiais de corte, em relação aos utilizados em aterros; 

- Resíduos das demolições oriundas das desapropriações. 

Para esses materiais há necessidade de prever usos ou locais adequados para 
deposição. São necessárias tecnologias de deposição e acumulação compatíveis com 
uma baixa agressão ambiental, prevenindo processos erosivos e, consequentemente, o 
assoreamento dos cursos de drenagem.  

Sua deposição em pendentes abruptas, por exemplo, poderá resultar na 
desestabilização das mesmas, gerando movimentos coletivos seguidos por processos 
erosivos acelerados, favorecidos pela desvegetação e pela modificação da própria 
geometria das encostas.  

Além disso, o descarte inadequado desses materiais pode representar, ainda, 
elementos extremamente agressivos à paisagem local, muitas vezes resultando na 
desestabilização de outras obras, como do próprio leito estradal. 

Os bota-foras deverão ser compactados, protegidos por hidrossemeadura, dotados de 
condição de drenagem adequada e localização preferencialmente em terrenos pouco 
inclinados, sem vegetação de porte, longe de cursos d’água e tendo sua fundação 
preparada para recebê-lo. 

Os resíduos de construção civil oriundos da demolição das residências e benfeitorias 
que serão desapropriadas poderão ser utilizados no corpo do aterro, com algumas 
restrições de Classe de material e de procedimentos para deposição.  

Este impacto é permanente, inevitável, atenuável, de ocorrência certa e de abrangência 
local, apresenta magnitude e importância grandes nas fases de construção, não só 
pela necessidade de pesquisa e utilização de áreas adequadas, como pela 
possibilidade desse material ser retirado da obra e atravessar áreas urbanizadas ao 
longo da rodovia, provocando incômodo aos moradores, prejuízos às vias urbanas, 
acidentes com o tráfego local e custos consideráveis de transporte.  

Na fase de operação, considerando que todos os requisitos de localização e 
construção tenham sido convenientemente atendidos, pode-se reduzir a importância e 
magnitude a pequenas podendo, o mesmo impacto, até tornar-se um impacto positivo, 
caso o Projeto de Recuperação destas áreas seja bem executado. 

9.6 ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL 

Este impacto encontra-se associado à etapa de execução da obra, em particular à ação 
chamada de “desmatamento e limpeza”, embora possa ocorrer em outras fases.  

Durante a fase de construção, toda a vegetação situada no entorno dos melhoramentos 
projetados deverá ser retirada para permitir os trabalhos de terraplenagem, drenagem, 
etc.  

Este impacto, que é adverso em todas as fases da obra, é também inevitável e 
permanente para a questão da supressão de vegetação no interior e margem dos off-
sets. Entretanto, é atenuável e, até certo ponto, evitável no que diz respeito aos efeitos 
sobre a vegetação lindeira, podendo ser considerado cumulativo no caso de coleta de 
vegetação por operários e usuários, e cíclico no caso de danos acidentais.  

A ocorrência é dominantemente local e a magnitude e importância podem ser 
consideradas pequenas em todas as fases, pois embora haja um pequeno fragmento 
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vegetal a ser objeto de supressão, trata-se de uma vegetação de borda, que já sofre 
intensa ação antrópica e cuja intervenção já estava prevista inclusive em Plano Diretor. 

9.7 MODIFICAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE DE TALUDES 

As obras envolverão conformação de taludes de corte e de aterro, interferindo nas 
condições de estabilidade, o que poderá resultar em movimentos de massa, caso não 
sejam eficientemente tratados. 

Este impacto é adverso, provável, atenuável, de abrangência local e cíclica. Apresenta 
maior probabilidade de ocorrência durante o período de obras, mas maiores efeitos 
adversos durante a fase de operação, quando podem ocorrer acidentes afetando 
usuários da via. Em razão desses fatos foi, o mesmo, classificado como de magnitude 
e importância médias nas fases de obra e operação. 

9.8 INTERFERÊNCIA COM O TRÁFEGO LOCAL 

Nas fases de pré-implantação e execução a movimentação dos equipamentos 
utilizados durante as obras, bem como a circulação dos operários em atividade 
poderão gerar transtornos para os moradores das adjacências do traçado. 

Nessas situações, esse impacto se apresenta negativo, inevitável, de magnitude média 
na etapa de execução, de ocorrência certa. 

Na fase de operação, no entanto, este impacto reverte-se em benéfico, pois a 
requalificação da malha viária trará melhorias significativas das condições de 
segurança e de fluidez, otimizando o tráfego de toda a região. Nesta fase este impacto 
torna-se positivo e permanente. 

9.9 DESAPROPRIAÇÕES  

Deverá haver a desapropriação de algumas edificações e benfeitorias, uma vez que 
deverá haver o alargamento da plataforma configurada atualmente e existem 
edificações muito próximas ao bordo da pista em alguns pontos. 

Esse impacto possui magnitude pequena em função do número de residências e 
benfeitorias que serão desapropriadas. É permanente e negativo, e ocorre 
principalmente na fase de execução da obra. 

9.10 INTERFERÊNCIA COM O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Tendo em vista que o patrimônio cultural integra o conceito amplo de meio ambiente, 
obviamente que todos os impactos sobre os bens culturais materiais (tais como 
cavernas, sítios arqueológicos e paleontológicos, prédios históricos, conjuntos urbanos, 
monumentos paisagísticos e geológicos) e imateriais (tais como os modos de viver, de 
fazer e se expressar tradicionais, os lugares e referenciais de memória) devem ser 
devidamente avaliados para se averiguar a viabilidade do empreendimento e para se 
propor as correspondentes medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias.  
 
O empreendimento não atingirá nenhum Patrimônio tombado. Contudo, o traçado se 
desenvolve nas proximidades de algumas edificações tombadas, e em alguns pontos 
da área central, se desenvolve em área formada por conjuntos urbanos e APC’s. No 
bairro José Mendes, o traçado se desenvolve em uma área caracterizada como Via 
Panorâmica (conforme descrito no item 2.2.1.3 – Patrimônio Histórico. 
 
Este impacto, que é de ocorrência certa e atenuável na fase de construção, pode ser 
considerado como temporário e de abrangência local na maioria de seus aspectos.  
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9.11 INFRAESTRUTURA PÚBLICA ATINGIDA 

O empreendimento atingirá a infraestrutura pública, tais como postes, calçadas, redes 
de água, entre outros. 

Durante a execução do projeto, toda e qualquer infraestrutura pública atingida foi 
cadastrada, e o projeto inclui a reconstrução, remanejamento, relocação e 
relocalização dos dispositivos atingidos pela obra. 

Na fase de operação, esse impacto apresenta-se negativo, em razão dos transtornos 
gerados pelo desligamento temporário de algumas redes e da interferência com o 
tráfego, podendo ser minimizado através da logística e organização da Construtora e 
de trabalhos de comunicação social, a fim de alertar antecipadamente a população 
afetada dos desligamentos. 

Este impacto, que é de ocorrência certa e atenuável na fase de construção, pode ser 
considerado como permanente e de abrangência local na maioria de seus aspectos.  

9.12 INTERFERÊNCIAS EM CORPOS HÍDRICOS 

A interferência nos corpos hídricos interceptados não será significativa, considerando a 
expressiva descaracterização dos mesmos em função da intensa ação antrópica na 
região, que praticamente eliminou a vegetação ciliar. 

Esse impacto encontra-se intimamente associado aos problemas causados pela 
alteração da cobertura vegetal e paisagem natural, carreamento de sólidos, 
assoreamento das redes de drenagem e aceleração dos processos erosivos, já 
explicitados anteriormente. 

Será adverso e de ocorrência incerta; inevitável, mas atenuável, e local em todas as 
fases da obra; temporário na fase de execução e permanente na fase de operação, 
mas com magnitude e importâncias pequenas, em razão da possibilidade de mitigação 
efetiva. 

9.13 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

Na composição da renda da população os salários são a variável mais relevante, 
principalmente nos segmentos da população trabalhadora em que outras fontes de 
renda como aluguéis, pensões e benefícios são irrelevantes. Dessa forma, qualquer 
modificação substancial na taxa de salário da população, entendida como o salário 
base predominante numa determinada região, significa uma melhoria geral da renda. 

Este tipo de empreendimento apresenta elevado grau de geração de empregos, em 
especial com características de baixa qualificação da mão de obra. Em complemento 
ainda deve-se mencionar a geração de empregos indiretos, adicionais nos setores de 
apoio ao empreendimento, tais como transporte, alimentação, máquinas e 
equipamentos, combustíveis e outros.  

Também na fase de operação, embora em menor escala, a geração de empregos e 
renda será beneficiada tendo em vista a atração e localização de atividades 
econômicas diversas. 

Este impacto positivo, potenciável e de ocorrência certa terá sua maior magnitude e 
importância na fase de construção onde, por outro lado, será temporário e terá 
abrangência regional. Na fase de operação, o mesmo continuará a existir de forma 
permanente, com abrangência local e magnitude e importância pequenas. 
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9.14 EFEITOS SOBRE AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

A geração de empregos e da respectiva massa salarial auferida pelos trabalhadores e 
suas famílias vai contribuir para que vários setores econômicos, locais e regionais, 
especialmente as atividades de comércio (alimentação, vestuário, calçados, móveis, 
utensílios do lar e farmácias), bem como setores de serviços (higiene pessoal, lazer) 
sejam diretamente beneficiados, ao longo da execução das obras.  

Também o fornecimento de insumos básicos e serviços necessários para o andamento 
do projeto, tais como máquinas e equipamentos, combustíveis, cimento, brita, 
argamassa, ferro e aço, entre outros, serão setores beneficiados pelo aumento da 
demanda durante a fase de construção.  

No período de operação, embora em menor escala, alguns setores empresariais 
localizados nas imediações certamente continuarão sendo beneficiados com a 
demanda de produtos e serviços, não só em função da reorganização do sistema viário 
local, mas também do potencial aumento populacional. 

Este impacto que é de ocorrência certa, podendo ser potenciável em seus aspectos 
positivos e atenuável em seu aspecto negativo, na fase de construção pode ser 
considerado como temporário e de abrangência local na maioria de seus aspectos.  

Na fase de operação, o mesmo é permanente e torna-se positivo em todos os seus 
aspectos. A magnitude e a importância do mesmo são pequenas, em todas as fases da 
obra. 

9.15 AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 

O aumento da arrecadação municipal durante a fase de construção se dará de quatro 
formas: 

• De maneira direta pela contribuição do ISS (Imposto Sobre Serviços) decorrente 
das atividades das empreiteiras que estarão executando as obras de construção 
da via. 

• A demanda por produtos e serviços necessários ao empreendimento irá 
aumentar os negócios locais e mesmo regionais, contribuindo mais com o ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o que representa um 
maior retorno desse tributo ao município. 

• Como reflexo positivo da renda auferida pelos trabalhadores na obra, esta será 
naturalmente gasta no município, o que também contribuirá para aumentar a 
arrecadação de tributos. 

• Com a alocação de atividades econômicas decorrentes do novo arranjo viário, 
incrementando gêneros de atividades comerciais, industriais e de serviço, 
também deverá ocorrer um aumento da receita do município. 

Em síntese, pode-se assegurar que o aumento da arrecadação municipal contribuirá 
para a ampliação e a melhoria da infraestrutura e dos serviços nas áreas de saúde, 
educação, transporte, segurança e meio ambiente do município durante as fases de 
construção e operação do empreendimento. 

Este impacto será benéfico, não potenciável, de ocorrência certa, temporário na fase 
de construção e permanente na fase de operação. A abrangência será local e sua 
magnitude e importância serão pequenas. 
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9.16 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO 

A requalificação da malha viária de Florianópolis, na área central insular e na área 
continental para receber o Corredor do Anel Central e os binários irá gerar diversos 
benefícios econômicos, à medida que reduzirá o tempo necessário para o 
deslocamento das pessoas, potencializando o tráfego e eliminando sobrecargas 
existentes atualmente. 

9.17 MATRIZ DE IMPACTOS 

A seguir está apresentada a Matriz de Avaliação dos Impactos previstos, positivos e 
negativos. 

 

 

99



            

Tabela 13: Matriz de Impactos Ambientais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS NATUREZA MAGNITUDE MOMENTO DURAÇÃO ABRANGÊNCIA  
1. Emissão de ruídos, 
vibrações, poeira e gases 

Negativo Média 
Execução/ 
Operação 

Temporário/ 
Permanente 

AID 

2. Início e/ou 
aceleração de processos 
erosivos 

Negativo Pequena 
Execução/ 
Operação 

Temporário AID 

3. Carreamento de 
sólidos e assoreamento da 
rede de drenagem 

Negativo Pequena 
Execução/ 
Operação 

Temporário AID 

4. Modificação da 
qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas 

Negativo Médio 
Execução/ 
Operação 

Temporário AID 

5. Deposição de 
material de descarte 

Negativo 
Grande/ 
Pequena 

Execução/ 
Operação 

Temporário AID 

6. Alteração da 
cobertura vegetal  

Negativo Média Execução Permanente AID 

7. Modificação na 
condição de estabilidade 
dos taludes 

Negativo Média 
Execução/ 
Operação Temporário AID 

8. Interferência com o 
tráfego local – Execução 

Negativo Média Execução Temporário AID 

8.1        Interferência com 
o tráfego local – Operação 

Positivo Grande Operação Permanente AID/AII 

9. Desapropriações Negativo Pequena Execução Permanente AID 
10. Interferência com o 
Patrimônio Histórico e 
Cultural 

Negativo 
Pequena 

Execução Permanente AID 

11. Infraestrutura 
pública atingida 

Negativo 
Pequena 

Execução Temporário AID 

12. Interferências em 
corpos hídricos 

Negativo 
Pequena Execução/ 

Operação 
Permanente AID 

13. Geração de 
emprego e renda 

Positivo Média Execução Temporário AID 

14. Efeitos sobre as 
atividades econômicas 

Positivo Pequena 
Execução/ 
Operação 

Permanente AID 

15. Aumento da 
arrecadação municipal 

Positivo Média 
Execução/ 
Operação 

Permanente AID 

16. Melhoria das 
condições de tráfego 

Positivo Grande Operação Permanente AID/AII 
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