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APRESENTAÇÃO
O presente documento (Volume 6) contém a análise integrada,
ambiental,

a

avaliação

dos

impactos

ambientais,

as

medidas

o prognóstico
mitigadoras,

compensatórias, a proposição de programas ambientais, compensação ambiental,
conclusões, bibliografia e glossário relativos ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA do
Projeto do Contorno Rodoviário de Florianópolis, empreendimento localizado no Estado
de Santa Catarina, nos municípios de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e
Palhoça.
Este empreendimento pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, Ampliação
da Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT, cuja Concessionária é a AUTOPISTA LITORAL SUL
- ALS para a BR 116/PR – BR 376/PR – BR/SC, trecho Curitiba – Florianópolis, que vai
até Palhoça, totalizando 382,3 km de extensão, compreendendo o referido Contorno.
O Contrato de Concessão assinado em 2008, operação iniciada em 15 de agosto, além
das melhorias das condições do pavimento, sinalização, iluminação, dispositivos de
segurança e conforto aos usuários que incluíram a implantação de bases de serviços
operacionais, serviços de atendimento ao usuário (médico, socorro mecânico, combate
à incêndio, inspeções diversas, resgate de animais na pista, etc), implantação de
interseções, inclusive em desnível, passagens inferiores, melhoria de traçado,
marginais e outras obras, previu a construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis,
em pista dupla, conforme concepção do projeto funcional, base para este estudo.
A empresa responsável pelo empreendimento e pela condução do processo de
licenciamento ambiental junto ao IBAMA é Autopista Litoral Sul S/A, pertencente à
empresa Arteris S.A.
Este EIA foi desenvolvido pela empresa MPB Saneamento Ltda. (MPB Engenharia)
tendo por base os dados do Projeto de Engenharia e informações correlatas fornecidas
pela ALS. Foram envolvidos na elaboração deste EIA uma ampla gama de
profissionais, distribuídos nas funções de Coordenador Geral, Coordenador Adjunto,
Coordenadores Técnicos e Assessoria Técnica de diversas áreas de conhecimento,
englobando os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, além de profundo
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conhecimento na avaliação dos impactos ambientais, bem como nas medidas voltadas
a evitar, mitigar e compensar os impactos negativos e potencializar os impactos
positivos.
A orientação para elaboração do EIA/RIMA foi dada pelo IBAMA, através de Termo de
Referência (TR) emitido especificamente para o empreendimento Contorno Rodoviário
de Florianópolis/SC. O TR tem como objetivo instrumentalizar os responsáveis pela
coordenação e execução dos estudos, com informações, recomendações e exigências
fundamentadas na legislação, normas, manuais e diretrizes aplicáveis, permitindo que
o EIA/RIMA atinja a qualidade desejada pelo órgão ambiental.
O início de avaliação do EIA/RIMA por parte do IBAMA está condicionada ao
atendimento de todos os itens presentes no TR, ou seja, o EIA/RIMA deve possuir
todas as informações solicitadas pelo órgão ambiental.
Durante a elaboração do EIA/RIMA podem ser observadas situações que remetem em
alteração(ões) do projeto de engenharia, sob pena de o projeto se tornar inviável do
ponto de vista ambiental caso esta(s) alteração(ões) não sejam contempladas. Atento a
este fato, durante a elaboração dos

estudos houveram reuniões entre a MPB

Engenharia e ALS, onde a MPB expõe algumas situações do projeto de engenharia
que mereçam atenção, remetendo a necessidade de alteração de projeto e/ou
implantação de medidas que evitem, mitiguem e compensem os impactos ambientais
negativos.
Quanto as tratativas de licenciamento ambiental, o EIA faz parte do processo de
Licenciamento existente no IBAMA, iniciado no ano de 2009 (Processo nº
02001.000869/2009-16). No início do processo de licenciamento foi apresentado pelo
empreendedor o traçado, previsto no Plano de Exploração da Rodovia (PER), que é
diferente do que aquele que é aqui estudado. Para este traçado, foi apresentado pela
ALS, e protocolado no IBAMA, um EIA/RIMA também de autoria da MPB Engenharia,
sendo este apresentado à população através de audiências públicas realizadas nos
municípios de Biguaçu, São José e Palhoça no mês de novembro de 2012.
Nas audiências públicas levantou-se a questão de que o projeto do Contorno
Rodoviário de Florianópolis, previsto no PER, que apesar de ter recebido anuência
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formal dos prefeitos da região, não atendia aos interesses relacionados à expansão
dos municípios de Biguaçu e Palhoça. Esta questão foi abordada pelos Prefeitos e por
determinação da ANTT iniciou-se um processo para a alteração no traçado do projeto
nos trechos de Biguaçu e Palhoça.
Para o processo de licenciamento ambiental, conforme acordado entre IBAMA e
Autopista Litoral Sul, oficializado pelo IBAMA em 17 de abril de 2013, esta alteração de
traçado necessita ser estudada do mesmo modo que o traçado anterior, utilizando-se o
Termo de Referência original.
Com esta informação a ALS vem redobrando esforços para apresentar a nova versão
do EIA/RIMA na maior celeridade possível, sem prejuízos a qualidade dos estudos e ao
atendimento às exigências do IBAMA.
Dentre estes esforços aplicados pelo empreendedor, destaca-se a proposição de
alteração metodológica de diagnóstico faunístico necessário para o processo de
licenciamento, onde, em suma, foi possível reduzir o prazo de aceite do IBAMA para o
EIA/RIMA de outubro/2013 para agosto/2013. Esta situação, embora pareça que
haverá a redução e prejuízos aos estudos faunísticos, promoverá a duplicação dos
trabalhos de levantamento dos dados primários (serviço de campo).
Ainda no que se refere ao Diagnóstico Faunístico, dentre os diagnósticos
socioambientais realizados neste EIA, este diagnóstico é aquele que ainda deverá ser
concluído, com campanhas primárias a serem realizadas nos meses de novembro de
2013 e fevereiro de 2014. Estas campanhas ocorrerão paralelamente ao andamento ao
processo de Licenciamento Prévio e de Instalação junto ao IBAMA, sendo que o
Diagnóstico Completo da fauna será necessário para obtenção da Licença de
Instalação (LI) da obra.
Deste modo, este Volume 6 considerou o diagnóstico faunístico até então
desenvolvido, cuja confirmação ou complementações de informações se concretizará
após a realização da campanha de coleta de dados primários a ser realizada em
fevereiro de 2014, momento que será apresentado ao IBAMA a consolidação das
informações e recomendações para o componente fauna do Contorno Rodoviário de
Florianópolis.
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

7

Paralelamente ao Estudo Ambiental, necessário ao licenciamento no IBAMA, outros
estudos específicos foram (ou deverão) ser executados a fim de prover de informações
outros órgãos, como FUNAI, Fundação Palmares, IPHAN e Órgãos Responsáveis
pelas Unidades de Conservação (ICMBio no âmbito federal), para que estes possam se
manifestar no processo de licenciamento ambiental, em conformidade com a IN
184/2008 do IBAMA. O EIA/RIMA também contempla informações relacionadas à área
de atuação destes órgãos.
Assim, o presente Estudo de Impacto Ambiental está organizado em 6 Volumes:
Volume 1 – Dados do Empreendimento, Alternativas Tecnológicas e Locacionais e
Áreas de Influência; Volume 2 – Diagnóstico do Meio Físico; Volume 3 – Diagnóstico do
Meio Biótico, divido em Tomo I – Metodologia Aplicada e Flora e Tomo II – Fauna;
Volume 4 – Diagnóstico do Meio Socioeconômico, cujo volume é dividido em 3 tomos:
o Tomo I contém a metodologia aplicada, a caracterização populacional, a
caracterização das condições de saúde e doenças endêmicas e a estrutura produtiva e
de serviços; o Tomo II contém informações relacionadas ao uso e ocupação do solo,
reassentamento e desapropriação, caracterização das comunidades tradicionais e/ou
quilombolas, caracterização das comunidades indígenas e patrimônio histórico, cultural
e arqueológico; e o Tomo III contém o diagnóstico prospectivo arqueológico; Volume 5 Passivos Ambientais;

e Volume 6 – Análise Integrada, Prognóstico Ambiental e

Avaliação dos Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras, Compensatórias e
Programas Ambientais, Compensação Ambiental, Conclusão, Bibliografia e Glossário.
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6. ANÁLISE INTEGRADA
Após os diagnósticos setoriais foram realizadas análises das áreas de influência do
Contorno Rodoviário de Florianópolis de forma global, verificando as condições
ambientais atuais e suas tendências futuras de forma a permitir compreender a
estrutura e a dinâmica ambiental da região.
Para realização desta analise de forma integrada foram realizados os cruzamentos dos
dados por superposição dos mapas de geologia, geomorfologia, solo e vegetação de
forma a obter os sistemas ambientais naturais homogêneos, permitindo a identificação
das inter-relações entre as ações antrópicas e a natureza da área e seus principais
problemas ambientais.
Os diagnósticos físico e biótico subsidiaram os sistemas ambientais naturais
homogêneos identificando:


As Unidades de Fragilidade Naturais;



Os Impactos e Incompatibilitadades Legais;



A degradação do uso atual das terras com sua potencialidade;



A Avaliação da locação do Contorno Rodoviário de Florianópolis, e



A relação dos sistemas ambientais naturais homogêneos permitindo a
identificação, na área das inter-relações entre a natureza e ação antrópica.

6.1. IDENTIFICAÇÃO AS UNIDADES AMBIENTAIS
A análise integrada dos elementos temáticos que constituem as cartas de serviço,
através das correlações dos tipos genéticos de modelos, em função dos condicionantes
geológicos, proporcionando o estacamento do esboço morfoestrutural, conforme
preconizado por Silva (1987), contendo dados e informações referentes ao reflexo dos
condicionamentos geológicos sobre o relevo e os materiais que originam os solos.
Após

o

estabelecimento

do

esboço

morfoestrutural,

foram

identificadas

as

combinações dos tipos genéticos de modelos e de solos, originando associações
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morfopedológicas,

as

quais

se

correlacionam

as

comunidades

vegetais,

proporcionando a definição de unidade dos geossistemas.
Na área do entorno do Contorno, foram identificados 4 (quatro), sistemas ambientais,
constituindo

áreas

cartografáveis,

conforme

mostra

o

mapa

de

SISTEMAS

AMBIENTAIS (página 16), que reflete na convergência de semelhança dos seus
componentes físicos e bióticos:


SISTEMA AMBIENTAL ALUVIAL;



SISTEMA AMBIENTAL LEQUE ALUVIAL;



SISTEMA AMBIENTAL COLUVIONAL;



SISTEMA CRISTALINO.

6.1.1.

SISTEMA AMBIENTAL ALUVIAL

No Sistema Ambiental Aluvial situado na AID do empreendimento destacam-se os
trechos do baixo e médio retificado do Rio Biguaçu, do ribeirão Passa Vinte, os terraços
em curso meandrante do ribeirão Forquilhas e os Aluviões arenosos do ribeirão
Forquilhas.
Englobam as regiões situadas as margens dos rios atuais e em paleocanais, nas
planícies de inundação, formando terraços e planícies, compostas de sedimentos
inconsolidados, oriundo da deposição fluvial. São sedimentos heterogêneos, mal
selecionados, de coloração cinza a marrom, compostos por areias, siltes e argilas.
Essas áreas de planícies aplainadas, com presenças de solos moles estão propensas
a inundações em períodos prolongados de chuvas.
Tem função importante no sistema hídrico natural da região no controle de cheias, pois
funcionam como reservatório de acumulação de água de chuvas, por favorecer o
transbordo das águas fluviais, ultrapassando as calhas dos rios e inundando as
planícies marginais.
Este Sistema Ambiental contempla a principal área de risco de enchentes e inundação,
sendo as primeiras áreas a serem atingidas.
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Estas áreas atualmente vêm sofrendo com perda de matas ciliares, assoreamento,
pressão antrópicas, por atividades agrícolas, de mineração, e moradias.

6.1.2.

SISTEMA AMBIENTAL LEQUE ALUVIAL

O Sistema Ambiental Leque Aluvial, compreende todo restante da área de depósitos
cenozóicos, sendo representados por sedimentos quartenários desenvolvidos em
ambientes continental transicional e marinho, são as Terras Baixas, correspondendo às
áreas de planície aluvionar e faixa costeira.
Neste domínio está incluso o Compartimento Praial, que corresponde à deposição e
retrabalhamento por ação dos processos marinhos, formando os

depósitos

inconsolidados recentes (eólico, flúvio-lagunar, lagunar, paludial, marinho praial e
coluvial).
Este Sistema Ambiental vem sofrendo um forte e acelerado processo de urbanização
em Biguaçu, São José e Palhoça, correspondendo à área mais adensamente ocupada
da região metropolitana de Florianópolis, com tendência de ocorrer à urbanização total,
sem um plano de sustentabilidade.
O Empreendimento se desenvolve neste Sistema com maior predominância em
Palhoça, no final do trecho, conflitando fortemente com áreas urbanizadas.

6.1.3.

SISTEMA AMBIENTAL DEPÓSITOS COLUVIONAIS

As áreas do Sistema Ambiental Depósitos Coluvionais inserido na AID é relativa ao
sistema continental recente (Quaternário), ocorrendo na forma de rampas junto às
encostas do embasamento cristalino e suítes intrusivas. Estes colúvios são constituídos
por sedimentos arenosos, sílticos e argilosos, além de macroclastos das várias
unidades geológicas. Exibem colorações variadas em função da área fonte e sua
gênese está relacionada a movimentos de massa e retrabalhamento das partículas, por
ação da gravidade.
Os depósitos colúvio-aluviais possuem forma de leques, podendo ser diferenciados em
proximais e distais, em função da distância da área fonte. São formados por
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sedimentos heterogêneos, de granulometria fina a grossa, texturalmente imaturos, de
coloração avermelhada a amarronzada.
O traçado do Contorno Rodoviário de Florianópolis cruza este Sistema Ambiental, nas
áreas de morrarias onde os solos são compostos principalmente por cambissolos e
argilossolos. São solos cuja espessura pode atingir profundidades da ordem de 15m, a
depender do local.
Do ponto de vista morfológico tal Sistema tem comportamento bastante conspícuo,
materializando-se, na área do empreendimento em questão como uma superfície de
inclinações variáveis e comportamento suave, sem quebras de relevo.
A conformação geral deste Sistema na área de influência do empreendimento está
presente no Morro de Biguaçu, na Serra de São Pedro de Alcântara e no Complexo
Canguçu, todos inseridos no embasamento cristalino.
Em função de ações antrópicas ocorrem alterações das características geométricas
das encostas, ocasionando instabilidade do manto de intemperismo ou dos depósitos
de tálus. Essas interferências antrópicas podem provocar instabilidade das encostas, e
gerar movimentos de massa dos solos, rolamentos de blocos e quedas de lasca de
rochas, aumentando o risco geológico dessas áreas.
Algumas áreas de morraria podem ser contempladas com taludes de corte em rochas
foliadas, desenvolvendo superfícies com inclinação negativa, e desencadear
escorregamentos ou deslizamentos de solos.
Do ponto de vista da estabilidade dos terrenos este Sistema apresenta pontos de
elevada criticidade em relação à ocorrência de escorregamentos. Tais ocorrências
estão vinculadas não especificamente ao material coluvionar propriamente dito, mas
aos depósitos de tálus que ocorrem no meio do colúvio.
As unidades geomorfológicas das Terras Altas, onde se situam os maciços rochosos
que compõem os Morros Biguaçu, Forquilhas e Pedra Branca, tem fragilidade
ambiental aumentada. As encostas desses morros mostram considerável área de
depósitos de tálus e espesso manto de intemperismo. Com as obras de corte e aterro,
blocos rochosos exumados ficarão sujeitos à ação da gravidade, aumentando
consideravelmente os riscos geológicos nessas áreas.
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Os depósitos de tálus consistem em material argiloso de baixa resistência com
presença de grande quantidade de matacões e fragmentos rochosos. Nos locais onde
não ocorre tálus, este Sistema Ambiental apresenta condições adequadas de
estabilidade.
Os

processos

atuantes

em

encostas

de

morros

englobam

principalmente

escorregamento de solos do manto intemperizado, queda de lascas de rochas dos
maciços e rolamento de blocos dos depósitos de tálus, relacionados às estações
chuvosas, em virtude do aumento do índice de pluviosidade. Os fatores condicionantes
desses processos estão relacionados à estrutura geológica dos terrenos, ângulo de
declividade das vertentes, forma das encostas, regime de chuvas, perda de vegetação
e atividades antrópicas.

6.1.4.

SISTEMA AMBIENTAL CRISTALINO

A área do Sistema Ambiental Cristalino é representada pela morfologia de serras que
se estende em sentido norte-sul por toda a área. Do ponto de vista do substrato
rochoso, o Sistema é dominado pela ocorrência de suítes intrusivas pré-cambrianas,
incluindo ocorrências da suíte vulcânica Cambirela. O ponto principal para definição
deste Sistema é o aspecto geomorfológico, com a ocorrência de morfologia típica de
serras, com relevo mais movimentado e cotas mais elevadas. Destaca-se neste
Sistema a ocorrência de coberturas florestais mais bem preservadas, associadas ao
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
As áreas de morros e serras são formadas pelo Complexo Canguçu e Suítes Intrusivas
São Pedro de Alcântara e Tabuleiro, que compreendem o alto vale do Ribeirão
Forquilhas (Morro Forquilhas – 436 m), curso médio do Rio Maruim (Maciço Pedra
Branca – 490 m) e alto curso do tributário do Rio Biguaçu, na localidade de Santa Cruz
(Morro Biguaçu – 533 m). Geomorfologicamente, estes morros estão delineados em
vales profundos dissecados, obedecendo às orientações das estruturas de falhas na
direção N e também das fraturas ortogonais NW e NE.
O contato de granitóides com as rochas do Complexo Canguçu é intrusivo,
desenvolvendo foliação nas bordas dos maciços. Compreendem granitos, granodioritos
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e quartzo monzonitos mesocráticos de cor cinza de granulação grossa e textura
porfirítica. São rochas constituídas principalmente por feldspatos alcalinos, quartzo,
plagioclásios e biotita.
De modo geral, os topos dos maciços granito-gnaisse-migmatíticos do Complexo
Canguçu, bem como os corpos intrusivos das suítes Granitóide São Pedro de Alcântara
e Granito Tabuleiro, encontram-se bem preservados, no que diz respeito ao grau de
intemperismo. Entretanto, nas encostas desses maciços ocorrem blocos e matacões
em depósitos de tálus, que apresentam considerável capa de alteração, resultando em
solos residuais argilo-quartzosos friáveis que são integrantes ao Sistema Depósitos
Coluvionais.
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6.2. SITUAÇÃO ATUAL DA QUALIDADE AMBIENTAL
A situação atual da qualidade ambiental da área do entorno é retratada no Mapa de
Sistemas Ambientais (página 20).
O cruzamento dos atributos naturais com os usos ocorrentes propiciou um diagnóstico
com a classificação das áreas em situação estável, alerta e crítica.
A conformação cartográfica apresentada refere-se à análise hipotética do risco de
materialização dos impactos ambientais configurados no decorrer dos estudos.

6.2.1.

REGIÕES CRÍTICAS

Áreas urbanizadas situadas no entorno e sobre a rodovia BR 101 no seu trecho hoje
existente entre Biguaçu, São Jose e Palhoça, encontram-se totalmente inseridas no
Sistema Ambiental Leque Aluvial.
Os principais impactos que tornam esta área numa região crítica no mapa de situação
da qualidade ambiental são:


Grande volume de tráfego no trecho da BR 101 que cruza Biguaçu, São José e
Palhoça, estando saturado;



Conflito do trafego urbano da região metropolitana com o de Passagem na BR
101;



Alto risco de acidentes na BR 101;



Intensa quantidade de transporte de cargas perigosas;



Níveis de Ruído ao longo da BR 101, acima do limite normativo;



Inundações na região em períodos de chuvas intensas;



Poluição e contaminação dos rios, córregos e águas subterrâneas que
deságuam nas baias Norte e Sul em Florianópolis;



Crescimento urbano acelerado;
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A impermeabilização do solo, impedindo a infiltração das águas pluviais;



Ocupação urbana em áreas de APP, principalmente nas áreas de matas ciliares;



Forte processo de assoreamento das calhas dos rios e córregos, causado por
deficiência ou ausência de vegetação, devido a construções urbanas
inadequadas;



Forte Pressão antrópica nas áreas de manguezais.

Toda esta região vem sofrendo acelerado processo de urbanização, sendo que
algumas áreas ainda não ocupadas tende nos próximos anos serem totalmente
urbanizadas.
Esse crescimento acelerado tem gerado diversos impactos ambientais, na área do
Sistema Ambiental Leque Aluvial, resultado de um processo de planejamento
deficiente ou mesmo inadequado. Tendo como consequência o surgimento crescente
de diversos problemas ambientais graves nessa planície aluvial, com reflexos
econômicos e sociais, resultando numa perda da qualidade de vida dos moradores
locais.

6.2.2.

REGIÕES EM ALERTA

As áreas inseridas no Sistema Ambiental Aluvial vêm sofrendo com a pressão
antrópica, de ocupação, atividades econômicas inadequadas, deficiência ou ausência
de matas ciliares, assoreamento pelo carreamento de sedimento e lançamento de
esgotos. É um sistema ambiental frágil de grande importância no controle de cheias da
região. Torna-se necessário implantação de plano de ação visando a revitalização das
margens do Rio Biguaçu, Aririú, Passa Vinte, dos terraços em curso meandrante do
ribeirão Forquilhas e os Aluviões arenosos do ribeirão Forquilhas, inserido num plano
de bacia hidrográfica. A ocupação dessas áreas ribeirinhas irá agravar os problemas de
enchentes que vem sofrendo a população dos municípios de Biguaçu, São José e
Palhoça.
O Rio Inferninho no ponto de amostragem não se encontra poluído e também não
possui suas margens ocupadas no seu baixo e médio curso. O seu entorno é
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majoritariamente pastagem ou agricultura e, sua mata ciliar está preservada em alguns
pontos. Consiste sim em uma planície de inundação, mas não possui todas as
características da Região em Alerta citadas acima.
Outro aspecto importante ligado a este Sistema está na função biótica das áreas,
visando ao equilíbrio da biota local.

6.2.3.

REGIÕES COM SITUAÇÃO ESTÁVEL

O Sistema Ambiental Coluvial e o Sistema Ambiental Cristalino apresentam-se
atualmente do ponto de vista ambiental, estável. São unidades frágeis de grande
importância ambiental, principalmente para o meio biótico, estando inclusive
classificado pelo Ministério de Meio Ambiente com Área Prioritária para Conservação,
de prioridade muito alta devido a presença de Mata Atlântica e grande quantidade de
nascentes de cursos d’água.
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6.3. SITUAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL FUTURA DA REGIÃO
A análise integrada da qualidade ambiental futura da região busca construir um
contraponto entre a situação da qualidade ambiental local considerando a implantação
do empreendimento (com o empreendimento), ou não (sem o empreendimento).

6.3.1.

SITUAÇÃO SEM O CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS

A Região Metropolitana de Florianópolis destaca-se por seu importante potencial
turístico composto por importantes balneários e pela exuberante paisagem da encosta
da serra. Assinala-se ainda nesta região, a expressiva presença de instituições de
ensino superior, cabendo o destaque para a Universidade Federal de Santa Catarina UFSC e da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, contando ainda com
série de outras instituições privadas.
A ampla disponibilidade de recursos humanos qualificados, a presença intensiva de
laboratórios, instituições de ensino superior, uma infraestrutura favorável e também a
conjugação de esforços de inúmeras entidades têm contribuído para que o eixo da
Grande Florianópolis firme-se cada vez mais, como um importante polo tecnológico do
país.
A integração da tecnologia com o setor produtivo, bem como a existência de aspectos
naturais favoráveis tem gerado resultados positivos junto a setores produtivos
tradicionais a exemplo da aquicultura, que tem experimentado nos últimos anos um
forte crescimento e notoriedade junto ao cenário nacional.
Conforme dados do IBGE, relativos a 2006, a soma da movimentação econômica da
Região segundo a composição do PIB foi de R$ 12,6 bilhões, o equivalente a 13,3% do
PIB estadual. No mesmo ano, o PIB per capita da região era de R$ 13.939,67. No
período de 2002 a 2006, o PIB per capita da Região Metropolitana de Florianópolis que
acumulou um crescimento de 54% contra 56,9% da média catarinense.
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A região da Grande Florianópolis é formada, segundo IBGE (2010), por 21 municípios,
com uma população total de 1.027.271.
Os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da
Imperatriz, Governador Celso Ramos, Antônio Carlos, Águas Mornas, São Pedro de
Alcântara fazem parte da Região Metropolitana de Florianópolis.
Os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu constituem uma ocupação
com contiguidade de conurbação. Fazendo parte do Contorno viário de Florianópolis
estão Palhoça, São José, Biguaçu e Governador Celso Ramos.


Crescimento Populacional

Considerando-se uma taxa de crescimento populacional constante, conforme a
registrada para o período entre os anos de 2000 a 2010 a população da Área de
Influência Direta, representada pelos municípios de Governado Celso Ramos, Biguaçu,
São José e Palhoça, apresentando um aumento de 34,60% conforme dados censitários
do IBGE.
Se a taxa de crescimento permanecer neste ritmo, estima-se que no ano de 2023 (fim
da concessão de exploração rodoviária da Autopista Litoral Sul) a população da região
chegará a 1.212.397 habitantes, um incremento populacional de 301.997 habitantes,
comparado ao total no ano de 2010.
A estimativa do crescimento populacional está elencada na Tabela 1 e Figura 1.
Tabela 1: Estimativa de Crescimento Populacional.
Governador

Ano

Biguaçu

Fpolis

Palhoça

São José

Total

2000

48.077

342.315

173.559

102.742

11.598

678.291

2010

58.206

421.240

208.151

209.804

12.999

910.400

2011

59.219

429.133

211.610

220.510

13.148

933.620

2015

63.271

460.703

225.447

263.335

13.762

1.026.517

2020

68.335

500.165

242.743

316.866

14.569

1.142.678

2023

71.374

523.843

253.121

348.985

15.076

1.212.397

Celso Ramos

Fonte: IBGE 2010.
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Figura 1: Gráfico do Crescimento Populacional da Região Metropolitana de Florianópolis.
Fonte: IBGE 2010.



Evolução Urbana

Segundo Moraes et al (2009) em seu artigo denominado ESTUDO DA EVOLUÇÃO
URBANA DA REGIÃO CONURBADA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS/SC (1985 A
2009) analisou o uso e ocupação da terra na região da Grande Florianópolis para este
período.
O autor registra que a “vegetação arbórea e a vegetação herbáceo-arbustiva e de
campos apresentou uma diminuição de 12,02% e 15,55%, respectivamente, do ano de
1985 para o ano de 2009, sendo que o desmatamento destas áreas ocorreu
principalmente pela derrubada da vegetação para o estabelecimento de moradias,
pastagens e agricultura. As áreas de manguezais apresentaram uma regeneração de
106,71% em 24 anos. Alguns fatores dessa regeneração são devido à maior
preservação na região de estudo.
A classe urbana e a de solo exposto foram as que apresentaram as maiores variações
ao longo destes anos, com a classe urbana sofrendo um aumento de 287,67% e a
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classe do solo exposto uma redução de 95,07%. Este fato denota a grande
concentração populacional que se instalou na região desde a década de 60,
ressaltando que grande parte dessa população, por possuir baixo poder aquisitivo se
instalou em áreas irregulares e propícias a riscos, sem saneamento básico adequado,
provocando impactos no ambiente.
O autor anteriormente referenciado constata que “a classe da área urbana é a que mais
se expande nas outras áreas. Apesar de ocorrer regenerações da vegetação em
alguns locais da área de estudo, ocorrem, ao mesmo tempo, desmatamentos em
outros locais”.
A região da Grande Florianópolis, já vem sofrendo as consequências da urbanização
acelerada sem planejamento, com agravamento dos problemas ambientais.


Mobilidade Urbana

A frota das cinco cidades, segundo estatística do IBGE, já soma 544.486 unidades,
conforme dados do ano de 2012. Em 2012, as cinco cidades ganharam 67.963 novos
veículos em relação à frota em 2010, o que significa 5.664 por mês, 188,8 por dia, ou
7,86 novas unidades a cada hora. Essa média de crescimento de mais de 30 mil novos
veículos/ano se mantém desde 2007. De janeiro de 2007 até dezembro de 2010 –
quatro anos - Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu ganharam 126.705 novos
veículos.
Em 2010, estas quatro cidades ganharam 31.582 novos veículos, o que significa 2.631
por mês, 87,7 por dia, ou 3,65 novas unidades a cada hora. Essa média de
crescimento de mais de 30 mil novos veículos/ano se mantém desde 2007. De janeiro
de 2007 até dezembro de 2010 – (quatro anos) - Florianópolis, São José, Palhoça e
Biguaçu ganharam 126.705 novos veículos.
Florianópolis tinha 209.726 veículos em janeiro de 2007 e passou para 270.463
unidades em dezembro de 2010, com um crescimento de 60.737 veículos em apenas
quatro anos. Seguindo no mesmo rítmo, São José, que tinha 80.469 veículos em
janeiro de 2007, saltou para 112.794 unidades em dezembro do ano passado (32.325
veículos a mais em quatro anos). Palhoça tinha 42.335 unidades em janeiro/2007,
avançando para 66.100 unidades em dezembro/2010 (mais 23.765 veículos em quatro
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anos durante este período); e Biguaçu, que tinha 18.567 em janeiro/2007, aumentou a
frota para 28.445 unidades em dezembro de 2010 (9.878 veículos a mais em quatro
anos).
Se Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, que são os maiores municípios da
Região Metropolitana mantiverem a média atual de crescimento da frota de veículos,
nos próximos 10 anos a frota pode dobrar de tamanho e elevar para 1.000.000 milhão
o número de carros, motos, caminhonetes, caminhões e ônibus circulando pelas ruas
das quatro cidades, com um impacto inimaginável no trânsito, na mobilidade e na
qualidade de vida da população.
Apesar do crescimento da frota observado, as cinco cidades praticamente não
mudaram o perfil de sua infraestrutura urbana.


Considerações sobre Situação da Qualidade Ambiental Futura da Região

O Volume de tráfico de veículos Médio Diário anual do trecho em questão, de
passagem na BR 101, já se encontra com sua capacidade esgotada, segundo dados
da Autopista Litoral Sul. Tanto o usuário local como o de passagem, enfrentam fortes
congestionamentos diários. A não construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis,
somado ao crescimento urbano acelerado da Região e a precariedade da mobilidade
urbana, permite concluir, que a região metropolitana, no trecho em estudo, enfrentará
situações ainda mais críticas de exaustão dos níveis de serviços da rodovia BR 101,
ampliando os custos de transporte de forma geral, o tempo das viagens, a seriedade
dos acidentes e os impactos ambientais associados, especialmente à emissão de
gases poluentes, elevação dos níveis de ruídos, e poluição visual.
Cabe ressaltar que em função do acelerado crescimento urbano observado, que
aumentou 287,67% entre 1985 a 2009, é preciso disciplinar de forma sustentável a
ocupação urbana dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Governador
Celso Ramos e Biguaçu, considerando as problemáticas ambientais locais e a
fragilidade natural da região, cujos efeitos econômicos, sociais e ambientas negativos
são comuns. Assim, se nada for feito de forma rápida, as Áreas inseridas no Sistema
Ambiental Aluvial e no Sistema Ambiental Coluvial, enquadradas pelo EIA, como EM
ALERTA, tende a passar a CRÍTICA, e parte da região enquadrada como ESTÁVEL
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tende a ficar em ALERTA. Num cenário de curto e médio prazo as áreas críticas seriam
ampliadas, que transformaria as áreas atualmente consideradas potencialmente de
risco em regiões críticas.
O Mapa da página 27 representa: Sistemas Ambientais (Situação Futura sem o
Empreendimento).
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6.3.2.

SITUAÇÃO COM O CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS

A execução do Contorno Rodoviário de Florianópolis tem o objetivo de retirar, por meio
do desvio de tráfego a maior parte do número de veículos de passagem de dentro da
área urbanizada de Biguaçu, São José e Palhoça, buscando solucionar o gargalo
existente neste trecho atual da BR 101.
Alcançar o objetivo de desviar o tráfego para uma nova via depende de circunstâncias
específicas, podendo oscilar para mais ou menos dependendo da região, da política
pública de transporte adotada e dos incrementos de tráfego em termos de origem e
destino.
O principal objetivo da construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis é a de
redirecionar o tráfego rodoviário de passagem, que não tem origem nem destino na
Região Metropolitana de Florianópolis, contornando esta região conturbada pelos
constantes congestionamentos. Este fato irá contribuir para minimizar os efeitos
negativos dos congestionamentos ao longo do trecho da BR 101 e garantindo fluidez
ao tráfego de passagem, a melhoria da qualidade de vida dos usuários e moradores na
área de entorno da Rodovia BR 101 desta região, em função do atual e futuro volume
de tráfego que passa na rodovia.
A Construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis permitirá diminuir a emissão de
poluentes que este volume de tráfego provoca em função das baixas velocidades e até
mesmo veículos parados e com motores ligados, que não só coloca em risco a saúde
das pessoas, mas também a qualidade ambiental, em particular a qualidade do ar.
Segundo Mendoza (2006) em países como Brasil e México, o volume de tráfego
conduzido através de regiões de rápida expansão tende a ser elevado, alcançando
índices superiores a 50%, o que poderá ser um parâmetro válido para o caso em
apreço dado às condições críticas que hoje já se apresentam no que diz respeito a
congestionamentos.
Esta nova conformação do Contorno refletirá na melhoria das condições de tráfego, e
consequentemente de segurança. Ao reduzir o trânsito de passagem de dentro da área
urbana da Região Metropolitana de Florianópolis, haverá benefícios imediatos para a
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comunidade local e a toda região, com a redução do ruído, aumento da mobilidade,
diminuição o risco de acidentes neste segmento.
Estas vantagens resultam em condições ambientais estáveis em grande parte da
região, no horizonte de planejamento considerado, do ponto de vista da infraestrutura
de transporte.
Torna-se indispensável que o Projeto Executivo do Contorno Rodoviário de
Florianópolis em elaboração pela Autopista Litoral Sul, seja realizado com rigor
ambiental, pois está lançado em áreas de Sistema Ambientais com fragilidades para o
meio físico e biótico, conforme enquadramento do EIA.
Dependendo da solução técnica e construtiva a ser adotada poderá causar danos
irreversíveis ao Sistema Ambiental, podendo agravar inclusive a degradação do uso
atual do solo e causar danos a toda população da Região Metropolitana de
Florianópolis.
Assim, o Projeto do Contorno, na versão preliminar apresentada pela Autopista Litoral
Sul, deve atender a todas as medidas mitigadoras identificadas na avaliação dos
impactos (capítulo 7, página 33) e aos programas ambientais básicos (capítulo 8,
página 361) de forma a se tornar um “Contorno que respeita as diretrizes ambientais”.
Neste cenário positivo o projeto do Contorno Rodoviário de Florianópolis mostrar-se-á
apto ao debate e decisão da sociedade quanto a sua oportunidade e pertinência
enquanto solução para o equacionamento das questões viárias hoje existentes ao
longo do segmento da BR 101 no interior da região conurbada da Região Metropolitana
de Florianópolis.
Os mapas das páginas 30 e 31 representam: Sistemas Ambientais - Situação Futura
com o Empreendimento e sem Medidas Mitigadoras; e Sistemas Ambientais - Situação
Futura com o Empreendimento e com Medidas Mitigadoras.
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7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

7.1. PROGNÓSTICO AMBIENTAL
Após a elaboração dos diagnósticos setoriais para os meios físico, biótico e
socioeconômico, bem como sua análise integrada, é necessário avaliar, à luz das
condições

sociais

e

ambientais

emergentes

nas

áreas

de

influência

do

empreendimento proposto, seus possíveis efeitos de forma global.
Primeiramente foi estabelecido um cenário atual da região, reunindo diversas
informações apresentadas e discutidas nas seções anteriores do presente estudo. Na
construção deste cenário foi dado destaque à análise do quadro atual de antropização
da região tendo em vista uma discussão preditiva sobre os possíveis efeitos da
implantação da nova via sobre a oferta e demanda de fatores diversos, incluindo a
infra-estrutura e os recursos ambientais.
Após delinear este cenário foram avaliados os impactos do empreendimento proposto,
em sua concepção de engenharia inicialmente estabelecida pelo empreendedor, aqui
denominado para fins metodológicos de Projeto Base, considerando um conjunto de
medidas mitigadoras que reúne ajustes neste projeto a partir da incorporação de
alternativas

tecnológicas

e

ações

ambientais

a

serem

desenvolvidas

concomitantemente à implantação do empreendimento, caso o mesmo venha a ser
aprovado pelo IBAMA e pela sociedade. Para fins metodológicos a proposta contendo
as medidas mitigadoras será aqui denominado Projeto com Medidas Mitigadoras.
Destaca-se que o processo de desenvolvimento e implantação de determinado
empreendimento no Brasil é um processo democrático, que passa obrigatoriamente
pela discussão pública no âmbito do rito do licenciamento ambiental. As resoluções
01/86 e 237/97 do CONAMA prevêem que no processo de licenciamento ambiental, na
fase de licenciamento prévio, que estabelece a viabilidade ambiental de determinada
proposta, é necessária a realização de audiências públicas. Tais audiências têm por
finalidade apresentar a proposta defendida pelo empreendedor e ouvir, da sociedade,
se a mesma é considerada meritória, no sentido de que seus benefícios suplantem os
custos envolvidos.
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

33

Após a breve apresentação dos impactos associados ao Projeto Base e ao Projeto com
Medidas Mitigadoras serão construídos dois cenários, com e sem a implantação do
empreendimento.
7.1.1. Cenário atual
A região na qual se insere o Contorno Rodoviário de Florianópolis é a área conurbada
da Região Metropolitana de Florianópolis, composta pelos municípios de Florianópolis,
Palhoça, São José, Governador Celso Ramos e Biguaçu. Tal região destaca-se como
pólo econômico, sendo que, segundo o IBGE, no ano de 2010 a soma da
movimentação econômica da Região segundo a composição do PIB foi de R$ 18,08
bilhões, o equivalente a 11,86% do PIB estadual.
Nesta região a ampla disponibilidade de recursos humanos qualificados, a presença
intensiva de laboratórios, instituições de ensino superior, uma infraestrutura favorável e
também a conjugação de esforços de inúmeras entidades têm contribuído para que o
eixo da área conurbada da Região Metropolitana de Florianópolis, consolide-se cada
vez mais, como um importante pólo tecnológico do país. A integração da tecnologia
com o setor produtivo, bem como a existência de aspectos naturais favoráveis tem
gerado resultados positivos junto a setores produtivos tradicionais a exemplo da
aquicultura, que tem experimentado nos últimos anos um forte crescimento e
notoriedade junto ao cenário nacional.
No caso dos municípios integrantes da área conurbada da Região Metropolitana chama
atenção a alta concentração populacional, especialmente na capital, Florianópolis, com
627,24 hab/Km2 e São José que chega a ter 1388,17 hab/Km2, quando a média do
estado de Santa Catarina é de 65,29 hab/Km2.
Nos últimos 50 anos, o Brasil tem passado por um intenso processo de urbanização e o
quadro não é diferente no caso desta região. A população da Região Metropolitana de
Florianópolis apresentou um aumento de 23,7% entre 2000 e 2010 com base nos
dados censitários do IBGE. Para o ano de 2010, a população da região somou 839.583
habitantes, o equivalente a 13,44% da população do Estado.
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Se a taxa de crescimento permanecer estima-se que no ano de 2023 (fim da
concessão) a população da região chegará a 1.110.093 habitantes, um incremento
populacional de 214.795 habitantes, considerando o incremento populacional relativo
ao ano de 2013 a 2023.
Segundo Moraes et al. (2009) no período entre 1985 e 2009 houve um crescimento de
287,67% da área urbanizada na região da Região Metropolitana de Florianópolis. Neste
período a ocupação avançou prioritariamente sobre áreas que anteriormente eram
classificadas como solo exposto. Segundo os autores a redução verificada nesta classe
foi de 95,07%.
No período compreendido entre 1985 e 2009 as áreas urbanas ocuparam cerca de
17,72 Km2 de área de vegetação arbórea, 14,72 km² de área de solo exposto, 0,65 km²
de área de manguezais e perderam 29 km² de áreas de vegetação herbáceo-arbustiva
e de campos. Neste período cerca de 31,90 Km2 de áreas de vegetação arbórea
cederam lugar a áreas de vegetação herbáceo-arbustiva e de campos, revelando o
avanço da antropização sobre áreas florestadas (MORAES et al, 2006).
Na atualidade existem diversos indicadores de qualidade de vida. No final de 2008, o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS publicou um novo Mapa
da Pobreza no Brasil, cujos principais indicadores são o Índice de Desenvolvimento
Familiar-IDF e o Índice de Vulnerabilidade. O IDF e demais índices que o compõem
tem uma variação de 0 a 1, sendo que mais próximo de zero indica pior situação,
enquanto mais próximo de um, indica melhor situação.
O Índice de Desenvolvimento Familiar e o Índice de Vulnerabilidade revelam as
dificuldades geradas e/ou potencializadas pela pobreza e a marginalização da
população no processo de exclusão social, isto é, no processo que impossibilita parte
da população de partilhar de bens e recursos oferecidos pela sociedade, conduzindo à
privação, ao abandono e ao afastamento desta população dos espaços sociais.
A Tabela 2 apresenta os índices relativos aos municípios área de influência direta do
Contorno Rodoviário de Florianópolis, ao estado de Santa Catarina, à região Sul e ao
Brasil, no que se refere ao seu grau de risco social.
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Brasil

Região Sul

Santa Catarina

Biguaçu

Florianópolis

Palhoça

Gov. Celso Ramos

São José

Tabela 2: Grau de Risco Social – Brasil, Santa Catarina, e Região Conurbada da Região
Metropolitana de Florianópolis.

Acesso ao Trabalho

0,21

0,25

0,26

0,06

0,10

0,05

0,90

0,10

Disponibilidade de Recursos

0,42

0,48

0,50

0,50

0,66

0,70

0,74

0,76

Desenvolvimento Infantil

0,93

0,93

0,92

0,64

0,67

0,60

0,70

0,66

Condições Habitacionais

0,73

0,78

0,76

0,77

0,81

0,78

0,79

0,83

Acesso ao Conhecimento

0,36

0,42

0,42

0,42

0,49

0,44

0,41

0,47

Vulnerabilidade

0,68

0,69

0,68

0,66

0,65

0,64

0,71

0,66

IDF

0,55

0,59

0,59

0,51

0,56

0,54

0,57

0,58

Índices de Risco

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, 2008.

No que diz respeito a acesso ao trabalho os municípios considerados apresentam
índices significativamente inferiores às médias do Estado, da Região Sul e do Brasil.
Biguaçú e Palhoça apresentavam em 2008 uma situação bastante crítica. O índice
verificado neste caso para os municípios em questão, denota que os setores de
comércio e serviços, demandadores de mão-de-obra, muito provavelmente não tem
acompanhado o rápido crescimento e concentração populacional. Em termos de
disponibilidade de recursos os municípios apresentam situação superior à média
nacional, da região Sul e do Estado de Santa Catarina.
Do ponto de vista do desenvolvimento infantil os municípios da AID apresentam índices
moderadamente inferiores às médias nacional, da região Sul e do Estado. Em termos
de condições habitacionais e do acesso ao conhecimento os quatro municípios
integrantes da AID apresentam situação igual ou superior às médias nacional, da
região Sul e de Santa Catarina. Tais índices muito provavelmente estão relacionados
ao fato de que a rápida expansão urbana tem oferecido opções habitacionais
acessíveis para os diversos extratos da população e ao fato de que, como já
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mencionado, de que o eixo da Região Metropolitana de Florianópolis vem se firmando
como um importante pólo tecnológico do país.
Com relação a vulnerabilidade e ao índice de desenvolvimento familiar os municípios
envolvidos no estudo apresentam índices bastante próximos das médias nacional, da
região Sul e do Estado, denotando que, em 2008, esta microrregião não apresentava
situação crítica do ponto de vista dos riscos sociais.
Do ponto de vista da exclusão social o Banco do Nordeste publicou, em 2007, o Mapa
da Exclusão Social no Brasil, a partir dos Índices de Exclusão Social – IES. Segundo tal
documento Biguaçu apresentava o IES de 20,90%; Florianópolis de 4,27%; Palhoça de
14,66%, Governador Celso Ramos 20,83% e São José de 8,58%.
Este índice afere o grau de carência, ou mal-estar social da população nos seguintes
quesitos: abastecimento de água potável, saneamento, coleta de lixo, educação e
renda. Os valores apresentados são coerentes com o histórico de expansão urbana na
região. Florianópolis, São José e Governador Celso Ramos são as áreas de
consolidação mais antiga e, portanto, dispõe de melhor situação em termos de
abastecimento de água potável, saneamento, coleta de lixo, educação. Os municípios
de Biguaçu e Palhoça têm verificado os maiores índices de expansão urbana nos
últimos anos, sendo que a infraestrutura aparentemente não acompanhou tal ritmo de
crescimento.
Os resultados do IES, publicados pelo Banco do Nordeste no ano de 2007, e do índice
de acesso ao trabalho, publicados pelo MDS em 2008, revelam especialmente no caso
de Biguaçu e Palhoça, o que foi confirmado por Moraes et al (2009) quando afirma que
a grande concentração populacional verificada na região desde a década de 60,
composta em grande parte por pessoas de baixo poder aquisitivo, se concentrou na
ocupação de áreas irregulares e propícias a riscos, resultando no aumento dos
impactos sobre o meio ambiente.
Com relação a exposição a riscos de desastres naturais Marcelino et al. (2006)
realizaram o mapeamento dos riscos de desastres no Estado de Santa Catarina a partir
da sistematização das informações dos relatórios de ocorrências de desastres
elaborados pela Defesa Civil. Tal estudo revelou que no período entre 1980 e 2003
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foram registrados 3.373 desastres naturais em Santa Catarina, sendo que destes 85%,
ou seja, 2.881 ocorrências estão relacionadas às instabilidades atmosféricas na forma
de chuvas, ventanias e ciclones.
Ratificando este estudo, e confirmando a forte influência das precipitações sobre os
desastres naturais, cita-se o evento ocorrido em novembro de 2008, quando o enorme
volume de chuvas deixou pelo menos 50 municípios em situação de emergência ou em
estado de calamidade pública – caso emblemático pelos deslizamentos de terra no
Morro do Baú (em Ilhota), mas cujo evento também acometeu os quatro municípios da
Área de Influência Direta do Contorno (Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis e
Governador Celso Ramos), deixando mais de 2.250 desalojados ou desabrigados, 950
residências danificadas, 9 residências destruídas e 1 morte (Jornal Zero Hora/ClicRBS
e Defesa Civil).
Segundo os autores anteriormente mencionados a denominada Mesorregião da Região
Metropolitana de Florianópolis, que engloba os municípios de Florianópolis, Biguaçu,
São José e Palhoça são classificados como áreas de risco muito alto à ocorrência de
desastres. Os dados revelam que entre 1980 e 2003 ocorreu um aumento progressivo
no número de desastres registrados pela Defesa Civil e um dos fatores que pode
explicar este fato é o crescimento da ocupação, que tende a avançar sobre áreas mais
frágeis, como encostas e margens dos rios.
Os dois maiores fatores de riscos ambientais para a população presente na AID do
empreendimento é a ocorrência de cheias e de deslizamentos e escorregamentos de
terra. Nesta área de influência são cinco as bacias hidrográficas atravessadas pelo
traçado proposto para o Contorno Rodoviário de Florianópolis: bacias dos rios
Inferninho, Biguaçu, Maruim, Passa Vinte e Aririu.
A transformação antrópica das planícies de inundação, com retificação dos canais de
escoamento, retirada da vegetação, assoreamento e implantação de edificações em
desrespeito ao limites das Áreas de Proteção Permanente - APP, provocou mudanças
na dinâmica hídrica, o que tem resultado no crescimento e intensificação dos eventos
de transbordamento,alagamentos e deslizamentos.
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Quanto a periodicidade das enchentes ocorridas na área do projeto, para o caso da
bacia do Rio Maruim o diagnóstico de recursos hídricos identificou que são frequentes
as cheias no verão, em virtude das instabilidades ocasionais causadas pela passagem
da Frente Fria, enquanto que as chuvas de inverno são relativamente menos intensas.
As vazões excepcionais verificadas pertencem em geral à época de predominância das
chuvas. Foram registrados, desde 1980, os seguintes eventos calamitosos nessa bacia
(SDM, 1997): (i) Enchente Parcial: 12/1983; 08/1984; 02/1987; (ii) Enchente Parcial
com desabrigados: 01/1983; 02/1994; e (iii) Enchente com Calamidade Pública:
11/1991; 12/1995.
A retificação de cursos d’água foi amplamente desenvolvida na região pelo extinto
DNOS, como estratégia de controle de enchentes. Entretanto, na bacia hidrográfica do
Rio Maruim e sub-bacia do Rio Forquilhas, ambas envolvendo a maior parte do
município de São José, a realização da retilinização dos rios também é fortemente
questionada (HERRMAN, MENDONÇA e CAMPOS, 1993). Neste caso, os principais
cursos d’água foram retificados e uma das consequências é a maior rapidez no
escoamento, o que tem gerado alagamento de áreas onde antes não ocorria o
problema.
No caso da Sub-bacia do Rio Forquilhas outro fator que contribui para a intensificação
das inundações foi a construção das rodovias BR 101e SC 407, além de estradas
municipais, que em épocas de fortes chuvas, funcionam como diques, devido ao aterro
realizado para a elevação das pistas, agindo como represador do escoamento da água,
intensificando o problema (FERREIRA,1994, apud Cardozo et. al, 2010).
Nas bacias dos Rios Maruim e Passa Vinte, incluindo a sub-bacia do Rio Forquilhas, as
áreas classificadas como de suscetibilidade muito alta às inundações encontram-se no
modelado de acumulação fluviomarinha, nas cotas que vão de 1,0 a 2,0 metros. Parte
dos bairros de Flor de Nápoles e Picadas do Sul, situados em São José, e de bairros
em Palhoça, se localizam próximos a essa classe, e a altura que a água pode atingir
nesse setor é superior aos 3,0 metros.
Quanto ao Rio Biguaçu, o fenômeno das inundações pode ser expresso por bruscas
alterações de sua vazão, sendo comuns nas áreas do médio e baixo vale, onde as
comunidades rurais e urbanas convivem há décadas com esses eventos. Somente
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entre 1980 e 1995 foram registradas 11 enxurradas, 10 enchentes moderadas, 2
enchentes de calamidade pública e, 2 deslizamentos.
Segundo Silva (2007), as enchentes afetam periodicamente a bacia do Rio Biguaçu,
principalmente a zona urbana do município, produzindo efeitos catastróficos à sua
população e economia. Apesar das causas naturais, intervenções humanas, através de
obras de retificação dos principais canais fluviais nos sistemas hídricos, diminuíram a
frequência e a intensidade das enchentes. Estas intervenções visaram a regularização
do regime hidrológico da bacia do Rio Biguaçu (SILVA, 2007). No vale do ribeirão
Vermelho (ao sul de Biguaçu), áreas naturais de várzeas, também foram modificadas
na sua dinâmica natural através da retificação, visando atenuar as inundações. As
obras de retificação realizadas pelo extinto DNOS resultaram na obstrução da foz do rio
Biguaçu, dificultando o lançamento das águas na baía norte. Os serviços de retificação
no Rio Biguaçu e tributários resultaram no aumento da velocidade do fluxo da corrente
e no aumento da capacidade de transporte de sedimentos, gerando acelerado
processo de assoreamento da foz do rio (FORTES, 1996).
Na atualidade o assoreamento da foz do Rio Biguaçu, associada à ocupação das
planícies de inundação com atividades agropecuárias, recentes empreendimentos
imobiliários e aumento da população urbana tem intensificado os efeitos e danos
patrimoniais públicos e privados associados às cheias.
Também no Município de Biguaçu, na Bacia do Rio inferninho, verificou-se que em
alguns pontos da planície situados nos arredores da BR 101, área inundável pode se
estender por até 300 metros da margem, onde moradores informam que a via local fica
intransitável quando ocorrem transbordamentos extremos do rio, encobrindo inclusive a
ponte que conecta à Rua João Raiz.
Para o outro extremo do projeto Contorno Rodoviário de Florianópoilis, na bacia do Rio
Aririú, também foi verificado a existência de áreas inundáveis em função de fortes
chuvas.
As características atuais as margens do Rio Aririú, nas proximidades do projeto do
Contorno, mostram em sua margem esquerda uma região fortemente urbanizada. Em
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sua margem direita o processo de urbanização não está intensificada do mesmo modo,
embora a vegetação ali existente ser caracterizada como pastagem/gramíneas.
Outro fator de elevado risco nos municípios integrantes da região conurbada

da

Região Metropolitana de Florianópolis é a ocorrência de deslizamentos de encostas e
escorregamentos. Hermann, Pellerin e Saito (2004) realizaram uma análise das
ocorrências de escorregamentos no Estado de Santa Catarina no período de 1980 a
2003, com base nos formulários de avaliação de danos (AVADAN) da Defesa Civil.
Segundo tais formulários, no período de 1980 a 2003, foram registradas 140
ocorrências de escorregamentos em 87 municípios no Estado.
Adicionalmente, a Tabela 3 reúne alguns dos mais importantes eventos de cheias
registrados nos últimos 20 anos na Área de Influência do Contorno.
Tabela 3: Registro histórico de inundações ocorridas na Área de Influência do Contorno. Fonte:
Ministério da Integração Nacional/ Defesa Civil – Sist. Integrado de Informações sobre Desastres.
Data do
evento

Cidade/Bairro/Rio

População atingida

03/10/1991

Palhoça/São José/ Biguaçu

Mais de 4 mil
desabrigados

28/02/1994

Antônio Carlos/Biguaçu/São José/ Palhoça

300 desabrigados

01/01/1995

Biguaçu/São José

Sem registro

24/12/1995

Biguaçu/São José/Palhoça

Mais ou menos 10.500
desabrigados

27/01/1997

Biguaçu/São José/Palhoça

4.000 atingidos

15/02/2000

Governador Celso Ramos/ Estr. Geral de Palmas,
Loteamento Gaivotas, Caieira.

Não informado

04/02/2001

Palhoça/Rio Grande, Barra do Aririú, Guarda do Cubatão,
Furadinho, Praia de For a, Jardim Eldorado, Jardim
Eucalipto, Brejarú, entre outros.

12.000 afetados

30/09/2001

Palhoça/São José

170 desabrigados

27/01/2004

Biguaçu/Lot. Bela Vista,Três Riachos, Bom Viver, Fazenda,
Limeira,Rio Caveiras, entre outros.

1.200 afetados

05/01/2006

Biguaçu/Fazenda, Três riachos, Limeira, São
João,Cachoeira, Inferninho, Estiva, Ponta do Cadeado
entre outros.

1.500 afetados

31/01/2008

São José(Colônia Santana, Jardim Eldorado, Kobrasol,
Forquilhinhas, Campinas) Palhoça (Ponte do Imaruim)
Gov. Celso Ramos (Jordão)

5.052 afetados

25/11/2008

Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis, Gov. Celso
Ramos

2.250 desalojados ou
desabrigados
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Data do
evento

Cidade/Bairro/Rio

População atingida

01/03/2008

Biguaçu/Bairro Rio Caveiras

Não informado

22/01/2011

Palhoça/Centro, Ponte do Imaruim, JD. Eldorado, Brejarú,
Passa Vinte, Caminho Novo, Pachecos, Aririú, Maciambú,
Albardão, Sertão do Campo, Três Barras entre outros.

85.000 afetados

22/01/11

Biguaçu/ bairros: Centro, Jardim Miguel, Lot. Primavera,
Jardim Carandaí, Lot. Deltaville, Santa Cruz, Rússia, Três
riachos e outros/ Rio Biguaçu

6.830 afetados

08/09/2011

Biguaçu/Bairro Saudade

Não informado

01/02/2013

Palhoça/Centro

Não informado

04/04/2013

Palhoça/Bairro Passa Vinte

Não informado

As áreas de risco consideradas no âmbito do empreendimento do Contorno Rodoviário
de Florianópolis incluem encostas de morros e várzeas de rios. Os processos atuantes
em encostas de morros englobam principalmente escorregamento de solos do manto
intemperizado, queda de lascas de rochas dos maciços e rolamento de blocos dos
depósitos de tálus, relacionados às estações chuvosas, em virtude do aumento do
índice de pluviosidade. Os fatores condicionantes desses processos estão relacionados
à estrutura geológica dos terrenos, ângulo de declividade das vertentes, forma das
encostas, regime de chuvas, perda de vegetação e atividades antrópicas (HERRMANN
et al., 2004).
No Estado de Santo Catarina, o histórico dos escorregamentos está relacionado às
Serras do Leste Catarinense, incluindo os Municípios de São José, Biguaçu e Palhoça,
justamente no traçado da Rodovia do Contorno Rodoviário de Florianópolis. Cardozo e
Hanermann (2011) destacam que no período entre 1980 e outubro de 2010 ocorreram
44 desastres na bacia do Rio Forquilhas, sendo 11 episódios de escorregamentos, que
resultaram em sete mortos e seis desabrigados. Neste mesmo período o número total
de desabrigados foi de 4.279

e dois mortos, provocados pelos escorregamentos

associados a inundações. Destaca-se que o aumento progressivo do número de
escorregamentos na área está relacionada ao fato de que o crescimento da ocupação
tem avançado sobre áreas instáveis, mais sujeitas a riscos.
Do ponto de vista da ocorrência de desastres, a área de influência direta do projeto do
Contorno Rodoviário de Florianópolis é classificada como de alta frequência de
ocorrência de escorregamentos por Hermann, Pellerin e Saito (2004) e de risco muito
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alto de ocorrência de desastres (incluindo escorregamentos) por Marcelino et al.
(2006).
Com relação ao meio biótico, os levantamentos florísticos realizados no âmbito do
presente estudo revelaram que a área apresenta fortes sinais de antropização e que,
apesar de alguns fragmentos vegetais se apresentarem com grande exuberância, os
mesmos possuem uma baixa riqueza de espécies vegetais para um bioma tão rico
como a Mata Atlântica.
Nas três campanhas foram encontradas 385 espécies de árvores, arbustos, herbéceas,
lianas e epífitas entre outras. Estes dados serviram de base para compreender a
composição e a diversidade florística da área. Ressalta-se o registro de 5 espécies
ameaçadas de extinção.
Os fragmentos florestais remanescentes na área de estudo apresentam vegetação
nativa onde predomina capoeirinha, vegetação secundária em estágio médio e
avançado de regeneração.
Verificou-se que quanto ao estado de conservação da vegetação de mata ciliar ao
longo do traçado projetado, a densidade e riqueza dessas áreas estão abaixo da média
encontrada em outros trabalhos em áreas semelhantes. Exemplos disso são: a forte
presença de espécies exóticas nas bordas e no interior dos fragmentos, além da
presença de bovinos dentro das APP`s.
Para a fauna foram realizadas CINCO campanhas. Ainda é prevista a realização de
uma campanha para a FASE 1 e duas campanhas para a FASE 2. Até o momento
foram registradas 28 espécies de anfíbios, 10 de répteis, 220 de aves, 39 de mamíferos
e 32 de peixes.
O diagnóstico faunístico mostrou que na região a ser diretamente afetada pelo traçado
do Contorno Rodoviário ainda é registrado um número significativo de espécies, apesar
do fato de que a mesma já se encontra reduzida em relação ao número de espécies
esperado para o bioma.
Em termos da presença de Unidades de Conservação destacam-se na Área de
Influência Indireta do empreendimento, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a
Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim, as Reservas Particulares do Pratrimônio
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Natural Caraguatá e Caraguatá II, o Parque Ecológico Municipal da Palhoça e a
Reserva Particular do Pratrimônio Naturtal Guaxinim. Estas duas últimas estão mais
próximas ao traçado da rodovia distantes aproximadamente 0,9km e 2,5km do
empreendimento, respectivamente.
A RPPN do Guaxinim localiza-se na divisa dos municípios de Antônio Carlos e São
José, com 26ha, estando inserida no Bioma da Mata Atlântica, com vegetação
característica da Mata Pluvial de Encosta, com significativa área coberta de mata
primária. O Parque Ecológico Municipal da Palhoça ocupa uma faixa a beira-mar da
região conhecida como Manguezal do Patural até a Ponta do Tomé, na foz do rio
Passa Vinte.
Em relação às Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de
Benefícios

da

Biodiversidade

Brasileira

–

Ministério

do

Meio

Ambiente,

o

empreendimento está localizado na MA-046 - Vale do Rio Tijucas – Biguaçu e MAZC038 - Corredor PAREST Serra do Tabuleiro. A MA-046 - Vale do Rio Tijucas – Biguaçu
apresenta como ação a criação de várias UC’s para conexão entre o Parque Estadual
da Serra do Tabuleiro e Parque Nacional da Serra do Itajaí, possuindo importância
Muito Alta e Prioridade Muito Alta. Permite a conexão das UC’s existentes na AII e
os ecossistemas situados na porção centro-leste do estado, com as paisagens e
ecossistemas litorâneos da AID, assumindo uma importante função de corredor
ecológico regional. A MAZC-038 - Corredor PAREST Serra do Tabuleiro não apresenta
ação específica, no entanto, possui importância Alta e Prioridade Alta.
O presente delineamento do cenário atual discute os aspectos mais específicos
relacionados à motivação que levou o Governo Brasileiro, na figura de sua Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a definir, no âmbito do Contrato de
Concessão e o relatório do Programa de Exploração da Rodovia – PER, a necessidade
de implantação do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
A necessidade de implantação do Contorno Rodoviário de Florianópolis foi apontada
pelo DNER no conjunto dos estudos que definiram a importância de duplicação da
rodovia BR 101 Sul, com a finalidade que consolidar o corredor do MERCOSUL.
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À época dos estudos relacionados ao Projeto de Ampliação da Capacidade e
Modernização da BR 101 Sul, no trecho entre Florianópolis/SC e Osório/RS, o
Contorno correspondia ao denominado Lote 21, que findou por não ser incluído nos
editais de licitação das obras de duplicação. O segmento entre Florianópolis e Osório é
o último segmento da BR 101 a ser duplicado no corredor São Paulo – Curitiba –
Florianópolis – Osório, garantindo a melhoria das condições de tráfego e comércio
regional e junto aos países do MERCOSUL.
Atualmente as condições operacionais ao longo da rodovia BR 101 na travessia da
Região Metropolitana de Florianópolis são bastante precárias, tanto em nível da fluidez
do tráfego, quanto em termos de riscos de acidentes envolvendo tanto usuários, quanto
pedestres. Em 2006 o segmento apresentava volume médio diário anual de veículos
variando entre 31.450 a 35.577.
Conforme estabelece o contrato de concessão, do Edital de Concessão nº 007/2007,
item 5.1.2 do Programa de Exploração de Rodovia – Execução de Variantes e
Contornos, o empreendimento objetiva a construção do Contorno Rodoviário de
Florianópolis, visando desviar o tráfego de longa distância, do eixo principal da BR 101,
na região metropolitana de Florianópolis, melhorando a fluidez do tráfego de passagem
e do tráfego urbano que utiliza a rodovia, minimizando assim os congestionamentos.
Esses congestionamentos dificultam a mobilidade de pessoas e veículos entre os
municípios da região, via BR 101, gerando situações de risco à segurança e saúde das
pessoas. Dentre tais riscos, elenca-se a geração de ruídos, a emissão de poluentes e
as ocorrências de acidentes.
Em relação aos níveis de pressão sonora evidenciados no trecho compreendido na
região conurbada da Grande Florianópolis, BR 101, e na área proposta para o traçado
do Contorno Rodoviário encontram-se na Tabela 4.
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Tabela 4: Caracterização dos pontos de amostragem e resultados para níveis de pressão sonora.
Ponto

1

2

3

4

5

6

G

H

H

I

I

J

K

L

M

N

Data

Período

Valor inteiro para
o LAeq

NCA (ABNT NBR
10.151/2000)

7/11/11

Diurno

76

60

12/06/13

Diurno

76

60

13/06/13

Noturno

70

55

7/11/11

Diurno

80

60

12/06/13

Diurno

72

60

13/06/13

Noturno

67

55

7/11/11

Diurno

80

60

12/06/13

Diurno

72

60

12/06/13

Noturno

70

55

7/11/11

Diurno

76

60

12/06/13

Diurno

75

60

12/06/13

Noturno

72

55

10/07/11

Diurno

40

40

12/06/13

Diurno

65

40

12/06/13

Noturno

56

35

10/07/11

Diurno

43

60

12/06/13

Diurno

70

60

13/06/13

Noturno

63

55

12/06/13

Diurno

79

60

13/06/13

Noturno

67

55

12/06/13

Diurno

80

60

13/06/13

Noturno

80

55

12/06/13

Diurno

84

60

12/06/13

Noturno

81

55

12/06/13

Diurno

82

60

12/06/13

Noturno

77

55

12/06/13

Diurno

71

40

12/06/13

Noturno

61

35

12/06/13

Diurno

61

55

12/06/13

Noturno

42

50

12/06/13

Diurno

74

60

13/06/13

Noturno

72

55

12/06/13

Diurno

74

60

13/06/13

Noturno

61

55
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Data

Período

Valor inteiro para
o LAeq

NCA (ABNT NBR
10.151/2000)

12/06/13

Diurno

74

60

12/06/13

Noturno

62

55

12/06/13

Diurno

80

60

13/06/13

Noturno

71

55

Ponto
O

P

Pontos localizados na BR 101.

Pontos localizados na diretriz e
proximidades do projeto do
Contorno.

A verificação da pressão sonora, nos pontos às margens da rodovia BR 101 (“1”, “2”,
“3”, “4”, “G”, “H”, “I”, “J” e “M”) mostraram que o nível de pressão sonora equivalente
nestes locais encontram-se acima do permitido em norma.
Para os pontos próximos ao traçado do Contorno Rodoviário de Florianópolis (“5”, “6”,
“K”, “L”, “N”, “O” e “P”), com excessão dos pontos “5” e “6”, que em período diurno, e
“L”, que em período noturno, apresentaram índices de pressão sonora equivalente
abaixo dos critérios estabelecidos pela norma. Para os demais, os níveis encontrados
estão acima dos padrões estabelecidos.
O traçado do Contorno Rodoviário de Florianópolis encontra-se em uma área de baixa
atividade antrópica, porém afetada por ruídos provenientes da movimentação das
próprias comunidades.
No Estado de Santa Catarina, o trecho considerado mais crítico, em termos de
acidentes rodoviários, localiza-se entre o quilômetro 190 (entroncamento da BR 101
com a SC 408) e o quilômetro 219 (entroncamento da BR 101 com a BR 282). No ano
de 2011 ocorreram 2.663 acidentes neste segmento, envolvendo 30 mortos e 957
feridos.
Em relação a emissão de gases e da poluição atmosférica, merece destaque, o fato de
que as medições da qualidade do ar realizadas na fase do diagnóstico revelaram que
na estação amostral Ar-1, situada na interseção entre a Rodovia SC 408 com a BR
101, no município de Biguaçu, os parâmetros de partículas totais em suspensão e
partículas inaláveis encontram-se em níveis superiores aos padrões estabelecidos pela
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Resolução CONAMA 03/90 em termos de padrão primário, ou seja, que afetam a
saúde humana.
O limite permitido pela legislação em termos de material particulado total em
suspensão é de 80µg/m3 e foram verificados valores de 91,23µg/m3. Para partículas
ináláveis o limite estabelecido é 50µg/m3 e foram verificados valores de 67,780µg/m3.
Destaca-se que em períodos de maior afluxo para a região, como períodos de férias,
feriados e finais de semana, tais índices podem assumir valores mais críticos.
O tráfego mais estritamente urbano, relacionado aos quatro municípios envolvidos no
Contorno Rodoviário de Florianópolis, que se mistura ao tráfego de longo curso
agravando a ocorrência dos congestionamentos hoje vivenciados, a situação também
mostra uma tendência crítica, refletida nos constantes problemas associados à
mobilidade urbana.
A frota de veículos de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, segundo estatísticas
do Detran-SC, somava 477.802 unidades em 2010. Segundo os dados oficiais no ano
de 2010 estas quatro cidades ganharam 31.582 novos veículos. A média de 30.000
novos veículos ao ano é verificada desde 2007. Se mantida tal proporção, nos
próximos 10 anos a frota poderá chegar a 800 mil veículos. Este volume de veículos e
sua projeção para os próximos anos dão uma idéia da crescente crise de mobilidade
urbana a ser enfrentada pelo poder público e pelos usuários, com drásticos efeitos
ambientais e na qualidade de vida.
7.1.2. Cenário SEM O EMPRRENDIMENTO
A partir dos dados levantados na etapa do diagnóstico é possível verificar que a área
da Região Metropolitana de Florianópolis apresenta um elevado índice de crescimento
populacional, que em 2007 refletia em baixos índices de acesso a postos de trabalho.
O processo de urbanização é acelerado, sendo que no período entre 1985 e 2009 a
área urbana cresceu 287,67% nos quatro municípios. A despeito da existência de
planos diretores nos municípios de Palhoça, São José e Biguaçu, a ocupação tem
avançado sobre áreas frágeis, como margens e planícies de inundação e áreas de
maior declividade de encostas, o que tem resultado no aumento do número e da
gravidade das ocorrências de desastres. Em relação aos próprios planos diretores
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verifica-se que os mesmos contêm diretrizes que não coadunam com a proteção de
áreas consideradas frágeis do ponto de vista ambiental, necessitando urgentemente
passar por processos de revisão.
O crescimento da área da Região Metropolitana de Florianópolis, em especial dos
municípios de Palhoça e Biguaçu, tende a ter continuidade nos próximos anos,
seguindo a tendência geral de concentração urbana verificada no país. Este
crescimento independe da proposta do empreendimento ora em discussão e
certamente contribuirá para agravar a exposição a situações de risco e a sobrecarga
dos equipamentos e serviços públicos, resultando, na redução paulatina da qualidade
de vida e da qualidade ambiental.
No ano de 2007, Palhoça e Biguaçu apresentavam índices de exclusão social da
ordem de 14,66% e 20,90%, respectivamente. Tendo em vista que tal índice, utilizado
pelo Banco do Nordeste no delineamento do Mapa da Exclusão Social no Brasil,
considera as variáveis abastecimento de água potável, saneamento, coleta de lixo,
educação e renda, e, considerando ainda as dificuldades enfrentadas pelos municípios
brasileiros na realização de investimentos para o equacionamento de tais questões,
espera-se que a situação de exclusão do acesso a tais serviços venha a se agravar.
Do ponto de vista da qualidade ambiental o crescimento da ocupação na região tende a
reduzir crescentemente as áreas florestadas, eliminando os fragmentos hoje existentes
que apresentam claros sinais de regeneração. A substituição das formações florestais
por formações arbustivas e de campos abertos tende a reduzir ainda mais a
diversidade de espécies da fauna, já empobrecida em relação ao Bioma Mata Atlântica.
Na análise integrada realizada no item 6 do presente estudo, ficou evidenciado que é
preciso disciplinar de forma sustentável a ocupação urbana dos municípios de
Florianópolis, São José, Palhoça, Governador Celso Ramos e Biguaçu, considerando
as problemáticas ambientais locais e as fragilidade naturais da região, cujo efeitos
econômicos, sociais e ambientas negativos são comuns. Assim sendo, se nada for feito
de forma rápida num cenário de curto a médio prazo as áreas consideradas criticas
seriam ampliadas, sendo que aquelas que atualmente são apontadas como de risco
potencial, se consolidariam como áreas de risco, com elevação dos problemas
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associados a desastres naturais, falta de acesso aos serviços e infra-estrutura básica,
elevação dos riscos à saúde e perda da qualidade ambiental e de vida.
Quanto a questão estritamente rodoviária, os níveis de congestionamentos atualmente
verificados tendem a se agravar, devido ao crescimento da frota de veículos da própria
área da Região Metropolitana de Florianópolis, quanto à tendência de crescimento do
tráfego de longo curso na BR 101, incluindo o transporte de cargas. Diante do elevado
nível de congestionamentos haverá perdas econômicas com relação ao transporte de
cargas, e do ponto de vista do usuário privado, elevação dos custos de transporte.
Com a elevação dos níveis de tráfego ao longo do corredor da BR 101 também se
elevam os impactos ambientais relacionados à operação rodoviária neste segmento.
Do ponto de vista da qualidade do ar os níveis de material particulado e partículas
inaláveis que hoje suplantam os limites estabelecidos na legislação brasileira, deverão
ser ampliados, com elevados riscos e danos à saúde, tanto de moradores e
trabalhadores do entorno do eixo viário, quanto dos usuários da região metropolitana,
expostos diariamente a tais poluentes.
Dentre os poluentes associados à operação rodoviária vale citar os principais danos
que os mesmos causam à saúde. O Dióxido de Enxofre, se transforma em ácido
sulfúrico na atmosfera, gerando chuva ácida. Este fenômeno pode, com o aumento de
doenças respiratórias, causar danos pulmonares. O Monóxido de Carbono não é
percebido pelos sentidos, podendo causar perturbação da visão, diminuição dos
reflexos e da capacidade de estimar intervalos de tempo. O óxido de nitrogênio é um
forte composto químico gasoso irritante, podendo conduzir a sintomas similares aos do
enfisema pulmonar.
Os oxidantes fotoquímicos podem causar irritação dos olhos e da garganta, sendo
associados à redução da capacidade pulmonar e ao agravamento de doenças
respiratórias. O material particulado causa irritação dos olhos e da garganta, reduz a
resistência às infecções e provoca doenças crônicas respiratórias. As partículas
emitidas pelos veículos são suspeitas de serem cancerígenas. Os hidrocarbonetos
causam irritações no sistema respiratório. Os hidrocarbonetos aromáticos são
considerados cancerígenos e os parafínicos têm efeito narcótico.
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Além do aumento da emissão de gases poluentes, a elevação dos níveis de tráfego
tende a aumentar as ocorrências de acidentes com vítimas neste segmento tão crítico
e elevar os níveis de ruídos, hoje também em patamares graves do ponto de vista de
seus efeitos sobre a saúde.
7.1.3. Cenário COM O EMPRRENDIMENTO
O empreendimento em questão, Contorno Rodoviário de Florianópolis, tem por
objetivo, conforme definido o Edital de Concessão nº 007/2007, item 5.1.2 do Programa
de Exploração de Rodovia, desviar o tráfego de longa distância do eixo principal da BR
101 na Região Metropolitana de Florianópolis, melhorando a fluidez do tráfego de
passagem e do tráfego urbano que utiliza a rodovia, minimizando assim os
congestionamentos. Os congestionamentos de tráfego têm efeitos severos sobre a
economia, a saúde humana e o meio ambiente.
O Centro de Estudos em Transportes da University of British Culumbia, no Canadá,
realizou diversas estimativas de custos sociais e ambientais associados ao transporte
conforme a Tabela 5. Uma das externalidades avaliadas no estudo foi a questão dos
congestionamentos. Os autores apresentam uma estimativa de custos anuais de
congestionamentos, em valores líquidos e sua representatividade em termos do PIB
(Cost/GDP) em diversos países, em função de gasto de combustível, custo de tempo,
acidentes e emissão de poluentes.
Tabela 5: Custos associados a congestionamentos.

Fonte: University of British Columbia (2005).
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Como pode ser verificado os custos econômicos associados à ocorrência de
congestionamentos são expressivos, especialmente quando se considera os valores
estimados para áreas urbanas. Tais dados não podem ser transportados ou ter seus
valores transportados para o caso do projeto em questão – Contorno Rodoviário de
Florianópolis – tendo em vista que não se conhece as condições específicas sob os
quais tais estimativas foram obtidas. A apresentação dos mesmos tem a função de
demonstrar que existem custos sociais e ambientais (emissão de poluentes)
expressivos associados à situação de rodovias que operam em situação de
congestionamento, como é hoje o caso da BR 101 no segmento que intercepta a
Região Metropolitana de Florianópolis.
Embora não se disponha da análise de viabilidade econômica para o projeto em
questão - construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis – considera-se válido
apresentar alguns resultados da avaliação econômica para o projeto de duplicação da
BR 101, no trecho entre Florianópolis e Osório, elaborada por Mendoza et al. (2006), a
fim de demonstrar a ordem de grandeza das economias de custos que estão
associadas às melhorias nas condições de tráfego e redução dos níveis de
congestionamento. Destaca-se que esta foi uma avaliação ex post e que a mesma
integra o Manual de Avaliação Econômica de Projetos de Transportes, editado pelo
BID.
Mendoza et al. (2006) realizou uma avaliação econômica para o projeto de duplicação
da BR 101, no trecho entre Florianópolis e Osório, considerando como horizonte de
planejamento o período entre 2005 e 2030, e a uma taxa de desconto de 12% para o
cálculo dos valores líquidos presentes.
O resultado da análise custo-benefício em termos de valores líquidos presentes em
dólares, para o ano de 2005, foi de US$ 1.442.522.741. Ou seja, nas condições
originais de projeto e sem computar custos ambientais, o investimento realizado
resultaria em ganhos econômicos à sociedade como um todo da ordem do valor
apresentado. Tal valor considerou os seguintes componentes de custos: (i) custos de
construção de US$ 739.264.800; (ii) economia dos custos de manutenção rodoviária de
US$ 1.837.878; (iii) economia de custos relacionados ao tempo dos viajantes de US$
1.046.913.647; (iv) economia de custos associados à melhoria das condições
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operacionais de US$ 919.817.368; e (v) economia de custos associados aos acidentes
evitados de US$ 213.218.648.
Como pode ser verificado, a melhoria das condições de tráfego e operacionais
justificou os investimentos realizados e em andamento por parte do Governo Brasileiro
na duplicação da BR 101 no trecho entre Florianópolis e Osório, assim como justificou
os investimentos ao longo de todo o corredor do MERCOSUL. Vale destacar os
expressivos valores associados à economia de custos relacionados ao tempo dos
viajantes no caso do trecho Florianópolis-Osório, o que demonstra o quanto a
economia como um todo é impactada por elevados tempos de viagem associados a
congestionamentos e níveis de serviço inadequados. De modo geral comparando-se o
nível de serviço A, corresponde a uma via sem congestionamento, com um nível de
serviço F, correspondente a uma via congestionada, é possível supor um acréscimo de
50% no tempo de viagem.
Mendoza et al. (2006) apresentam algumas evidências empíricas relacionadas ao
tráfego inferido (reúne o tráfego desviado e o tráfego gerado) pela abertura de novas
vias em diversos países/regiões, estabelecendo que para países em desenvolvimento
os valores são muito variáveis em função das circunstâncias específicas de cada
projeto. Segundo os autores anteriormente referenciados, os valores oscilam desde
muito baixos em áreas eminentemente rurais e quando a nova via não cria novas
origens e destinos, até valores elevados, superiores a 50%, em áreas urbanas de
rápida expansão como no México e Brasil.
Segundo o Manual de Avaliação Econômica de Projetos de Transportes, editado pelo
BID em 2006, os efeitos da emissão de poluentes tem efeitos diferenciados nas áreas
de ocupação humana e áreas não ocupadas ou com baixa densidade de ocupação.
Para o caso das emissões de particulado fino (PM2.5) a relação entre o custo das
emissões por tonelada de poluente em áreas urbanas e áreas não construídas e de
ocupação esparsa apresenta relações que vão desde o valor de 3,89, no caso da
Hungria, até 12, no caso da Finlândia. Ou seja, o custo ambiental de uma tonelada de
material particulado fino na área urbana é, em média, 6,6 vezes superior ao custo da
emissão da mesma tonelada de material em áreas não ocupadas, o que justifica, do
ponto de vista social e ambiental a desconcentração do tráfego. Os custos agregados,
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valiados no caso em questão, incluem saúde humana, perda de cultivos e danos
materiais.
Considerando as possíveis mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo,
normalmente associadas à implantação de uma nova via, destaca-se que a
implantação do Contorno poderá incrementar a densidade de ocupação nas áreas
próximas às interseções com a rodovia federal BR 282 (Palhoça), com as rodovias
estaduais SC 408 (Biguaçu) e SC 407 (São José) e com via municipal Estrada Geral da
Encruzilhada (Biguaçu), contribuindo para o crescimento de ocupação destas áreas.
Entretanto destaca-se que embora a implantação do empreendimento possa contribuir
com o crescimento da ocupação de determinadas áreas na região, dificilmente será
responsável pelo aumento expressivo dos índices de crescimento da malha urbana
verificado atualmente. Tal expectativa decorre do fato de que o Contorno foi definido
como sendo uma rodovia de Classe 1A, que possui acessos restritos, permitindo a
entrada e saída de usuários apenas em alguns pontos o que minimiza a tendência a
expansão dos setores de comércio e serviços ao longo da mesma, devido ao fato de
que na região já existe grande quantidade de empreendimentos imobiliários
consolidados, em fase de implantação ou de expansão, independentemente do
empreendimento.
Do ponto de vista das condições sociais emergentes não existe a expectativa de que a
construção do empreendimento venha a alterar o padrão geral apresentado.
Para analisar os efeitos do empreendimento sobre os recursos ambientais foram
considerados dois cenários acessórios, como explicitado anteriormente, o cenário do
projeto base, que corresponde ao projeto apresentado pelo empreendedor para a
elaboração do presente EIA/RIMA, e o cenário do projeto com medidas mitigadoras,
elaborado como proposição do presente estudo tendo em vista as medidas
recomendadas, tanto em termos de ajustes no projeto de engenharia, quanto em
termos da implantação de ações ambientais.
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7.1.3.1. Cenário COM O EMPREENDIMENTO - PROJETO BASE
Utilizando-se a metodologia detalhada no item referente à identificação e descrição dos
impactos ambientais, que considerou os critérios de natureza, forma, duração,
temporalidade, reversibilidade, abrangência, magnitude e probabilidade de ocorrência
dos impactos, para todas as fases do Projeto, foi identificado um total de 77 impactos
ambientais, separados segundo o meio sobre o qual incidem.
A partir de tais elementos foi elaborada uma Matriz de Valoração dos Impactos
ambientais, SEM a consideração de medidas mitigadoras, apresentada na sequência.
Na matriz (Tabela 6) foi realizado o cálculo da relevância de cada impacto, definido
como sendo o produto do somatório dos atributos (forma, duração, temporalidade,
reversibilidade, abrangência) com a Magnitude, a Probabilidade, e a Natureza de cada
impacto.
Após a realização desse produto, a Relevância de cada impacto poderá variar de -120
a -5 e de 5 a 120, conforme seu sentido, ou seja, por menor que seja a Relevância de
um impacto analisado, seu valor absoluto mínimo é igual a 5.
Os impactos negativos que apresentaram relevância classificada como grande ou
muito grande foram: Interferências com o tráfego local na fase de obras; Emissão de
material particulado (poeiras) em acessos não pavimentados, Geração de ruídos na
fase de operação, Geração de emprego e renda na fase de obras, Redução dos níveis
de ruídos ao longo do segmento rodoviário da BR 101 que corta a malha urbana,
Aumento da intensidade e efeitos das cheias, Supressão de vegetação, Interferências
em áreas de preservação permanente, Criação de barreira acústica na fase de
operação, Criação de efeito de borda em segmentos florestados, Segregação de
habitat da fauna, Interceptação de corredor ecológico, Geração de instabilidade de
encostas e ocorrências de deslizamento, Instalação de processos erosivos,
Interferência em áreas de nascentes, Redução da capacidade hidráulica dos corpos
hídricos e Interferência com títulos minerários.
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Tabela 6: Matriz de valoração dos impactos ambientais – sem medidas mitigatótias.

2

Introdução de tensões e riscos sociais na fase de obras

Valor da
Relevância
(Calculada)

Relevância
(Calculada)

Probabilidade

Magnitude

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

X

Duração

S

Forma

Introdução de tensões sociais na fase de planejamento e
discussão do empreendimento

Natureza
Adversidade

Planejamento

1

Operação

Impacto

Construção

Nº

Meio

Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais
* SEM Medidas Mitigadoras *

-

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

S

X

-

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

X

-

2

1

2

1

1

3

3

G

-63

-

1

2

1

2

1

1

2

MP

-14

3

Interferências com o tráfego local na fase de obras

S

4

Frustração das expectativas locais quanto à melhoria
das condições de tráfego intra e inter municipal

S

5

Interferência com o fornecimento de água e energia na
fase de obras

S

X

-

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

6

Ocorrência de acidentes com animais peçonhentos na
fase de obras

S

X

-

1

1

2

1

1

2

1

MP

-12

7

Emissão de material particulado (poeiras) em acessos
não pavimentados

S

X

-

2

1

2

1

1

3

3

G

-63

8

Aumento e/ou aparecimento de doenças na fase de
obras

S

X

-

1

1

2

1

1

1

1

MP

-6

9

Geração de ruídos e vibrações na fase de obras

S

X

-

2

1

2

1

1

2

3

M

-42

X
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S
S
S

X
X

13

Geração de ruídos na fase de operação
Perda de áreas produtivas
Intrusão visual
Geração de emprego e renda na fase de obras

S

14

Danos patrimoniais na fase de obras

15
16

Danos patrimoniais na fase de operação
Conflitos de uso e ocupação do solo
Redução dos níveis de ruídos ao longo do segmento
rodoviário da BR 101 que corta a malha urbana
Valorização das terras na AID
Especulação imobiliária
Desvalorização de terras na ADA
Afastamento das comunidades de menor renda para
áreas mais distantes da nova via pavimentada

S
S
S

X
X
X

S

X

S

X

10
11
12

17
18
19
20
21
22

Incompatibilidade com os planos diretores municipais

Valor da
Relevância
(Calculada)

Relevância
(Calculada)

Probabilidade

Magnitude

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

Duração

Forma

Natureza
Adversidade

Operação

Construção

Planejamento

Impacto

Meio

Nº

-

2
1
2

2
2
2

1
2
1

1
2
1

1
1
1

4
1
2

3
2
2

G
MP
P

-84
-16
-28

X

+

2

1

2

1

2

3

3

G

72

S

X

-

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

S
S

X
X

-

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

4
2

2
2

M
P

-48
-24

X

+

2

1

1

1

1

4

3

G

72

X
X

X
X

-

1
1
2

2
1
2

1
2
2

2
1
2

1
1
1

3
3
2

2
3
3

M
M
M

-42
-54
-54

X

X

-

1

2

1

2

1

1

2

MP

-14

-

2

1

1

1

1

1

1

MP

-6

X

-

2

2

2

2

1

3

2

M

-54

X

S

X

23

Interferência na mobilidade urbana dos municípios de
Biguaçú, São José e Palhoça

S

24

Redução do tempo de viagem no segmento entre
Palhoça e Biguaçu

S

X

+

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

25

Redução dos custos operacionais dos veículos no
segmento entre Palhoça e Biguaçu

S

X

+

2

2

1

2

2

3

3

G

81

X
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26
27
28
29
30

Perda de renda
Segregação de áreas de ocupação humana

S
S

X

Quebra de redes sociais locais
Desapropriação
Suspensão dos investimentos e melhorias na ADA

S
S

X

S

Valor da
Relevância
(Calculada)

Relevância
(Calculada)

Probabilidade

Magnitude

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

Duração

Forma

Natureza
Adversidade

Operação

Construção

Planejamento

Impacto

Meio

Nº

-

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

-

2

2

2

2

1

1

2

MP

-18

X

-

1
2

1
2

2
2

1
2

1
1

1
1

1
2

MP
MP

-6
-18

X

-

1

1

2

1

1

1

1

MP

-6

-

2

1

2

1

1

2

3

M

-42

-

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

X
X

31

Aumento da demanda de tráfego de veículos nas vias
locais

S

32

Geração de expectativa por vagas de trabalho

S

33

Geração de resíduos sólidos na fase de obras

S

X

-

2

1

2

1

1

2

3

M

-42

34

Interferências com o Gasoduto Brasil-Bolívia na fase de
obras

S

X

-

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

35

Redução de acidentes na fase de operação

S

+

1

2

1

2

2

4

3

MG

96

36

Aumento do número de acidentes na fase de obras

S

-

2

1

2

1

1

2

1

MP

-14

37

Aumento da pressão de ocupação do entorno da TI
M’Biguaçu

S

-

1

2

1

1

1

2

1

MP

-12

38

Comprometimento do Patrimônio Arqueológico

S

X

-

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

39
40
41

Aumento da intensidade e efeitos das cheias

S
S
S

X
X

X
X

-

2
1
2

2
2
1

1
1
2

2
1
2

1
1
1

4
3
1

3
2
1

MG
P
MP

-96
-36
-8

X

+

1

2

2

2

1

4

3

MG

96

42

Crescimento da ocupação na região
Realocação de famílias
Redução dos níveis de congestionamento ao longo do
segmento rodoviário que corta a malha urbana

S

X
X

X
X
X

X
X
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Supressão de vegetação
Interferências em Áreas de Preservação Permanente
Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de obras
Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de
operação

B

X

B

X

B

X

B

Probabilidade

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

1

1

1

4

3

G

-

2

2

2

2

1

4

3

MG

-108

-

2

2

2

2

1

4

3

MG

-108

-

1

1

2

1

1

2

2

P

-24

X

-

1

2

1

2

1

3

2

M

-42

X

-

2
2

1
2

2
1

2
2

1
1

3
4

2
3

M
MG

-48
-96

X

Valor da
Relevância
(Calculada)

2

Relevância
(Calculada)

1

Magnitude

+

Duração

X

Forma

S

Natureza
Adversidade

Redução dos níveis de gases ao longo do segmento
rodoviário da BR-101 que corta a malha urbana

Operação

Meio

43

Construção

Impacto

Planejamento

Nº

72

Afugentamento da fauna na fase de obras
Criação de barreira acústica na fase de operação
Criação de efeito de borda em segmentos florestados

B
B

X

B

X

X

-

2

2

1

2

1

4

3

MG

-96

Segregação de habitat da fauna
Perda de biodiversidade
Perda de habitat da fauna aquática
Perda de habitat da fauna
Ocorrência de atividades de caça na fase de obras

B
B
B
B

X
X
X
X

X
X
X

-

2
1
1
2

2
2
2
2

2
1
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

4
4
2
3

3
2
1
2

MG
M
MP
M

-108
-56
-16
-54

B

X

-

1

1

2

1

1

1

1

MP

-6

B

X

-

2

2

1

2

2

4

3

MG

-108

B

X

-

2

1

2

1

1

2

3

M

-42

57

Interceptação de corredor ecológico
Interferências
na
vegetação
do
empreendimento

58

Geração de Instabilidade de encostas e ocorrências de
deslizamentos

F

X

X

-

2

2

2

2

1

4

3

MG

-108

59

Instalação de processos erosivos

F

X

X

-

2

2

2

1

1

3

3

G

-72

56

entorno

do

X
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Probabilidade

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

X

-

2

2

2

1

1

2

1

MP

-16

F

X

X

-

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

Interferência em áreas de nascentes
Redução da capacidade hidráulica dos corpos hídricos

F

X

X

-

2

2

2

2

1

4

3

MG

-108

F

X

X

-

2

2

2

2

1

4

3

MG

-108

X

-

1

1

1

1

1

3

1

MP

-15

-

2

2

2

2

1

2

3

G

-81

-

2

2

1

2

1

1

1

MP

-8

61
62
63
64

Alteração da qualidade da água na fase de operação

F

Valor da
Relevância
(Calculada)

X

Relevância
(Calculada)

F

Magnitude

Natureza
Adversidade

Assoreamento de cursos d’água
Alteração da qualidade da água superficial na fase de
obras

Duração

Operação

60

Forma

Construção

Planejamento

Impacto

Meio

Nº

Soterramento de cursos d`água
Alteração da qualidade do ar na fase de operação

F
F

X

-

2

2

1

1

1

3

2

M

-42

68

Geração de áreas degradadas
Emissão de poluentes atmosféricos associados à usina
de asfalto

F

X

-

2

1

2

1

1

3

2

M

-42

69

Emissão de material particulado associado à usina de
britagem

F

X

-

2

1

2

1

1

1

3

P

-21

F
F

X
X

-

2
2

1
2

2
2

1
2

1
1

2
4

2
3

P
MG

-28
-108

+

1

2

1

1

1

2

1

MP

12

-

2

2

2

2

1

2

3

M

-54

-

1

2

1

1

1

2

3

P

-36

+

2

2

2

2

1

4

3

MG

108

65
66
67

70
71
72
73
74
75

Geração de efluentes na fase de obras
Interferência com títulos minerários
Redução da pressão do tráfego e risco de acidentes no
entorno da Terra Indígina M'Biguaçu

X

F

X

S

X

Danos ao Patrimônio Histórico e Cultural
Proximidade ao Aterro Sanitário localizado em Biguaçu

S

X

S

X

Passagem sobre o antigo lixão (lixo enterrado)

B

X

X
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77

Potencial interferência em Unidade de Conservação

B

X

Probabilidade

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

2

2

2

2

4

3

MG

120

X

X

-

2

2

1

2

1

2

2

P

-32

VALOR AGREGADO DOS IMPACTOS

Valor da
Relevância
(Calculada)

2

Relevância
(Calculada)

+

Magnitude

X

Duração

X

Forma

Natureza
Adversidade

B

Operação

Travessia de áreas frágeis através de túneis

Construção

76

Planejamento

Impacto

Meio

Nº

-2044
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Os impactos positivos associados ao empreendimento apresentaram relevância
classificada entre grande e muito grande. São eles: Geração de emprego e renda na
fase de obras; Redução dos níveis de ruídos ao longo do segmento rodoviário da BR
101 que corta a malha urbana; Redução do tempo de viagem no segmento entre
Palhoça e Biguaçu; Redução dos custos operacionais dos veículos no segmento entre
Palhoça e Biguaçu; Redução de acidentes na fase de operação; Redução dos níveis de
congestionamento ao longo do segmento rodoviário que corta a malha urbana;
Redução dos níveis de gases ao longo do segmento rodoviário da BR 101 que corta a
malha urbana, Passagem sobre o antigo lixão (recuperação de passivo ambiental) e
Travessia de áreas frágeis através de túneis.
Os impactos positivos são aqueles diretamente relacionados com os benefícios
esperados com a implantação do empreendimento e as considerações mais
importantes acerca dos mesmos já foram apresentadas na presente seção.
Em relação à fase de ocorrência, de modo geral, considerando-se todos os impactos,
positivos e negativos (Figura 2).
Planejamento

7
0

Construção

0
5

33
18

14
Operação

Figura 2: Representação da ocorrência dos impactos nas fases de Planejamento, Construção e
Operação da Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais – SEM Medidas Mitigadoras

Conforme a representação da Figura 2, a associação dos impactos totalizam o
montante de 105. Os valores individuais para as fases de Planejamento, Construção e
Operação são 12, 56 e 37, respectivamente.
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Destas associações 07 são exclusivos da fase de Planejamento, 33 da fase de
Construção e 14 da fase de Operação. Cinco associações são comuns às fases de
Planejamento, Construção e Operação, e 18 são comuns às fases de Construção e
Operação.
Os impactos positivos totalizam em número de 10. Destes, dois estão relacionados à
fase de Construção, um relacionado às fases de Construção e Operação, e os demais
à fase de Operação da nova via
Como é esperado em qualquer obra de engenharia, o maior número de impactos
negativos está associado à fase de obras e os positivos à fase de operação, momento
no qual os benefícios do empreendimento se materializam. No caso em questão do
projeto do Contorno Rodoviário no cenário Projeto Base, ocorre larga prevalência, em
termos de valores de relevância relativa, dos impactos negativos. Como será discutido
e demonstrado quando da proposição do cenário de projeto com medidas mitigadoras,
tal resultado é decorrente não da proposta conceitual da implantação do contorno, mas
da concepção de engenharia apresentada inicialmente.
Salienta-se que dentre os moradores situados na Área Diretamente Afetada, muito
provavelmente serão afetados pela desapropriação, 63,15% dos entrevistados, se
manifestaram favoráveis à implantação do projeto, contra 30,0% de pessoas contrárias
à realização da obra. O percentual de entrevistados que declararam não ter uma
opinião formada foi de 4,74% e 1,57% não quis responder a esta questão, eximindo-se
de manifestar sua posição a favor ou contra o projeto.
Em termos dos impactos sobre as vias locais de acesso, os mesmos ocorrerão durante
todo o período de obras devido à necessidade de utilização permanente das mesmas
para movimentação de máquinas e veículos destinados às obras. Durante as obras as
vias locais irão operar com tráfego muito superior a sua capacidade de suporte, o que
resultará na piora das condições das mesmas, no aumento dos riscos de ocorrência de
acidentes e na elevação dos níveis de ruídos e da emissão de poeiras, nos casos das
vias não pavimentadas. Estima-se que as interferências no sistema viário local se
constituirão na maior fonte de desconforto para a população durante a fase de obras.
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A operação do Contorno Rodoviário trará uma mudança significativa nos níveis de
ruídos verificados nas imediações do mesmo, tendo em vista que uma das
externalidades associadas a projetos de transportes é a geração de ruídos. Não é
adequado estimar que os níveis de ruídos serão os mesmos hoje verificados na rodovia
BR 101, uma vez que o Contorno não desviará integralmente o trânsito da mesma.
Além dos efeitos da produção de ruídos sobre as populações humanas vale destacar
seus efeitos deletérios sobre os ecossistemas naturais, de grande relevância neste
caso. A produção de ruídos associados à operação de uma rodovia cria uma barreira
acústica ao longo da mesma, intensificando o efeito de borda em áreas florestadas e a
segregação de habitat, por outro lado, a modelagem desenvolvida para os níveis de
pressão sonora indicam que os ruídos não serão demasiadamente diferentes dos
determinados nas campanhas de verificação da pressão sonora realizadas na época
deste estudo.
O estudo de impacto do empreendimento sobre o ruído apontou que o Contorno
Rodoviário causará baixo impacto no nível de pressão sonora tanto no período diurno
como no período noturno durante sua operação. No entanto, ressalta-se que o impacto
decorrente do empreendimento é baixo por considerar as condições atuais da região,
que estão com níveis de pressão sonora bastante elevados e acima dos valores
máximos aceitáveis para as classes de enquadramento consideradas.
Já durante a fase de implantação as detonações em rocha impactará significativamente
o ruído de alguns locais. No entanto, o ruído das detonações é instantâneo e agudo,
sendo limitado ao período de detonações.
Um dos efeitos mais graves do projeto, sob o ponto de vista social, é o aumento da
intensidade das cheias na região. O diagnóstico ambiental do meio físico, elaborado no
âmbito do presente estudo de impacto revelou que os vales dos Rios Biguaçu, Maruim
e Passa Vinte, Inferninho, Aririú e Ribeirão Forquilhas são áreas propensas a
inundações em períodos prolongados das estações chuvosas, tanto em função de suas
condições naturais quanto em razão das alterações provocadas pela antropização.
Assim sendo é alta a probabilidade de ocorrência de inundações nas regiões de
planície ao longo de todo o traçado projetado do Contorno.
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A ocupação urbana desordenada em morros e na planície do baixo curso dos Rios
Forquilha, Maruim, Biguaçu, Inferninho, Aririú e Passa Vinte aumenta a probabilidade
da ocorrência de perdas materiais e de vidas associadas aos desastres naturais, tendo
em vista que tais áreas estão sujeitas a escorregamentos de solos e inundações,
respectivamente, em caso de chuvas prolongadas ou torrenciais.
Nesta mesma linha de risco aponta-se que a implantação do Contorno em meia
encosta em diversos segmentos, com a necessidade de realização de cortes ao longo
de depósitos coluviais com ocorrências de depósitos de tálus, ampliará os riscos
associados à ocorrência de deslizamentos de barreiras e escorregamentos de terra.
Alguns autores (Ferreira, 1994; Fortes, 1996; Cunha, 1998; Cardozo, 2010)
responsabilizam a intersecção da BR 101 com as rodovias estaduais SC 407 e SC 408
pela intensificação das cheias na região em estudo.
A rodovia ao longo do traçado projetado intercepta, na região do Rio Inferninho ao Rio
Biguaçu, de serra nos trechos superior e médio da sub-bacia do Rio Forquilhas até as
imediações da BR 282, há a presença da Área Prioritária para a Conservação da
Biodiversidade dos Vales dos Rios Tijucas e Biguaçu (Importância Muito Alta e
Prioridade Muito Alta). Já no trecho do projeto que vai da BR 282 até a BR 101 há a
presença da Área Prioritária Corredor PAREST Serra do Tabuleiro (Importância Alta e
Prioridade Alta). Embora o diagnóstico faunístico não esteja concluído, as regiões
compreendidas pelas Áreas Prioritárias para conservação, salvo locais com significa
interferências antrópica, demonstraram até o momento que são áreas importantes do
ponto de vista da movimentação da fauna, podendo ser considerados corredores
ecológicos, embora não exista delimitação oficial de corredores nesta região. Estas
áreas revelaram, que apesar da antropização, tanto a fauna quanto a flora mostram
sinais de recuperação.
Com a implantação da rodovia na concepção de engenharia proposta, o aterro da
rodovia se configurará em sério elemento de fragmentação e segregação de habitat da
fauna. Este efeito será intensificado pelo efeito de barreira acústica provocado pelo
ruído associado ao tráfego, intensificando os efeitos de borda nos fragmentos florestais
atravessados. A segregação de habitat levará drástica redução do fluxo gênico entre as
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regiões de serra da porção centro-leste do estado e as áreas mais próximas ao litoral,
resultando na redução da biodiversidade.
Além da interferência na Área Prioritária para a Conservação da Biodiversidade, podese destacar que a proposta apresentada resulta em grande interferência em áreas de
preservação permanente ao longo de todo o traçado, sendo estas áreas representadas
principalmente elas faixas marginais de cursos d’água.
Durante a análise realizada ficou claro que a parte mais expressiva dos impactos
relevantes está associada à concepção do projeto, que considerou o modelo clássico
de rodovias em corte e aterro, desconsiderando a travessia de áreas com elevada
fragilidade e importância ambiental, o que demanda a adoção de soluções de
engenharia voltadas à minimização dos impactos. Ressaltasse que está prevista a
instalação de seis túneis no trecho de travessia pelo município de Palhoça, em
ambiente que também apresenta fragilidade e importância ambiental. Assim sendo,
considerando-se que os impactos estariam relacionados mais à concepção do projeto
do que à concepção de implantação de um contorno rodoviário na área em questão,
realizou-se a proposição de um grande conjunto de medidas mitigadoras que passa,
em sua maioria expressiva, por melhorias no projeto de engenharia com a incorporação
de alternativas tecnológicas que permitem minimizar as interferências no ambiente.
7.1.3.2. Cenário COM O EMPREENDIMENTO - PROJETO COM MEDIDAS
MITIGADORAS
Na análise deste cenário foi utilizada a mesma metodologia aplicada no caso anterior, a
partir do mesmo conjunto de impactos previamente identificados e dos mesmos
critérios de valoração dos impactos, resultando em uma matriz de valoração dos
impactos ambientais (Tabela 7), com medidas mitigadoras, apresentada na sequência.
Na proposição das medidas mitigadoras e ajustes no projeto de engenharia foram
considerados como elementos mais críticos da proposta apresentada os seguintes:


A instalação de aterro ao longo da margem dos Rios Inferninho e Aririú, isolando
a planície de inundação que tem a função de amortecimento de cheias e
resultando no aumento dos níveis e permanência das cheias na área urbana,
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localizada entre o rio e a serra, na margem oposta ao local de implantação do
dique;


Construção da rodovia por meio de cortes e aterros no trecho de serra,
interceptando

totalmente

a

Área

Prioritária

para

a

Conservação

da

Biodiversidade, resultando na segregação de habitat e perda de biodiversidade
no Morro do Biguaçu e áreas litorâneas;


Interferência direta nos elementos hídricos no trecho de serra, com o
agravamento das condições de escoamento em regime de enxurradas,
intensificando os efeitos das cheias nesta sub-bacia;
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Tabela 7: Matriz de valoração dos impactos ambientais com implantação de medidas mitigatórias.

2

Introdução de tensões e riscos sociais na fase de obras

-

S

X

-

S

X

-

3

Interferências com o tráfego local na fase de obras

4

Frustração das expectativas locais quanto à melhoria
das condições de tráfego intra e inter municipal

5

Interferência com o fornecimento de água e energia na
fase de obras

S

X

-

6

Ocorrência de acidentes com animais peçonhentos na
fase de obras

S

X

-

7

Emissão de material particulado (poeiras) em acessos
não pavimentados

S

X

-

S

X

Valor da
Relevância
(Calculada)

Relevância
(Calculada)

Probabilidade

Magnitude

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

X

Duração

S

Forma

Introdução de tensões sociais na fase de planejamento e
discussão do empreendimento

Natureza
Adversidade

Planejamento

1

Operação

Impacto

Construção

Nº

Meio

Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais
* COM Medidas Mitigadoras *

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

2

1

2

1

1

3

3

G

-63

1

2

1

2

1

1

1

MP

-7

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

1

1

2

1

1

2

1

MP

-12

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

-
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-

10
11
12

S
S
S

X
X

13

Geração de ruídos na fase de operação
Perda de áreas produtivas
Intrusão visual
Geração de emprego e renda na fase de obras

S

14

Danos patrimoniais na fase de obras

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Valor da
Relevância
(Calculada)

X

Relevância
(Calculada)

S

Probabilidade

9

Geração de ruídos e vibrações na fase de obras

Magnitude

-

Abrangência

X

Reversibilidade

S

Temporalidade

Aumento e/ou aparecimento de doenças na fase de
obras

Duração

8

Forma

Natureza
Adversidade

Operação

Construção

Impacto

Meio

Planejamento

Nº

1

1

2

1

1

1

1

MP

-6

-

2
2
1
2

1
2
2
2

2
1
2
1

1
2
2
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
1
2
1

MP
MP
MP
MP

-14
-8
-16
-7

X

+

2

1

2

1

2

3

3

G

72

S

X

-

Danos patrimoniais na fase de operação
Conflitos de uso e ocupação do solo
Redução dos níveis de ruídos ao longo do segmento
rodoviário da BR-101 que corta a malha urbana

S
S

X
X

-

2
1
1

1
2
2

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2

2
1
2

MP
MP
P

-14
-12
-24

Valorização das terras na AID
Especulação imobiliária
Desvalorização de terras na ADA
Afastamento das comunidades de menor renda para
áreas mais distantes da nova via pavimentada

S
S
S

X
X
X

2
1
1
2

1
2
1
2

1
1
2
2

1
2
1
2

1
1
1
1

4
3
3
1

3
2
3
1

G
M
M
MP

72
-42
-54
-9

S

X

1

2

1

2

1

1

2

MP

-14

S

X

2

1

1

1

1

1

1

MP

-6

2

2

2

2

1

3

2

M

-54

Incompatibilidade com os planos diretores municipais
Interferência na mobilidade urbana dos municípios de
Biguaçú, São José e Palhoça

X

S

S

X

X

+

X
X

X
X

-

X

X

-

X

X

-
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26
27
28
29
30

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

2
2

2
1

1
2

2
1

2
1

3
1

3
1

G
MP

81
-7

2
1
2

2
1
2

2
2
2

2
1
2

1
1
1

1
1
1

2
1
2

MP
MP
MP

-18
-6
-18

1

1

2

1

1

1

1

MP

-6

2

1

2

1

1

2

3

M

-42

-

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

+

1

2

1

2

2

4

3

MG

96

-

2

1

2

1

1

2

1

MP

-14

Perda de renda
Segregação de áreas de ocupação humana

S

X

S

X

Quebra de redes sociais locais
Desapropriação
Suspensão dos investimentos e melhorias na ADA

S
S

X

-

S

X

-

X

X

-

31

Aumento da demanda de tráfego de veículos nas vias
locais

S

32

Geração de expectativa por vagas de trabalho

S

33

Geração de resíduos sólidos na fase de obras

S

X

-

34

Interferências com o Gasoduto Brasil-Bolívia na fase de
obras

S

X

-

35

Redução de acidentes na fase de operação

S

36

Aumento do número de acidentes na fase de obras

S

37

Aumento da pressão de ocupação do entorno da TI
M’Biguaçu

S

38

Comprometimento do Patrimônio Arqueológico

S

X

39
40

Aumento da intensidade e efeitos das cheias

S
S

X
X

Crescimento da ocupação na região

-

X
X

X
X
X

X

X
X

Valor da
Relevância
(Calculada)

+

Relevância
(Calculada)

X

Probabilidade

S

Magnitude

25

Redução dos custos operacionais dos veículos no
segmento entre Palhoça e Biguaçu

Abrangência

+

Reversibilidade

X

Temporalidade

S

Duração

Natureza
Adversidade

Redução do tempo de viagem no segmento entre
Palhoça e Biguaçu

Forma

Operação

24

Construção

Impacto

Meio

Planejamento

Nº

-

1

2

1

1

1

2

1

MP

-12

-

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

-

1
1

2
2

1
1

2
1

1
1

2
3

1
2

MP
P

-14
-36
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Supressão de vegetação
Interferências em Áreas de Preservação Permanente
Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de obras
Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de
operação

-

S

X

+

S

X

+

B

X

B

X

B

X

B

X

-

X

-

X

-

Afugentamento da fauna na fase de obras
Criação de barreira acústica na fase de operação
Criação de efeito de borda em segmentos florestados

B
B

X

B

X

X

-

Segregação de habitat da fauna
Perda de biodiversidade
Perda de habitat da fauna aquática
Perda de habitat da fauna
Ocorrência de atividades de caça na fase de obras

B
B
B
B

X
X
X
X

X
X
X

-

B

X

B

X

B

X

Interceptação de corredor ecológico
Interferências
na
vegetação
do
empreendimento

entorno

do

X

-

Valor da
Relevância
(Calculada)

Relevância
(Calculada)

Probabilidade

Magnitude

Abrangência

Reversibilidade

Temporalidade

Duração

Forma

X

Natureza
Adversidade

43

Redução dos níveis de gases ao longo do segmento
rodoviário da BR-101 que corta a malha urbana

S

Operação

42

Realocação de famílias
Redução dos níveis de congestionamento ao longo do
segmento rodoviário que corta a malha urbana

Construção

41

Planejamento

Impacto

Meio

Nº

2

1

2

2

1

1

1

MP

-8

1

2

2

2

1

4

3

MG

96

1
2

2
2

1
2

1
2

1
1

4
2

3
3

G
M

72
-54

2

2

2

2

1

3

2

M

-54

1

1

2

1

1

1

1

MP

-6

1
2
2

2
1
2

1
2
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

MP
MP
MP

-7
-8
-8

2
2
1
1
2

2
2
2
2
2

1
1
1
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
1
1
1
2

1
1
1
1
1

MP
MP
MP
MP
MP

-16
-8
-7
-8
-18

1
2

1
2

2
1

1
2

1
2

1
3

1
3

MP
G

-6
-81

2

1

2

1

1

2

3

M

-42
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X
X

X
X

-

F

X

X

-

Interferência em áreas de nascentes
Redução da capacidade hidráulica dos corpos hídricos

F

X

X

-

F

X

X

-

X

-

61
62
63
64

Alteração da qualidade da água na fase de operação

F

Soterramento de cursos d`água
Alteração da qualidade do ar na fase de operação

F
F

X

-

68

Geração de áreas degradadas
Emissão de poluentes atmosféricos associados à usina
de asfalto

F

X

-

69

Emissão de material particulado associado à usina de
britagem

F

X

-

F
F

X
X

-

65
66
67

F

72

Geração de efluentes na fase de obras
Interferência com títulos minerários
Redução da pressão do tráfego e risco de acidentes no
entorno da Terra Indígina M'Biguaçu

S

73

Danos ao Patrimônio Histórico e Cultural

S

70
71

-

X
X

X

-

X

+

X

-

Valor da
Relevância
(Calculada)

F
F

59
60

Relevância
(Calculada)

Instalação de processos erosivos
Assoreamento de cursos d’água
Alteração da qualidade da água superficial na fase de
obras

Probabilidade

-

Magnitude

X

Abrangência

X

Reversibilidade

Natureza
Adversidade

F

Temporalidade

Operação

Geração de Instabilidade de encostas e ocorrências de
deslizamentos

Duração

Construção

58

Forma

Impacto

Meio

Planejamento

Nº

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
1
1

1
1
1

2
1
1

1
1
1

MP
MP
MP

-18
-8
-8

2
2

1
2

2
2

1
2

1
1

1
1

1
1

MP
MP

-7
-9

2

2

2

2

1

1

1

MP

-9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
3

1
2

MP
MP

-5
-18

2
2

2
1

1
1

2
1

1
1

1
1

1
1

MP
MP

-8
-6

2

1

2

1

1

1

1

MP

-7

2
2
2

1
1
2

2
2
2

1
1
2

1
1
1

1
1
1

1
1
3

MP
MP
P

-7
-7
-27

1
2

2
2

1
2

1
2

1
1

2
2

1
3

MP
M

12
-54

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

72

X

X

Valor da
Relevância
(Calculada)

X

B

Relevância
(Calculada)

X

Probabilidade

X
X

Magnitude

B
B

Abrangência

-

Reversibilidade

X

Temporalidade

X

Duração

S

Forma

Planejamento

Natureza
Adversidade

77

Passagem sobre o antigo lixão (lixo enterrado)
Travessia de áreas frágeis através de túneis
Potencial interferência em Unidade de Conservação

Operação

75
76

Proximidade ao Aterro Sanitário localizado em Biguaçu

Construção

74

Impacto

Meio

Nº

+
+

1
2
2

2
2
2

1
2
2

1
2
2

1
1
2

2
4
4

3
3
3

P
MG
MG

-36
108
120

-

1

2

1

2

1

2

2

P

-28

VALOR AGREGADO DOS IMPACTOS

-389
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As principais medidas propostas são apresentadas a seguir, sendo a descrição
completa das mesmas, apresentadas quando da descrição pormenorizada dos
impactos.
Para minimizar os efeitos de intensificação das ocorrências de cheias, na área de
estudo, especificamente nas Bacias do Rio Inferninho, Rio Biguaçu, Rio Maruim, Rio
Aririú e Sub-bacia do Rios Forquilhas, Três Riachos e Saudade, a rodovia deverá ser
construída levando-se em consideração as áreas de inundação existentes nestes
locais, ocasionadas pela ocorrência de fortes chuvas e chuvas torrenciais. Assim, o
projeto deverá considerar que as obras de artes correntes dimensionadas para os
locais com risco de inundação apresentem dimensões superiores ao dimensionado,
permitindo funcionar como corredor de fauna e livre passagem de água em período de
enchente. Para tanto recomenda-se manter vão livre de 3,0m (três metros). Devem
também ser construídas passagens em nível (passagem seca) que terão a função de
vasos comunicantes hidráulicos e de passagem fauna. Deve ser previsto no mínimo
uma passagem nível a cada 500 metros. Essas medidas podem variar em função de
estudos hidrológicos específicos que deverão ser realizados para verificação da melhor
solução de engenharia capaz de garantir a manutenção da planície de inundação
Para o projeto, preferência deve ser dada pela implantação de elevados, o que daria
maior seguridade as situações de risco de inundação e ao fluxo faunístico.
Recomenda-se a implantação de elevados, principalemente, na região de inundação do
Rio Inferninho, Rio Forquilhas e Riu Aririú.
Além disto, o projeto deverá dimensionar todas as obras de arte correntes e especiais
para que o vão livre sob o aterro da rodovia permita o adequado fluxo da água em
regime de cheias, evitando o represamento e aumento da permanência das mesmas,
associar passagem de fauna nessas obras.
O empreendedor deverá recompor todas as matas ciliares situadas na ADA do
empreendimento e deverá dar apoio técnico-administrativo aos Comitês de Bacia
Hidrográfica, no programa de revitalização das matas ciliares onde o empreendimento
estiver inserido.
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No trecho da rodovia entre as estacas 178+900 até a estaca 180+600, a faixa de
domínio do empreendimento deverá incluir a planície de inundação do Rio Inferninho
(Biguaçu/SC), em sua margem direita, com a finalidade de área de proteção ambiental
sob responsabilidade do empreendedor, de forma a recompor a vegetação nessa
margem evitando ocupações futuras, contribuindo na mitigação do controle de cheias
na região e aumentando a biodiversidade local. O mesmo deverá ocorrer para o trecho
de 01 km ao longo do Rio Aririú (Palhoça/SC), também em sua margem direita,
especificamente localizado entre a Estaca 231+500 até a junção sul do projeto do
Contorno com a BR 101, salvo a área urbanizada de entorno a Rua Januálrio Pereira
de Lima.
Em relação à supressão de vegetação, interferências em APP e nascentes,
recomenda-se a recuperar a faixa de mata ciliar, atualmente bastante degradada, com
espécies nativas. Suprimir a vegetação o estritamente necessário, principalmente em
regiões de mata ciliar. Incorporar no DUP (Declaração de Utilidade Pública) a aquisição
da planície de inundação da margem direita dos Rios Inferninho (estaca 178+900 até
180+600) e Aririú (estaca 231+500 a junção sul do projeto do Contorno com a BR 101).
Realizar o plantio compensatório e fortalecimento florestal nas áreas de APP ao longo
de todo o segmento.
No que diz respeito aos impactos de curto prazo sobre as comunidades faunísticas
recomenda-se: Instalar passagens de fauna com dimensionamento adequado; Instalar
cercas-guia e barreiras vegetais de condução da fauna para as áreas de passagem;
em todas as pontes deixar vão livre de no mínimo 3,0m (três metros) em cada margem
para permitir a livre movimentação da fauna; e instalar canteiros e áreas de apoio em
locais antropizados que não resultem em supressão de vegetação arbórea.
Quanto aos impactos de mais longo prazo sobre as comunidades faunísticas
associados especialmente à segregação de habitat da fauna com a consequente
redução da biodiversidade, de acordo com as informações primárias até então
levantadas, recomenda-se: (i) elaboração e implantação de projeto paisagístico e da
recomposição ambiental da faixa de domínio com vistas a minimizar os efeitos de
barreira acústica e o efeito de borda; (ii) implantação de cercas-guia em áreas de risco
de atropelamento da fauna terrestre, assegurando seu deslocamento com segurança;
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(iii) entre as estacas 178+100 a 190+400, 206+500 a 226+500 e 230+000 ao encontro
sul do projeto à BR 101, na qual o Contorno intercepta a Área Prioritária para a
Conservação da Biodiversidade definida pelo MMA, recomenda-se que a implantação
das estruturas físicas do contorno não cause isolamento da porção oeste desta área
prioritária, que se conecta ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e áreas das
nascentes e porções altas das bacias dos Rios Biguaçu e Tijucas, com a porção leste,
representada pelo Morro de Biguaçu. Neste segmento deverão ser evitadas ao máximo
as obras em aterro, sendo priorizada a construção de elevados, permitindo a conexão
entre os habitat e a recuperação florestal; e (iv) construção de passagens de fauna em
todo o vale encravado, e criação de cercas guias.
Do ponto de vista da geração de instabilidade de encostas, recomenda-se a redução
da inclinação dos taludes de cortes e aterros em áreas consideradas instáveis;
minimizar a execução de obras em meia encosta; recuperar e revegetar todos os
taludes, tanto de cortes quanto de aterros, com manutenção e reforço periódico de tais
dispositivos.
Com relação ao controle de processos erosivos, recomenda-se: (i) Instalação de
sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases de obras e de
operação com manutenção periódica; (ii) Evitar o acúmulo de materiais sem a devida
proteção contra águas das chuvas; (iii) Implantar, imediatamente ao início das obras,
sistema de drenagem superficial e de proteção vegetal nos taludes de cortes e aterros
previstos pelo projeto; (iv) Instalação de bacias de sedimentação e de dissipação de
energia nos pontos de maior energia de drenagem; Implantação de sistema de
drenagem provisória na fase de obras; (v) Revegetação dos taludes; (vi) Proteção das
superfícies de cortes e aterros; (vii) Recuperação e reintegração paisagística das áreas
atingidas, incluindo revegetação; (viii) Estabilização de todas as áreas de intervenção;
(ix) Monitoramento das frentes de obras; (x) Elaboração de Plano de Contingência para
o caso de ocorrência de deslizamentos e (xi) Supervisão ambiental das obras.
Do ponto de vista do soterramento de cursos d’água, recomenda-se ajustar o projeto
de modo a retirar o aterro cuja saia está locada diretamente no leito do Rio Maruim, nas
interseção do Contorno com a SC 408, nas imediações da estaca 215+400 e ainda
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ajustar o projeto de modo que as estruturas do mesmo, especialmente os aterros,
preservem ao máximo as APPs.
Com relação ao crescimento da ocupação na região, recomenda-se que o
empreendedor promova apoio técnico às prefeituras interceptadas pelo projeto com
vistas ao ajuste dos Planos Diretores, de modo a disciplinar o uso e ocupação do Solo
no entorno do Contorno, tendo em vista a proposição de nova categoria de uso um
função da implantação do Projeto.
Considerando a implementação do conjunto integral de medidas mitigadoras e ajustes
de projeto, delineado aqui em linhas gerais e apresentado em detalhe no item referente
à descrição de cada impacto, o valor acumulado dos impactos, segundo sua
relevância, cai de -2.044, na concepção Projeto Base, para -389, na concepção Projeto
com Medidas Mitigadoras. Destaca-se que a maior parte dos impactos tem sua
relevância reduzida a muito pequeno ou pequeno, sendo que o valor acumulado
negativo resulta do fato de que foi identificado um número significativo de impactos
num total de 77 e mesmo considerando situações nos quais eles sejam mitigados, os
mesmos não tem relevância no computo final. No caso do cenário em questão, Projeto
com Medidas Mitigadoras, o valor de -389 representa o total dos impactos negativos
não mitigáveis, passiveis de compensação segundo o que determina a legislação
ambiental brasileira.
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7.2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
7.2.1. Considerações Gerais
Os impactos ambientais do Projeto foram identificados e analisados a partir das
relações do empreendimento com os meios físico, biológico e antrópico, presentes nas
Áreas de Estudo, considerando-se o projeto em suas diversas fases (planejamento,
construção e operação).
Assim, a equipe técnica multidisciplinar responsável pela realização dos estudos
ambientais analisou os principais aspectos técnicos do Projeto, bem como os
procedimentos construtivos previstos para o desenvolvimento da obra, tendo sido
identificadas as atividades do empreendimento - e o seu tempo de incidência (curto,
médio e longo prazo) nas várias fases - que implicassem potenciais alterações
ambientais nos elementos dos meios físico, biótico e antrópico.
Tendo como base o Termo de Referência do IBAMA, na avaliação foram classificados
todos os impactos segundo: a natureza (positivo ou negativo); a forma (direto ou
indireto); a duração (permanente ou temporário); a temporalidade (curto ou longo
prazo); a reversibilidade (irreversível ou reversível); a abrangência (local ou regional); a
magnitude (alta, média, baixa e irrelevante); e a probabilidade (alta, média ou baixa).
Com o objetivo de melhor explicitar as interações e possibilitar a identificação de
impactos indiretos (secundários, de terceira ordem, etc.), conforme determina o Termo
de Referência do IBAMA, foi desenvolvida aplicação do método de redes de interação
ou de precedência, a qual permitiu um exame sistemático das relações de causas e
efeitos. Na rede de precedência, são apresentados os impactos diretamente
decorrentes da ação impactante, chamados de 1a ordem, que por sua vez, provocam
outros impactos indiretos, chamados de 2a ordem e, assim, sucessivamente.
Além da rede de precedência, fez-se a sistematização de toda a avaliação sob a forma
de uma Matriz de Impactos, o que permitiu a determinação da Relevância de cada
impacto ambiental.
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7.2.2. Metodologia de Identificação de Impactos Ambientais
Para realização da análise de impactos relativos ao Projeto do Contorno Rodoviário de
Florianópolis foi utilizada metodologia baseada no estabelecimento de redes de
precedência e hierarquização dos impactos potenciais.
Tais redes são estruturadas para cada uma das grandes ações impactantes a serem
desenvolvidas no bojo do empreendimento. A análise da precedência entre os
impactos tem por objetivo determinar a cadeia causal dos mesmos, não tendo
significado de relevância relativa. Ou seja, um impacto de segunda ordem não é,
necessariamente, menos relevante do que um impacto de primeira ordem. Um impacto
ser de segunda ordem indica apenas que ele decorre daquele identificado como de
primeira ordem.
Assim sendo, apresenta-se, todo o encadeamento metodológico utilizado na presente
análise, com a posterior descrição dos impactos identificados.
7.2.1.1. Identificação das Ações e Componentes Ambientais
Primeiramente ocorreu a identificação das ações impactantes ou atividades que
pudessem causar impacto sobre os recursos naturais e socioeconômicos. Para tanto,
foi desenvolvido um processo que permitisse identificar, para cada grupo de atividades,
qual seria aquela potencialmente capaz de causar impacto sobre os diferentes
recursos, avaliando a fundo aspectos como duração, frequência, magnitude, forma,
reversibilidade e características espaciais. Dentre as ações impactantes identificadas,
podem ser citadas as seguintes:


Planejamento para implantação do empreendimento;



Contratação de mão-de-obra;



Instalação e operação dos canteiros de obras e áreas de apoio;



Instalação e operação do canteiro industrial;



Exploração de áreas de empréstimo e jazidas de materiais;



Execução das obras civis de implantação do Contorno Rodoviário;



Operação da rodovia.
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O segundo passo, em consonância com o primeiro, foi o de desenvolver uma
metodologia que identificasse os componentes ambientais que pudessem ser afetados
pelo empreendimento.
A relação entre o empreendimento e os componentes ambientais é de causa e efeito,
mas nem sempre esta relação é fácil de ser detectada. Procurou-se, então, enfocar as
diferentes fases da obra e examinar a natureza dos componentes ambientais que
possam sofrer impactos.
A partir desse conjunto de informações, procurou-se identificar medidas mitigadoras
adequadas, visando evitar, minimizar ou eliminar qualquer potencial de impacto
adverso, que deverão ser de responsabilidade de execução por parte do
empreendedor. A partir do diagnóstico, considerando a Resolução CONAMA 001/86,
observados os itens a proteger, quais sejam: a saúde, a segurança e bem estar da
população, as atividades socioeconômicas, a biota, as condições estéticas do meio
ambiente e a qualidade dos recursos naturais, foram identificados e agrupados os
componentes conforme listados.
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO


Áreas Protegidas ou Prioritárias para a Conservação;



Cobertura Vegetal;



Solos;



Corpos Hídricos Superficiais e Subterrâneos;



Recursos Minerais;



Fauna Terrestre;



Fauna Aquática;



Geologia e Geomorfologia;



Qualidade do Ar.

MEIO ANTRÓPICO


Poder Público Municipal;



Usuários da Rodovia;
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Comunidades da Área Diretamente Afetada – ADA;



Comunidades da Área de Influência Direta – AID;



Infraestrutura Pública;



Empreendimentos Co-Localizados;



Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico.

A partir do cruzamento das informações relativas às atividades integrantes do
empreendimento com os componentes acima identificados foram elaboradas redes de
precedência dos impactos potenciais, que tem como objetivo permitir a visualização da
correlação entre eles e sua persistência ao longo de todas as etapas do projeto, desde
a implantação até a operação.
A identificação dos recursos e processos ambientais e a avaliação dos impactos
potenciais associados envolveu quatro etapas:


Etapa 1 – correlação de cada uma das atividades previstas com os respectivos
aspectos/componentes ambientais (informações contidas no Diagnóstico);



Etapa 2 – identificação do maior número de impactos ambientais passíveis de
ocorrência;



Etapa 3 – elaboração das redes de precedência dos impactos, para cada
atividade/etapa prevista;



Etapa 4 – classificação, avaliação da magnitude e relevância dos impactos,
segundo critérios estabelecidos relevantes ao projeto, considerando os riscos
ambientais, exigências legais e interesses da comunidade, resultando na Matriz
de Valoração dos Impactos Ambientais.

7.2.1.2. Critérios Adotados para a Classificação dos Impactos, Interpretação e
Análise de suas Interações
Conforme apresentado na Matriz de Análise dos Impactos Ambientais, os impactos
previamente identificados foram classificados segundo os seguintes critérios:
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Natureza
 impacto positivo ou benéfico: quando sua manifestação resulta na melhoria
da qualidade ambiental;
 impacto negativo ou adverso: quando sua manifestação resulta em dano à
qualidade ambiental.



Forma
 impacto direto, quando resultante de uma simples relação de causa e efeito;
 impacto indireto, quando é parte de uma cadeia de manifestações.



Duração
 impacto temporário, quando sua manifestação tem duração determinada;
 impacto permanente, quando, uma vez executada a intervenção, sua
manifestação não cessa ao longo de um horizonte temporal conhecido.



Temporalidade
 Impacto de curto prazo, quando se manifesta no instante em que se dá a
intervenção;
 impacto de longo prazo, quando se manifesta certo tempo depois de
realizada a intervenção.



Reversibilidade
 reversível, quando o fator ou parâmetro ambiental afetado, cessada a ação,
tem capacidade de retornar às suas condições originais;
 irreversível, quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro
ambiental afetado não possui capacidade de retornar às suas condições
originais em um prazo previsível.
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Abrangência
 impacto local, quando sua manifestação afeta apenas a área sobre a qual
incidem as ações geradoras;
 impacto regional, quando sua manifestação afeta toda a região, além do local
das ações geradoras.



Magnitude

Refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, em relação
ao universo desse fator. Ela pode ser alta, média, baixa ou irrelevante, conforme a
intensidade de transformação do fator ambiental impactado em relação à situação
pré-existente. A magnitude de um impacto é tratada em relação aos fatores
ambientais ocorrentes na região de sua abrangência.


Probabilidade

A probabilidade de um impacto será alta se sua ocorrência for quase certa ao longo
de toda a atividade, média se sua ocorrência for incerta, e baixa se for quase
improvável que ele ocorra.
7.2.1.3. Metodologia para Elaboração da Matriz de Valoração dos Impactos
Uma vez identificados e descritos os impactos ambientais, elaboradas as redes de
precedência para cada atividade impactante do projeto e realizada sua caracterização,
através de seus atributos, segundo os critérios anteriormente apresentados, foi
elaborada a Matriz de Impactos Ambientais para determinação da Relevância de cada
impacto ambiental.
Para um conjunto de atributos que caracterizam cada impacto, foi adotado o
procedimento de atribuir valores 1 ou 2, segundo a relevância, de modo a estabelecer
uma valoração relativa do conjunto de atributos inerentes a cada um dos impactos
considerados. Nesta lógica, o critério adotado para cada um dos atributos está
elencado na Tabela 8.
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Tabela 8: Valores atribuídos aos Impactos Ambientais segundo seus atributos.
Atributo

Valor atribuído igual a 2

Valor atribuído igual a 1

Forma

direta

indireta

Duração

permanente

temporária

Temporalidade

curto prazo

longo prazo

Reversibilidade

irreversível

reversível

Abrangência

regional

local

O valor final dos atributos de cada um dos impactos é calculado pela soma direta das
características das variáveis. Desse modo, este valor poderá assumir valores inteiros
de 5 (menor valor) a 10 (maior valor).
Definido o valor dos atributos de cada impacto, torna-se necessário a conversão dos
valores da sua Probabilidade e Magnitude, segundo procedimentos similares. A
magnitude deverá refletir a expressividade dos impactos sobre os diversos aspectos
ambientais associados ao empreendimento em questão. Para a presente análise a
probabilidade não é abordada sob seu significado estatístico, definido pela razão entre
o número de ocorrências e o número de casos possíveis, mas sim pela possibilidade
de ocorrência de um dado impacto.
Feitas tais considerações, os valores de Magnitude e Probabilidade são definidas nas
tabelas que seguem.
Tabela 9: Valores atribuídos à Magnitude dos Impactos Ambientais.
Magnitude

Valor atribuído

Alta

4

Média

3

Baixa

2

Irrelevante

1
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Tabela 10: Valores atribuídos à Probabilidade dos Impactos Ambientais.
Probabilidade

Valor atribuído

Alta

3

Média

2

Baixa

1

Para Natureza do impacto, admite-se o valor +1 para impactos positivos ou benéficos e
valor igual a -1 para impactos negativos ou adversos. Adota-se, desta maneira, um
mesmo valor absoluto para a Natureza, de modo que este atributo não cause alteração
no valor final da Relevância.
Definidos os valores para os diversos impactos identificados, a Relevância de um
determinado impacto ambiental é obtida pelo seguinte produto:

ܴ ݒൌ ቀ ݏݐݑܾ݅ݎݐܣቁ ൈ ሺ݁݀ݑݐ݅݊݃ܽܯሻ ൈ ሺ݈ܾܾܲ݁݀ܽ݀݅݅ܽݎሻ ൈ ሺܰܽܽݖ݁ݎݑݐሻ

Após a realização desse produto, a Relevância de cada impacto poderá variar de -120
a -5 e de 5 a 120, conforme seu sentido, ou seja, por menor que seja a Relevância de
um impacto analisado, seu valor absoluto mínimo será igual a 5.
A Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais, dentro dessa ótica, deve ser
entendida como uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão quanto à viabilidade
ambiental do empreendimento. Ela possibilita o suporte para a identificação dos
impactos, que deverão ser objeto de maior atenção quando da formulação de medidas
ambientais (Mitigadoras, Potencializadoras e Compensatórias).
Ainda segundo essa ótica, os impactos de pequena Relevância não devem ser
visualizados como desprezíveis, uma vez que devem ser computados pela equipe
técnica no conjunto dos elementos de avaliação da viabilidade ambiental do
empreendimento.
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A partir do valor absoluto da Relevância, admitindo-se os possíveis valores extremos,
foram estabelecidos intervalos, segundo os quais a Relevância foi classificada,
conforme apresentado na Tabela 11.
Tabela 11: Classificação da Relevância.
Intervalo

Classificação

5 a < 20

Muito Pequena – MP

20 a < 40

Pequena – P

40 a < 60

Média – M

60 a < 90

Grande – G

90 a 120

Muito Grande – MG

Uma vez montada a Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais, com a devida
classificação dos mesmos por sua relevância, foi possível avaliar a viabilidade
ambiental do empreendimento e apresentar os índices necessários ao estabelecimento
do Grau de Impacto Ambiental, para fins de fixação do valor da Compensação
Ambiental, nos termos do Decreto nº 6.848 de 14 de maio de 2009 da Presidência da
República.

7.2.3. Identificação e Descrição dos Impactos Ambientais
Para todas as fases do Projeto, foi identificado um total de 77 impactos ambientais,
separados segundo o meio sobre o qual incidem – meio antrópico, meio biótico e meio
físico - listados na Tabela 12.
Utilizando-se a metodologia proposta foi realizada análise de cada atividade/etapa do
projeto, cotejando-as com os componentes ambientais anteriormente selecionados e
identificando os impactos potenciais relacionados.
Desta análise resultaram sete redes de precedência, apresentadas na sequência,
correspondentes às fases de (1) Planejamento e divulgação do empreendimento; (2)
contratação de mão-de-obra; (3) instalação e operação dos canteiros de obras e áreas
de apoio; (4) instalação e operação do canteiro industrial; (5) exploração de áreas de
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empréstimo e jazidas de materiais; (6) execução das obras civis de implantação do
Contorno Rodoviário; e (7) operação da rodovia.
Tabela 12: Impactos Ambientais Identificados.
Num.

Impacto

1

Introdução de tensões sociais na fase de planejamento e discussão do empreendimento

2

Introdução de tensões e riscos sociais na fase de obras

3

Interferências com o tráfego local na fase de obras

4

Frustração das expectativas locais quanto à melhoria das condições de tráfego

5

Interferência com o fornecimento de água e energia na fase de obras

6

Ocorrência de acidentes com animais peçonhentos na fase de obras

7

Emissão de material particulado (poeiras) em acessos não pavimentados

8

Aumento e/ou aparecimento de doenças na fase de obras

9

Geração de ruídos e vibrações na fase de obras

10

Geração de ruídos na fase de operação

11

Perda de áreas produtivas

12

Intrusão visual

13

Geração de emprego e renda na fase de obras

14

Danos patrimoniais em fase de obras

15

Danos patrimoniais em fase de operação

16

Conflitos de uso e ocupação do solo

17

Redução dos níveis de ruídos ao longo do segmento rodoviário da BR 101 que corta a malha
urbana

18

Valorização das terras na AID

19

Especulação imobiliária

20

Desvalorização de terras na ADA

21

Expulsão das comunidades de menor renda para áreas mais distantes da nova via pavimentada

22

Incompatibilidade com os planos diretores municipais

23

Interferência na mobilidade urbana dos municípios de Biguaçú, São José e Palhoça
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Num.

Impacto

24

Redução do tempo de viagem no segmento entre Palhoça e Biguaçu

25

Redução dos custos operacionais dos veículos no segmento entre Palhoça e Biguaçu

26

Perda de renda

27

Segregação de áreas de ocupação humana

28

Quebra de redes sociais locais

29

Desapropriação

30

Suspensão dos investimentos e melhorias nas áreas

31

Aumento da demanda de tráfego de veículos nas vias locais

32

Geração de expectativa por vagas de trabalho

33

Geração de resíduos sólidos na fase de obras

34

Interferências com o Oleoduto e Gasoduto Brasil-Bolívia na fase de obras

35

Redução de acidentes na fase de operação

36

Aumento do número de acidentes na fase de obras

37

Aumento da pressão de ocupação do entorno das TI M’Biguaçu, Itanhém, Amâncio e Amaral

38

Comprometimento do Patrimônio Arqueológico

39

Aumento da intensidade e efeitos das cheias

40

Crescimento da ocupação na região

41

Realocação de famílias

42

43

Redução dos níveis de congestionamento ao longo do segmento rodoviário que corta a malha
urbana
Redução dos níveis de gases ao longo do segmento rodoviário da BR 101 que corta a malha
urbana

44

Supressão de vegetação

45

Interferências em Áreas de Preservação Permanente

46

Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de obras

47

Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de operação

48

Afugentamento da fauna na fase de obras
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Num.

Impacto

49

Criação de barreira acústica na fase de operação

50

Criação de efeito de borda em segmentos florestados

51

Segregação de habitat da fauna

52

Perda de biodiversidade

53

Perda de habitat da fauna aquática

54

Perda de habitat da fauna

55

Ocorrência de atividades de caça na fase de obras

56

Interceptação de corredor ecológico

57

Interferências na vegetação do entorno do empreendimento

58

Geração de Instabilidade de encostase ocorrências de deslizamentos

59

Instalação de processos erosivos

60

Assoreamento de cursos d’água

61

Alteração da qualidade da água superficial na fase de obras

62

Interferência em áreas de nascentes

63

Redução da capacidade hidráulica dos corpos hídricos

64

Alteração da qualidade da água na fase de operação

65

Soterramento de cursos d`água

66

Alteração da qualidade do ar na fase de operação

67

Geração de áreas degradadas

68

Emissão de poluentes atmosféricos associados à usina de asfalto

69

Emissão de material particulado associado à usina de britagem

70

Geração de efluentes na fase de obras

71

Interferência com títulos minerários

72

Redução da pressão do tráfego e risco de acidentes no entorno da Terra Indígena M’Biguaçu

73

Danos ao patrimônio histórico e cultural

74

Proximidade ao Aterro Sanitário localizado em Biguaçu
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Num.

Impacto

75

Passagem sobre antigo lixão (lixo enterrado)

76

Travessia de áreas frágeis através de túneis

77

Potencial interferência em Unidade de Conservação

A partir das redes de precedência (Figura 3 a Figura 9) foi possível verificar a
incidência de determinado impacto sobre o conjunto dos componentes ambientais, do
ponto de vista tanto direto quanto indireto, e em função das fases/atividades previstas
no projeto. Tendo em vista a melhor espacialização dos componentes ambientais ao
longo do traçado projetado foi elaborado um diagrama ambiental unifilar, apresentado
na sequência.
De posse destas informações foi realizada a descrição de cada um dos impactos
potenciais, sendo apresentadas, ao final da descrição, a classificação do mesmo, as
medidas mitigadoras recomendadas.
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PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Comunidades
da ADA

(20)
Desvalorização de
terras na ADA

(26)
Perda de
Renda

(11)
Perda de áreas
produtivas

(27)
Segregação de áreas de
ocupação humana

(29)
Desapropriação

(41)
Realocação de famílias

(28)
Quebra de redes sociais
locais

(30)
Suspensão dos
investimentos e melhorias
nas áreas

(1)
Introdução de tensões
sociais na fase de
planejamento e discussão
do empreendimento

Comunidades
da AID

(19)
Especulação imobiliária

(18)
Valorização das
terras na
AID

(21)
Expulsão das comunidades
de menor renda para
áreas mais distantes
da nova via pavimentada

(40)
Crescimento da
ocupação na região

(16)
Conflitos de uso e
ocupação do solo

(37)
Aumento da pressão de
ocupação do entorno da TI
M’Biguaçu

(22)
Incompatibilidade com
os planos diretores
Municipais
Poder
Público
Municipal

(77)
Potencial interferência
em
Unidade de Conservação

Cobertura
Vegetal

(44)
Supressão
de vegetação

Solos

(59)
Instalação de processos
erosivos

Geologia
e
Geomorfologia

(58)
Geração de instabilidade
de encostas e ocorrências
de deslizamentos

Recursos
Hídricos

(60)
Assoreamento de
cursos d’água

(45)
Interferências em Áreas
de Preservação
Permanente

(64)
Alteração da qualidade
da água na fase
de operação

LEGENDA
Impacto ( - )

Fauna
Aquática

Impacto ( + )

(53)
Perda de habitat da
fauna aquática

Figura 3: Rede de Precedência - Planejamento para Implantação do empreendimento.

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Comunidades
da ADA
e AID

(2)
Introdução de tensões e
riscos sociais na
fase de obras

(32)
Geração de expectativa
por vagas de trabalho

(13)
Geração de emprego e
renda na fase de obras

(8)
Aumento e/ou
aparecimento de doenças
na fase de obras

LEGENDA
Impacto ( - )
Impacto ( + )

Figura 4: Rede de Precedência - contratação de mão-de-obra.

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS
CANTEIROS DE OBRAS E ÁREAS
DE APOIO (NÃO INDUSTRIAL)

Cobertura
Vegetal

Fauna
Terrestre

(44)
Supressão
de vegetação

(54)
Perda de habitat
da fauna

(48)
Afugentamento da fauna
na fase de obras

(6)
Ocorrência de acidentes
com animais peçonhentos
na fase de obras

(55)
Ocorrência de atividades
de caça na fase
de obras

Solos

(46)
Ocorrência de
Atropelamentos da fauna
na fase de obras

(11)
Perda de áreas
produtivas

(59)
Instalação de processos
erosivos

(60)
Assoreamento de
cursos d’água

(33)
Geração de resíduos
sólidos na fase de obras

(70)
Geração de efluentes
na fase de obras

Qualidade
da
Água

(61)
Alteração da qualidade da
água superficial
na fase de obras

Corpos
Hídricos

(63)
Redução da capacidade
hidráulica dos
corpos hídricos

(53)
Perda de habitat da
fauna aquática

Fauna
Aquática

Áreas Protegidas
ou prioritárias
para a
compensação

Comunidades
da ADA
e AID

(26)
Perda de
Renda

(2)
Introdução de tensões e
riscos sociais na
fase de obras

(3)
Interferências com o
tráfego local na
fase de obras

(9)
Geração de ruídos e
vibrações na fase
de obras

Infra-estru
tura Pública

Patrimônio hist.,
Cultural e
Arqueológico

(31)
Aumento da demanda de
tráfego de veículos
nas vias locais

(36)
Aumento do número de
acidentes na fase
de obras

(38)
Comprometimento do
Patrimônio Arqueológico

LEGENDA
Impacto ( - )

Qualidade
do
AR

(7)
Emissão de material
particulado (poeiras) em
acessos não parvimentados

Impacto ( + )

Figura 5: Rede de Precedência - instalação e operação dos canteiros de obras e áreas de apoio.

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS (INDUSTRIAL)

Cobertura
Vegetal

(44)
Supressão
de vegetação

(50)
Criação de efeito de
borda no interior dos
segmentos florestados

(54)
Segregação de habitat
da fauna

(56)
Interceptação de
corredor ecológico

(52)
Perda de biodiversidade

(45)
Interferências em Áreas
de Preservação
Permanente

(33)
Geração de resíduos
sólidos na fase de obras

(57)
Interferências na
vegetação do entorno
do empreendimento

Fauna
Terrestre

Qualidade
do
AR

(54)
Perda de habitat
da fauna

(48)
Afugentamento da fauna
na fase de obras

(6)
Ocorrência de acidentes
com animais peçonhentos
na fase de obras

(55)
Ocorrência de atividades
de caça na fase
de obras

(46)
Ocorrência de
Atropelamentos da fauna
na fase de obras

(69)
Emissão de material
particulado associado
à usina de britagem

(68)
Emissão de poluentes
atmosféricos associados
à usina de asfalto

(7)
Emissão de material
particulado (poeiras) em
acessos não parvimentados

Geologia
e
Geomorfologia

(58)
Geração de instabilidade
de encostas e ocorrências
de deslizamentos

Solos

(59)
Instalação de processos
erosivos

(33)
Geração de resíduos
sólidos na fase de obras

(67)
Geração de áreas
degradadas

(60)
Assoreamento de
cursos d’água

(70)
Geração de efluentes
na fase de obras

Corpos
Hídricos
sup. e sub.

(63)
Redução da capacidade
hidráulica dos
corpos hídricos

(60)
Assoreamento de
cursos d’água

(61)
Alteração da qualidade da
água superficial
na fase de obras

(62)
Interferência em áreas
de nascentes

Fauna
Aquática

(53)
Perda de habitat da
fauna aquática

Áreas Protegidas
ou prioritárias
para a
compensação

Infra-estru
tura Pública

Comunidades
da ADA
e AID

(31)
Aumento da demanda de
tráfego de veículos
nas vias locais

(3)
Interferências com o
tráfego local na
fase de obras

(36)
Aumento do número de
acidentes na fase
de obras

LEGENDA
(39)
Aumento da Intensidade
e efeitos da cheia

Impacto ( - )

(9)
Geração de ruídos e
vibrações na fase
de obras

Impacto ( + )
Patrimônio hist.,
Cultural e
Arqueológico

(38)
Comprometimento do
Patrimônio Arqueológico

Figura 6: Rede de Precedência - instalação e operação dos canteiros de obras (industrial).

EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E JAZIDAS DE MATERIAIS

Cobertura
Vegetal

(44)
Supressão
de vegetação

(51)
Segregação de habitat
da fauna

(50)
Criação de efeito de
borda no interior dos
segmentos florestados
e de serra

(56)
Interceptação de
corredor ecológico

(33)
Geração de resíduos
sólidos na fase de obras

(45)
Interferências em Áreas
de Preservação
Permanente

Fauna
Terrestre

Solos

(54)
Perda de habitat
da fauna

(52)
Perda de biodiversidade

(48)
Afugentamento da fauna
na fase de obras

(46)
Ocorrência de
Atropelamentos da fauna
na fase de obras

(55)
Ocorrência de atividades
de caça na fase
de obras

(6)
Ocorrência de acidentes
com animais peçonhentos
na fase de obras

(59)
Instalação de processos
erosivos

(62)
Interferência em áreas
de nascentes

Corpos
Hídricos
sup. e sub.

(60)
Assoreamento de
cursos d’água

(61)
Alteração da qualidade da
água superficial
na fase de obras

(63)
Redução da capacidade
hidráulica dos
corpos hídricos

Fauna
Aquática

(53)
Perda de habitat da
fauna aquática

Geologia
e
Geomorfologia

(58)
Geração de instabilidade
de encostas e ocorrências
de deslizamentos

Geologia
e
Geomorfologia

(71)
Interferência com
títulos minerários

Qualidade
do
AR

(67)
Geração de áreas
degradadas

(7)
Emissão de material
particulado (poeiras) em
acessos não pavimentados
(74)
Proximidade ao
Aterro Sanitário localizado
em Biguaçu

Áreas Protegidas
ou prioritárias
para a
compensação

Infra-estru
tura Pública

Comunidades
da ADA
e AID

(31)
Aumento da demanda de
tráfego de veículos
nas vias locais

(3)
Interferências com o
tráfego local na
fase de obras

(36)
Aumento do número de
acidentes na fase
de obras

(9)
Geração de ruídos e
vibrações na fase
de obras

LEGENDA
Patrimônio hist.,
Cultural e
Arqueológico

(38)
Comprometimento do
Patrimônio Arqueológico

Impacto ( - )
Impacto ( + )

Figura 7: Rede de Precedência - exploração de áreas de empréstimo e jazidas de materiais.

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO
(76)
Travessia de
áreas frágeis
através de túneis

Cobertura
Vegetal

(44)
Supressão
de vegetação

(51)
Segregação de habitats
da fauna

(33)
Geração de resíduos
sólidos na fase de obras

(50)
Criação de efeito de
borda no interior dos
segmentos florestados

(56)
Interceptação de
corredor ecológico

(45)
Interferências em Áreas
de Preservação
Permanente

Fauna
Terrestre

Solos

(54)
Perda de habitat
da fauna

(52)
Perda de biodiversidade

(48)
Afugentamento da fauna
na fase de obras

(46)
Ocorrência de
atropelamentos da fauna
na fase de obras

(55)
Ocorrência de atividades
de caça na fase
de obras

(6)
Ocorrência de acidentes
com animais peçonhentos
na fase de obras

(11)
Perda de áreas
produtivas

(33)
Geração de resíduos
sólidos na fase de obras

(70)
Geração de efluentes
na fase de obras

(59)
Instalação de processos
erosivos

Corpos
Hídricos
sup. e sub.

(61)
Alteração da qualidade da
água superficial
na fase de obras

(60)
Assoreamento de
cursos d’água

(63)
Redução da capacidade
hidráulica dos
corpos hídricos

(62)
Interferência em áreas
de nascentes

(65)
Soterramento de
cursos d’água

Qualidade
do
AR

(7)
Emissão de material
particulado (poeiras) em
acessos não parvimentados

(58)
Geração de instabilidade
de encostas e ocorrências
de deslizamentos

Geologia
e
Geomorfologia

(67)
Geração de áreas
degradadas

(75)
Passagem sobre
o antigo lixão
(lixo enterrado)

Fauna
Aquática

(53)
Perda de habitat da
fauna aquática

Áreas Protegidas
ou prioritárias
para a
compensação

Comunidades
da ADA

(1 )
Introdução de tensões
sociais na fase de
planejamento e discussão
do empreendimento

(8) Aumento e/ou
aparecimento de doenças
na fase de obras

(16)
Conflitos de uso e
ocupação do solo

(3)
Interferências com o
tráfego local na
fase de obras

(27)
Segregação de áreas de
ocupação humana

(28)
Quebra de redes sociais
locais

(9)
Geração de ruídos e
vibrações na fase
de obras

(13)
Geração de emprego e
renda na fase de obras

(39)
Aumento da Intensidade
e efeitos da cheia

(19)
Especulação
imobiliária

(18)
Valorização das
terras na AID

(3)
Interferências com o
tráfego local na
fase de obras

(23)
Interferência na mobilidade
urbana dos municípios
de Biguaçu,São José e
Palhoça

(21)
Afastamento das comunidades
de menor renda para
áreas mais distantes
da nova via pavimentada

Comunidades
da AID

(40)
Crescimento da
ocupação na região

(16)
Conflitos de uso e
ocupação do solo

(37)
Aumento da pressão de
ocupação do entorno da TI
M’Biguaçu

Infra-estru
tura Pública

(31)
Aumento da demanda de
tráfego de veículos
nas vias locais

(36)
Aumento do número de
acidentes na fase
de obras

(74)
Proximidade ao
Aterro Sanitário
localizado em Biguaçu

LEGENDA

(5)
Inferferência com o
fornecimento de água e
energia na fase de obras

Projetos
Co-localizados

Patrimônio hist.,
Cultural e
Arqueológico

(34)
Interferências com o
Gasoduto Brasil-Bolívia
na fase de obras

Impacto ( - )

(38)
Comprometimento do
Patrimônio Arqueológico

(73)
Danos ao Patrimônio
Histórico e Cultural

Impacto ( + )
(14)
Danos patrimoniais
na fase de obras

Figura 8: Rede de Precedência - execução das obras civis de implantação do Contorno.

OPERAÇÃO DA RODOVIA

(77)
Potencial interferência
em
Unidade de Conservação

(45)
Interferências em Áreas
de Preservação
Permanente
Áreas Protegidas
ou prioritárias
para a
compensação

(56)
Interceptação de
corredor ecológico

(76)
Travessia de áreas frágeis
através de túneis

(52)
Perda de biodiversidade

Fauna
Terrestre

(50)
Criação de efeito de
borda no interior dos
segmentos florestados

(51)
Segregação de habitat
da fauna

(49)
Criação de barreira
acústica na fase
de operação

(47)
Ocorrência de
Atropelamentos da fauna
na fase de operação

Solos

(59)
Instalação de processos
erosivos

Geologia
e
Geomorfologia

(58)
Geração de instabilidade
de encostas e ocorrências
de deslizamentos

(67)
Geração de áreas
degradadas

(60)
Assoreamento de
cursos d’água

(64)
Alteração da qualidade
da água na fase
de operação

Recursos
Hídricos

(63)
Redução da capacidade
hidráulica dos
corpos hídricos

(65)
Soterramento de
cursos d’água

(43)
Redução dos níveis de
gases e ruídos ao longo
do segmento rodoviário
que corta a malha urbana
Qualidade
do
AR

Comunidades
da ADA
e AID

(66)
Alteração da qualidade
do ar na fase
de operação

(72)
Redução da pressão
do tráfego e risco de
acidentes no entorno da
Terra Indígina M'Biguaçu
(19)
Especulação imobiliária

(15)
Danos
patrimoniais

(39)
Aumento da Intensidade
e efeitos da cheia

(18)
Valorização das
terras na
AID

(21)
Expulsão das comunidades
de menor renda para
áreas mais distantes
da nova via pavimentada

(37)
Aumento da pressão de
ocupação do entorno da TI
M’Biguaçu

(40)
Crescimento da
ocupação na região

(4)
Frustração das
expectativas locais quanto
à melhoria das
condições de tráfego

(74)
Proximidade ao
Aterro Sanitário
localizado em Biguaçu

(16)
Conflitos de uso e
ocupação do solo

(22)
Incompatibilidade com os
planos diretores
municipais

(10)
Geração de ruídos e
vibrações na fase
de operação

(12)
Intrusão
visual

(31)
Aumento da demanda de
tráfego de veículos
nas vias locais

Infra-estru
tura Pública

Ruído

Usuários
da
Rodovia

(17)
Redução dos níveis de ruídos
ao longo do segmento rodoviário
da BR 101 que corta
a malha urbana

(14)
Aumento da pressão
sobre a infraestrutura
local na fase de operação

(35)
Redução de acidentes
na fase de operação

(42)
Redução dos níveis do
congestionamento ao longo
do segmento rodoviário
que corta a malha urbana

(24)
Redução do tempo de
viagem no segmento
entre Palhoça e Biguaçu
(25)
Redução dos custos
operacionais dos veículos
no segmento entre
Palhoça e Biguaçu

LEGENDA

(74)
Proximidade ao
Aterro Sanitário
localizado em Biguaçu

Impacto ( - )

Poder
Público
Municipal

Impacto ( + )

(23)
Interferência na mobilidade
urbana dos municípios de
Biguaçu,
São José e Palhoça

Figura 9: Rede de Precedência - operação da rodovia.

7.2.4. Descrição dos Impactos Ambientais Identificados
(1) Introdução de tensões sociais na fase de planejamento e discussão do
empreendimento
Este impacto já ocorre hoje, sendo identificado durante a realização dos trabalhos em
campo, e deverá ocorrer durante toda a fase de planejamento e discussão do
empreendimento. Tal impacto hoje se materializa na ansiedade dos moradores da
região quanto à incerteza se serão ou não afetados diretamente pelas obras e se serão
indenizados e compensados. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas
em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe.
Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de planejamento para implantação do empreendimento como
impacto de primeira ordem sobre as comunidades da ADA e AID associado às
incertezas envolvidas na fase de discussão ,que resultam em grande ansiedade
e apreeensão dos moradores locais quanto à localização e características do
empreendimento, sobre a despropriação das áreas e sobre a efetiva
compensação pela mesma;

São dois os principais aspectos relacionados à geração de tensões sociais na fase de
discussão do empreendimento. O primeiro deles diz respeito ao poder público
municipal dos Municípios de Palhoça, São José e Biguaçu. Durante a realização dos
estudos, seja o presente Estudo de Impacto, sejam os estudos de engenharia e de
desapropriação, tem havido grande mobilização das prefeituras municipais no sentido
de criticar o atual traçado proposto para o Contorno Rodoviário, hora defendendo o
traçado original proposto pelo DNER, a partir do Rio Inferninho, ora divulgando a
realização de estudos próprios no sentido de propor traçados alternativos à ANTT. Vale
lembrar que as estacas inicial e final do atual traçado foram fixadas pela ANTT no edital
de concessão do trecho.
No que diz respeito à mobilização municipal é importante destacar que a mesma é
legítima, tendo em vista que o Contorno Rodoviário, seja qual for seu traçado, irá
alterar a configuração do uso e ocupação do solo, o que sempre resultará em
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setores/atores tanto beneficiados pela proposta, quanto prejudicados pela mesma.
Destaca-se que, a despeito do movimento de discussão capitaneado pelas prefeituras,
todas elas quando consultadas pela Autopista Litoral Sul no que diz respeito à
adequação do traçado às diretrizes de uso e ocupação do solo, atestaram que o
mesmo encontrava-se de acordo com tais diretrizes, o que autorizou o empreendedor a
dar continuidade aos estudos na linha proposta.
O segundo aspecto a ser destacado no que diz respeito à geração de tensões sociais
na fase de planejamento e discussão do empreendimento diz respeito à criação de
expectativas junto à população diretamente afetada no que diz respeito à necessidade
de desapropriação de um conjunto expressivo de propriedades e edificações.
Para verificar as impressões e expectativas da população da Área Diretamente Afetada
(ADA) em relação ao empreendimento foi realizada, em atendimento ao Termo de
Referência expedido pelo IBAMA, uma pesquisa junto ao contingente populacional a
ser diretamente afetado, utilizando-se questionários. O número de respondentes à
sondagem por meio de questionários foi de 190 indivíduos, conforme orientação do TR.
O questionário foi composto por três módulos: o módulo 1 referente à identificação e
dados socioeconômicos e o módulo 2, referente aos dados da propriedade/moradia e
infra-estrutura.

Ambos

subsidiaram

a

caracterização

da

população

a

ser

realocada/desapropriada, apresentada posteriormente neste relatório. O terceiro
módulo

trata

precisamente

das

expectativas

da

população

em

relação

ao

empreendimento.
A aplicação do questionário pode ser observado através das que seguem.
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Figura 10: Aplicação de questionários.

Figura 11: Aplicação de questionários.
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Figura 12: Aplicação de questionários.

Figura 13: Aplicação de questionários.
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Figura 14: Aplicação de questionários.

Figura 15: Aplicação de questionários.

Dentre os moradores situados na Área Diretamente Afetada 63,15% dos entrevistados,
se manifestou favoravelmente à implantação do projeto, contra 30,0% de pessoas
contrárias à realização da obra. O percentual de entrevistados que declararam não ter
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opinião formada foi de 4,74% e 1,57% não quis responder a esta questão, eximindo-se
de manifestar sua posição a favor ou contra o projeto.
Um grande empreendimento sempre mobiliza atores e setores favoráveis e contrários
ao mesmo, cabendo ao poder público, no caso a ANTT, e ao empreendedor, no caso a
Autopista Litoral Sul, envidarem-se no atendimento às demandas sociais, dentro da
viabilidade técnica, de modo a maximizar os benefícios do projero, bem como garantir a
adequada e isenta divulgação dos custos e benefícios da proposta em discussão.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 13.
Tabela 13: Classificação e critérios do impacto negativo na introdução de tensões sociais na fase
de planejamento.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:
Estas medidas (elencadas abaixo) referem-se a divulgação e informação a respeito do
Contorno Rodoviário de Florianópolis, envolvendo tanto manifestações oficiais de
autoridades, quanto notícias veiculadas pela mídia. Sua repercussão gera expectativas
que conduzem, principalmente, a alterações na valorização imobiliária dos terrenos e
mudanças no padrão de uso do solo em áreas do entorno.


Informação a Comunidade do Empreendimento;



Procedimento legais para Criação do Decreto de Utilidade Pública;



Informar sobre a importância do empreendimento e esclarecer dúvidas;
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Deverá ser realizado ações específicas as comunidade situadas na área
Diretamente Afetada, pois terão seu cotidiano modificado durante a fase de
obras e operação;



Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais.



O início da execução de cada sub-trecho de obra será divulgado com
antecedência à população adjacente;



Pesquisa de opinião pública antes do início das obras.

De forma específica, os seguintes aspectos deverão merecer atenção especial durante
o planejamento de campanhas de divulgação:


Divulgação prévia de cronogramas de execução, com indicação da previsão de
datas para conclusão das principais etapas de cada sub-trecho;



Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração
prevista da interrupção em cada caso;



Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços
públicos;



Realizar reuniões informativas com lideranças formais e informais das
comunidades afetadas, bem como levantar possíveis demandas relacionadas ao
empreendimento;



Divulgar quais são os critérios para cadastramento e contratação de mão-deobra local, o local para inscrição e registro dos candidatos a emprego;



Reuniões específicas com o poder público para divulgação do empreendimento
e busca de alianças institucionais.

Adicionalmente, os planos e programas de obra serão discutidos previamente com as
Prefeituras de Biguaçu, Palhoça e São José, objetivando definir eventuais restrições de
programação e/ou oportunidades de compatibilização de cronogramas com obras da
esfera municipal programadas em áreas adjacentes.
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(2) Introdução de tensões e riscos sociais na fase de obras
Este impacto ocorrerá nas etapas e atividades necessárias à implantação do
empreendimento especialmente devido à presença permanente de grande número de
trabalhadores vinculados às obras, em geral vindos de fora da região. As formas de
ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de precedência e
posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na etapa de contratação da mão-de-obra ocorrerá como impacto de primeira
ordem em relação às comunidades da ADA e AID, devido ao afluxo de
trabalhadores muitas vezes oriundos de outras regiões do país para a região;



No ciclo de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não industriais
aparecerá como impacto de primeira ordem em relação às comunidades da ADA
e AID, devido ao afluxo de trabalhadores muitas vezes oriundos de outras
regiões do país para a região;



Na fase de execução das obras civis de implantação do contorno surgirá como
impacto de primeira ordem em relação às comunidades da ADA, devido à
presença dos trabalhadores, aos diversos incômodos e situações de conflito
potencial durante a realização da obra, e à possibilidade da ocorrência de
acidentes com animais peçonhentos afugentados das áreas de intervenção,
quer seja pela supressão de vegetação, quer seja pela movimentação de
máquinas.

A realização de uma obra de grande vulto envolve grande mobilização de mão-de-obra,
máquinas e equipamentos, o que resulta na potencial geração de riscos e conflitos
sociais. O primeiro elemento gerador de riscos sociais em grandes obras é o afluxo de
grande quantidade de trabalhadores vindos de outras regiões do país, muitas vezes
com hábitos culturais bastante diferenciados daquele local no qual se encontra o
empreendimento.
No caso das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis a expectativa é de que tal
afluxo a partir de outras regiões não seja expressivo tendo em vista que a região é
bastante ocupada, e vem apresentando grande crescimento populacional nos últimos
anos possuindo uma extensa quantidade de grandes empreendimentos em
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andamento. Assim sendo a expectativa é de que a maior parte do contingente da mãode-obra alocada nas obras seja proveniente da própria região, o que minimizará os
conflitos culturais potenciais.
De todo modo a presença dos trabalhadores e a movimentação de máquinas e
equipamentos nas imediações e próximo às áreas de ocupação humana resultarão em
alterações do cotidiano das comunidades, com riscos associados. Como principais
riscos a serem aferidos no presente impacto são destacados a convivência dos
trabalhadores com as comunidades locais, o que poderá resultar no aumento da
incidência de doenças sexualmente transmissíveis e no aumento de conflitos diretos
como desavenças. Isto decorre do fato de que os alojamentos e canteiros de obras
deverão ser instalados nas áreas urbanas ou próximo às mesmas o que faz com que
os trabalhadores tendam a frequentar bares e outros ambientes sociais locais, o que
poderá vir a ensejar conflitos de convivência.
Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade concreta de interferências no cotidiano
das comunidades tendo em vista que a movimentação permanente de máquinas e
veículos pesados ocorrerá por meio das vias locais, inclusive as vias urbanas. Tendo
em vista que tais vias não são adequadas a tal movimentação e que as comunidades
não estão habituadas à circulação de grande quantidade de veículos pesados (na fase
de obras ocorrerão conflitos associados à interferência no cotidiano destas
comunidades) com possibilidades de acidentes, atropelamentos e prejuízos ao
comércio local. Os aspectos mais específicos de interferência no tráfego local e
geração de poeiras serão tratados em itens separados dada sua importância e
magnitude.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 14.
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Tabela 14: Classificação e critérios do impacto negativo na Introdução de tensões e riscos sociais
na fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Ações de Discussão e negociação para Desapropriação das áreas demarcadas
no Decreto de Utilidade Pública;



Contatar o público diretamente afetado, em particular os residentes em áreas a
serem

desapropriadas,

de

forma

a

mantê-los

informados

sobre

os

procedimentos e cronograma de desenvolvimento do projeto;


Manter Divulgação de quais são os critérios para cadastramento e contratação
de mão-de-obra local, o local para inscrição e registro dos candidatos a
emprego, de forma a priorizar a contratação mão-de-obra local;



Realização de Pesquisa de opinião pública (surveys) durante a fase das obras;



Divulgar informações sobre o andamento das atividades da obra, próximas fases
previstas, interferências no cotidiano da população e dos Programas Ambientais
por meio de boletim informativo bimestral;



Preparar material didático (folders e panfletos) explicativo de forma a manter o
público informado sobre o projeto e as mudanças de uso de ocupação de solo (a
médio e longo prazo) nas áreas diretamente afetadas pelas obras do Contorno
Rodoviário de Florianópolis;
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Divulgação intensiva de todos os aspectos do empreendimento de interesse das
comunidades;



Orientação dos empregados das empreiteiras para as normas de conduta;



Articulação institucional para eventuais medidas necessárias na área de
segurança pública.

(3) Interferências com o tráfego local na fase de obras
Este impacto ocorrerá a partir do início das atividades relacionadas à implantação do
empreendimento, como a montagem e operação de canteiros de obra e áreas de apoio
e a exploração de áreas de empréstimo, até a execução das obras civis propriamente
ditas. No caso do empreendimento em questão tal interferência tende a ser severa
tendo em vista a baixa capacidade das vias locais a serem compartilhadas pela obra.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá interferências com o tráfego local na etapa de instalação e operação
dos canteiros e áreas de apoio não industriais bem como na instalação e
operação do canteiro industrial sobre as comunidades da ADA e AID, como
impacto de primeira ordem tendo em vista a movimentação de grande
quantidade de máquinas e veículos a partir de tais áreas até as frentes de obra
utilizando-se das vias locais para efetuar tais deslocamentos;



Na fase de exploração de caixas de empréstimos e jazidas, sobre as
comunidades da ADA e AID, surgirá tais interferências, como impacto de
primeira ordem tendo em vista a movimentação de grande volume de veículos
para o transporte de solo, areia e rocha, a partir de tais áreas até as frentes de
obra utilizando-se das vias locais para efetuar tais deslocamentos;



Ocorrerá interferências na fase de execução das obras civis de implantação do
contorno como impacto de primeira ordem afetando as comunidades tanto da
ADA quanto da AID, associado diretamente ao aumento da demanda de tráfego
nas vias locais em decorrência do deslocamento de veículos pesados para
transporte de material, quanto pela necessidade da construção de desvios em
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trechos das vias locais nos quais haverá interferência entre tais vias e o futuro
contorno.
Este impacto ocorrerá durante todo o período de obras devido à necessidade de
utilização permanente das vias de acesso locais para movimentação de máquinas e
veículos destinados às obras. Destaca-se no caso de uma obra rodoviária a grande
movimentação de materiais (solo e areia) para conformação dos taludes de aterro, a
grande movimentação de materiais oriundos de cortes e a movimentação de rocha
britada para as etapas de pavimentação.
Além do transporte de materiais de classe 2 deve ser destacada a movimentação de
material asfáltico destinado à imprimação a partir da usina de asfalto. Diversas das vias
locais serão utilizadas como caminhos de serviço às obras o que implicará em
congestionamento das mesmas, elevação dos riscos de acidentes e geração de
poeiras e ruídos.
Durante as obras, as vias locais irão operar com tráfego muito superior a sua
capacidade de suporte, o que demandará ações permanentes de manutenção a serem
promovidas pelo empreendedor. Em determinados locais, como é o caso da via não
pavimentada que passa aos fundos da unidade da Petrobrás e liga os município de
Biguaçu e São José, serão necessários alargamentos em determinados locais de modo
a comportar o tráfego de caminhões. Nos trechos de serra esta via já mostra
escorregamentos de terra e movimentos de massa ao longo de seus cortes, refletindo a
instabilidade geotécnica presente nas unidades coluviais, o que tornará as ações de
alargamento e manutenção ainda mais completas do ponto de vista operacional.
Apresenta-se as principais vias locais de acesso onde ocorrerá interferências
potenciais das obras:


No Município de Palhoça: Rua João Bernardino da Rosa; Estrada do Sertão;
Rua Dezesseis; Rua Altino Martins; Srv. Dois; Rua Paulo José de Souza; Rua
Manoel da Silva, Av. Alaor Silveira; Rua Mariano Jorge dos Santos; Rua Hipólito
Vicente Machado; Estr. Sertãozinho; Rua César Renê Wagner; Rua Rafael
Schreiber; Serv. da Paz; Rua João Manoel Rosa; Rua José Maria Souza, Srv.
Dois; Av. São Cristóvão; Intersecção com a BR 282 próximo a estaca 229+000;
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Serv. Clemente de Freitas; Rua Felisberto José da Silva; Rua José Natividade
de Medeiros; Rua Ns. de Fátima; Rua Jorge Marcelino Coelho; Rua Ns. da Rosa
Mística; Caminho dos Arames; Estr. Geral dos Padrecos; Rua Januário Pereira
de Lima, Estr. Geral da Barra; Intersecção com a BR 101 próximo a Praça de
Pedágio (estaca 0+500).


No Município de São José: Rua Camilo Francisco da Silva; Rua Manoel Flores;
Srv. Pedro Schmitt; Rua Francisco Antônio da Silva; SC 407; Rua José Estevão
da Silva; Rua Pedro Schimidt; Estrda Sertão do Maruim; Estrada Geral do Alto
Forquilhas.



No Município de Biguaçu: Estrada Geral do Alto Forquilhas; SC 408; Estr. Geral
da Encruzilhada/Rua Treze de Maio; Estr. Geral Sorocaba de Fora; Rua Valmor
Antônio Kair; Rua João Raiz; BR 101 próximo ao acesso para o Aterro Sanitário
da empresa Proativa.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 15.
Tabela 15: Classificação e critérios do impacto negativo na Interferências com o tráfego local na
fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

direta

2

Duração

temporária

1

Temporalidade

curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Levantamento cadastral detalhado das condições das vias locais, projeto de
melhoramento contemplando as intervenções envolvendo remanejamento do
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trânsito local no entorno da ADA, incluindo a implantação de desvios e estradas
provisórias, melhorias operacional da via existente, relocação de pontos de
ônibus e eventuais adequações de rotas e alterações nos fluxos de pedestres
em áreas urbanas. Aprovação nas prefeituras dos Projetos, antes do início de
sua utilização pelas obras;


Alguns desvios serão implantados na fase inicial e outros deverão ser
implantados em etapas intermediárias, como atividade preparatória a uma
determinada frente de obra;



Todos os desvios provisórios serão objeto de controle operacional, incluindo
fiscalização do tráfego, restrições de horário, e outras medidas segundo
pertinente em cada caso. As condições operacionais serão monitoradas visando
a instruir eventuais adequações do projeto dos desvios, tais como mudanças de
sinalização, dispositivos de redução de velocidade, ou outras;



Os desvios de vias urbanas interceptadas pela rodovia ou interseções em nível,
que deverão receber desvio provisório anteriormente ao ataque do trecho para
não interromper os fluxos existentes;



Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração
prevista da interrupção em cada caso;



Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços
públicos;



Melhoramento e manutenção das vias locais utilizadas pelo tráfego das obras.

(4) Frustração das expectativas locais quanto à melhoria das condições de
tráfego intra e inter municipal
Este impacto ocorrerá quando da conclusão das obras e início da operação do
empreendimento tendo em vista que existe grande expectativa das comunidades dos
municípios de Biguaçu, Palhoça e São José quanto a melhorias nas condições de
tráfego intra-municípios e inter-municípios e tendo em vista que o contorno rodoviário
proposto terá acessos locais restritos ao longo de sua extensão.
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As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação da rodovia como impacto de primeira ordem
afetando as comunidades da ADA e AID, tendo em vista que o contorno será
uma via de classe 1A, ou seja, via arterial com acessos restritos.

Os municípios de Biguaçu, São José e Palhoça tem apresentado elevados índices de
crescimento nos últimos anos. Moraes et al. (s/d.) estudando a expansão da ocupação
nos municípios da Região Metropolitana de Florianópolis (Florianópolis, Biguaçu, São
José e Palhoça) identificaram que, entre 1985 e 2009, a área urbana dos mesmos teve
uma expansão de 287,67%. O aumento da malha urbana ocorreu em grande parte em
direção a oeste, a partir da BR 101, e não teve balizamento em diretrizes de
planejamento pré-definidas. O resultado é que hoje, existe um grande contingente
populacional especialmente nos municípios de Palhoça e São José, que não contam
com vias de acesso de grande capacidade a partir das áreas residenciais até as
rodovias SC 407, BR 282 e BR 101. A melhoria das condições de acesso e
escoamento é uma demanda deste contingente populacional que vê na construção do
Contono Rodoviário uma solução potencial para suas demandas.
Ocorre, portanto, que o objetivo definido para o Contorno Rodoviário é promover o
desvio do tráfego pesado de cargas da rodovia BR 101, no segmento em que a mesma
corta a malha urbana da região metropolitana de Florianópolis, de modo a melhorar as
condições de escoamento do tráfego local nesta última. Nesta concepção o Contorno
possui entradas limitadas ao seus pontos inicial e final e às interseções com as
rodovias BR 282, SC 407, SC 408 e Estrada Municipal da Encruzilhada.
A existência de acessos limitados resultará na frustração das expectativas locais de
parte do contingente populacional que hoje reside especialmente nas áreas urbanas de
Palhoça e São José, quanto às ampliação de suas opções de acesso desde suas áreas
residenciais até as rodovias BR 282 e BR 101.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 16.
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Tabela 16: Classificação e critérios do impacto negativo na frustração das expectativas locais
quanto à melhoria das condições de tráfego intra e inter municipal
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

indireta

1

Duração

permanente

2

Temporalidade

longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais.



Divulgação ampla de informações.



Orientação dos empregados das empreiteiras para as normas de conduta e
prevenção de acidentes.



Contratação de membros da comunidade local para comporem a equipe de
Comunicação Social caso seja de interesse da comunidade.



Sinalização adequada do trecho, implantação de redutores de velocidade e
informação ampla dos usuários.



Articulação institucional para eventuais medidas necessárias na área de
segurança pública.



Informação permanente a população afetada quanto aos objetivos do contorno
em

relação

à

redução

do

tráfego

de

passagem

e

dos

níveis

de

congestionamento ao longo da via expressa.


Ajustes permanentes das ações dos programas ambientais, com base nos
resultados da pesquisa de opinião pública, visando aumentar o nível de
satisfação.
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A Tabela 17 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
Tabela 17: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

indireta

1

Duração

permanente

2

Temporalidade

longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(5) Interferência com o fornecimento de água e energia na fase de obras
Este impacto poderá ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento tendo
em vista a possibilidade de que as obras de limpeza dos terrenos, terraplenagem e
construção de fundações de pontes e acessos venham a danificar redes locais de água
ou de distribuição de energia elétrica.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de execução das obras civis de implantação do contorno poderá ocorrer
como impacto de primeira ordem afetando a infraestrutura pública existente;

O traçado do Contorno Rodoviário intercepta áreas de ocupação humana nos
municípios de Palhoça, Biguaçu e São José, com ênfase no primeiro. Durante a
realização das obras nas áreas urbanas existe a possibilidade concreta de que ocorram
interferências nas redes de fornecimento de água, esgotamento sanitário e de energia
elétrica. No caso da rede de energia elétrica as interferências são mais visíveis e a
remoção e realocação do posteamento e da rede são realizados mediante
apresentação e aprovação de projeto junto à CELESC ou na ELETROSUL caso
necessite de relocação da Linha de Alta Tensão. Neste caso as interferências no
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fornecimento de energia, se ocorrerem, serão planejados e realizados mediante
comunicação prévia aos usuários.
No caso das redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitários,
que são obras enterradas, e não dispõe de cadastro atualizado. Assim sendo, existe a
possibilidade de interferência das obras na mesma, sem planejamento prévio, com
interrupções temporárias no atendimento destes serviços.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 18.
Tabela 18: Classificação e critérios do impacto negativo com fornecimento de água e energia na
fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

direta

2

Duração

temporária

1

Temporalidade

curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Nos locais onde o empreendimento cruza ou interfere na rede de energia
elétrica, de abastecimento de água, gasoduto, telefonia, a Construtora deverá
entrar em contato direto com a concessionária, analisar o nível de interferência
necessário e realizar os procedimentos necessários para que a comunidade não
fique desabastecida dessas infraestruturas.
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(6) Ocorrência de acidentes com animais peçonhentos na fase de obras
Este impacto poderá ocorrer durante toda a etapa de execução das obras o que inclui
as fases de implantação e operação de canteiros e áreas de apoio e a exploração de
jazidas. Tal impacto é vinculado ao afugentamento de animais peçonhentos a partir das
áreas de intervenção, tendo em vista inclusive, a quantidade expressiva de áreas nas
quais se procederá à supressão da vegetação. Tais acidentes poderão acometer tanto
os trabalhadores das obras quanto as comunidades locais, no caso do deslocamento
destes animais até as áreas residenciais.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência e posteriormente descritas.
Forma de ocorrência:


Na fase de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não industriais
bem como na instalação e operação do canteiro industrial tal impacto poderá
ocorrer decorrente de segunda ordem da perda de habitat, diretamente
vinculado ao afugentamento da fauna;



No período de exploração de jazidas e caixas de empréstimo este impacto
poderá ocorrer decorrente de primeira ordem do afugentamento da fauna
ocasionado tanto pela perda de habitat quanto pela produção de ruídos e
movimentação de máquinas nestas áreas;



Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente do afugentamento da fauna
nas frentes de obra.

A supressão de vegetação e limpeza de áreas necessárias à realização das obras vai
gerar a perda de habitat da fauna e consequentemente o afugentamento dos
espécimes existentes no local. Destaca-se que por tratar da abertura e implantação de
nova via, a interferência em habitat é bastante ampliada, especialmente nos segmentos
entre as estacas: 184+600 e 186+440; 191+500 e 191+800; 194+320 e 194+580;
194+980 e 195+160; 195+900 e 196+020; 206+000 e 210+000; 211+300 e 211+600;
215+600 e 221+000; 221+900 e 222+500; 223+500 e 224+000; 224+500; 225+000 e
226+040, correspondentes aos trechos com grande volume de supressão vegetal.
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Assim sendo, um dos riscos associados à exposição das áreas antes praticamente
isoladas, associadas à movimentação da fauna, é a ocorrência de acidentes com
animais peçonhentos, especialmente ofídios.
O público mais suscetível à ocorrência deste tipo de acidente é o dos trabalhadores
das obras, especialmente aqueles envolvidos nas atividades iniciais de desmatamento.
Entretanto não pode ser descartada a hipótese do deslocamento destes animais para
áreas próximas a outras ocupações humanas, podendo vir a gerar acidentes desta
natureza.
Durante a realização das obras poderá ocorrer ainda o afugentamento de animais do
entorno destas em decorrência do ruído produzido pela movimentação de máquinas,
incluindo animais peçonhentos. Nesta etapa das obras também poderá ocorrer
acidentes com ofídios, envolvendo principalmente os trabalhadores nas frentes de
obras.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 19.
Tabela 19: Classificação e critérios do impacto negativo com ocorrência de acidentes com
animais peçonhentos na fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

indireta

1

Duração

temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

local

1

Magnitude

baixa

2

Probabilidade

baixa

1
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MEDIDAS RECOMENDADAS:
 Noções as comunidades e aos trabalhadores sobre o risco de acidentes
com animais peçonhentos, formas de evitá-los e como proceder em caso de
ocorrência, principalmente com as espécies mais comuns como espécies Bothrops
jararaca (jararaca), Bothrops jararacussu (jararacuçu) e o gênero Micrurus sp (coral
verdadeira). Essas espécies são de ocorrência mais comum encontradas próximos a
habitações, pelo fato de buscarem alimento (pequenos mamíferos, principalmente
roedores);
 Manter disponível nos canteiros de obras todo o material necessário para
o pronto atendimento no caso de emergência desta natureza, também nos postos de
saúde local.
(7) Emissão de material particulado (poeiras) em acessos não pavimentados
Este impacto ocorrerá durante toda a etapa e fases envolvidas na construção do
empreendimento tendo em vista o grande volume de tráfego de máquinas e veículos da
obra por meio de acessos locais não pavimentados e tendo em vista as atividades de
terraplenagem da nova via. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em
relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe.
Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais bem como na instalação e operação do canteiro industrial como
impacto de primeira ordem sobre o componente qualidade do ar, associado
principalmente à movimentação de máquinas e veículos da obra por meio de
acessos locais não pavimentados;



Acontecerá na etapa de exploração de jazidas e caixas de empréstimo como
impacto de primeira ordem sobre o componente qualidade do ar, associado
principalmente à movimentação de máquinas e veículos para o transporte de
materiais por meio de acessos locais não pavimentados;



Dar-se-á no período de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem afetando o componente ambiental qualidade
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do ar tendo em vista a movimentação de máquinas e veículos, principalmente
nas etapas de limpeza e terraplenagem.
A geração de material particulado – poeiras – é um impacto frequentemente associado
às obras rodoviárias tendo em vista que as mesmas envolvem grande movimentação o
de terra nas etapas de conformação dos aterros e terraplenagem. No caso em questão,
além da geração de poeiras associada à conformação dos aterros haverá grande
potencial de geração de materiais particulados associado à movimentação de
máquinas e veículos pesados.
Esta movimentação está associada principalmente ao transporte de material para as
obras. Durante o transporte, tanto a circulação por vias e acessos não pavimentados,
quanto a exposição da carga ao ambiente produzirão grande quantidade de material
particulado, poeiras. Esta produção deste tipo de material nas vias locais não
pavimentadas já pode ser observada atualmente em diversos trechos não
pavimentados. As obras do Contorno tendem a agravar tal situação, especialmente se
medidas mitigadoras não forem implantadas adequadamente.
As poeiras e material particulado em geral trazem problemas potenciais à saúde,
especialmente ao sistema respiratório, além de produzirem grandes transtornos nas
áreas residenciais devido à sujeira resultante.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 20.
Tabela 20: Classificação e critérios do impacto negativo com Emissão de material particulado
(poeiras) em acessos não pavimentados.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Divulgação permanente de informações acerca das interrupções de tráfego,
cronograma de obras e intervenções previstas;



Aspersão de água nas áreas de serviço;



Planejamento das operações de transporte de materiais e equipamentos
evitando horários noturnos;



Transporte de materiais em caminhão basculante devidamente coberto por lona;



Limitação das atividades de britagem aos locais e horários menos sujeitos a
ventos;



Recuperação das áreas utilizadas e revegetação das mesmas com conservação
da vegetação plantada.

A Tabela 21 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
Tabela 21: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1
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(8) Aumento e/ou aparecimento de doenças na fase de obras
Este impacto poderá ocorrrer durante o período de obras associado ao afluxo e
presença de trabalhadores vinculados às obras na região, possibilitando o surgimento
de ocorrências de doenças endêmicas e aumento das ocorrências de doenças
sexualmente transmissíveis.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de contratação da mão-de-obra, como impacto de primeira ordem
associado ao afluxo de trabalhadores oriundos de outros locais que passarão a
conviver junto às comunidades locais;



Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno como
impacto de primeira ordem decorrente da introdução de tensões e riscos sociais,
afetando as comunidades tanto da ADA quanto da AID. Neste aspecto chama a
atenção a possibilidade do aumento das ocorrências de doenças sexualmente
transmissíveis.

O afluxo de trabalhadores destinados à obra em determinadas regiões pode resultar
em impactos significativos no aumento das ocorrências de doenças, especialmente as
endêmicas e sexualmente transmissíveis. No caso em questão, considerando que
existe uma expectativa de que o maior contingente de mão-de-obra seja oriundo da
própria região e considerando que a região metropolitana de Florianópolis conta como
uma rede estruturada de atendimento hospitalar, estima-se que o impacto associado ao
surgimento de doenças na fase de obra seja de baixa relevância. De todo modo o
mesmo não deve ser desconsiderado, sendo importante a previsão de medidas de
controle da saúde dos trabalhadores, por parte do empreendedor, e medidas de
esclarecimento à população diretamente afetada, quanto à prevenção de doenças.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada apresentada na Tabela 22.
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Tabela 22: Classificação e critérios do impacto negativo com Aumento e/ou aparecimento de
doenças na fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Realização de exames médicos admissionais e periódicos e observação
rigorosa das normas de saúde e segurança no trabalho por parte das
construtoras;



Orientação dos trabalhadores na área de saúde preventiva;



Articulação institucional para intensificação das ações de saúde preventiva junto
à comunidade rural.

(9) Geração de ruídos e vibrações na fase de obras
Este impacto ocorrerá durante toda a implantação do empreendimento, desde as fases
implantação dos túneis, de montagem e operação dos canterios e exploração de
jazidas e áreas de empréstimo, quando da realização das obras propriamente ditas. A
geração de ruídos e vibrações afeta tanto as comunidades da ADA e AID, provocando
incômodos e podendo ocasionar danos à saúde, e quanto a fauna terrestre, resultando
no afugentamento da mesma.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
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Dar-se-á no período de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio
não industriais, bem como na instalação e operação do canteiro industrial como
impacto de primeira ordem, afetando tanto as comunidades da ADA e AID,
quanto a fauna terrestre;



Ocorrerá na fase de exploração de jazidas e caixas de empréstimo como
impacto de primeira ordem, afetando tanto as comunidades da ADA e AID,
quanto a fauna terrestre;



Acontecerá na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem afetando as comunidades da ADA tendo em
vista a implantação de túneis e movimentação de máquinas e veículos, desde as
etapas de limpeza das áreas e supressão da vegetação até as fases finais de
pavimentação.

Tendo em vista a natureza do empreendimento em questão – construção de uma nova
via de transporte composta de quatro pistas (duas pistas duplas), com implantação de
túneis – e tendo em vista que as áreas de influência do mesmo são áreas ocupadas,
julga-se necessário realizar considerações acerca da geração de ruídos na fase de
obras.
Durante as obras a principal fonte de ruídos será a movimentação de máquinas e
veículos pesados nas frentes de trabalho, estradas e acessos, e as atividades de
britagem de rocha no canteiro industrial. Outras fones de produção de ruídos serão as
atividades de extração de rocha e realização de cortes, envolvendo uso de explosivos e
a operação dos canteiros de obras.
Em relação à geração de ruídos na fase de obras, tanto aqueles decorrentes da
britagem quanto aqueles decorrentes da operação das frentes de obra e movimentação
de máquinas e veículos pesados, é importante estabelecer os níveis máximos
aceitáveis, a fim de possibilitar a realização do monitoramento futuro e permitir os
ajustes nos horários de operação, de modo a minimizar os efeitos negativos e
inconvenientes gerados.
Do ponto de vista legal, a ocorrência de níveis excessivos de ruídos é considerada
como poluição ambiental e, portanto está sujeita a controle por meio de instrumentos
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derivados da Política Nacional do Meio Ambiente, cuja normatização e estabelecimento
de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado e necessário à sadia
qualidade de vida, é atribuída ao CONAMA (Lei 6.938/81, Artigo 6º, Inciso II).
No que diz respeito aos ruídos a normatização com vistas à proteção ambiental e da
saúde humana é regulada pela Resolução do CONAMA 001, de 08 de março de 1990.
Esta Resolução adota os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e pela Norma Brasileira Regulamentar – NBR 10.151, e suas
reedições.
A Resolução 001/90 do CONAMA, nos seus itens I e II, determina:
I – A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política,
obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e
diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior
as ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR
10.151:2000 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Assim sendo, o atendimento tanto das determinações emanadas do CONAMA, quanto
os padrões normativos nacionais, serão utilizados os padrões de níveis de ruídos
estabelecidos por meio da NBR 10.151:2000.
Do ponto de vista da classificação dos ruídos e seu posterior enquadramento nos
limites padrão estabelecidos pela ABNT, será necessário considerar, separadamente,
os ruídos decorrentes das detonações de explosivos necessários à extração de rocha e
realização de cortes em rocha e os ruídos decorrentes da movimentação de máquinas,
veículos e operação das frentes de obra.
O ruído decorrente das detonações é classificado como ruído de caráter impulsivo, ou
seja, contém impulsos, que são picos de energia acústica com duração menor do que
um segundo e que se repete em intervalos maiores do que deste tempo.
O ruído decorrente da britagem, da movimentação de veículos pesados e máquinas,
bem como das frentes de obra propriamente ditas, podem ser classificados, em seu
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conjunto como ruídos com componentes tonais, ou seja, contém apitos (oriundos do
alerta de segurança de ré de veículos pesados), chiados ou zumbidos.
Segundo os procedimentos definidos na NBR 10151:2000, no caso da ocorrência de
ruídos com características especiais, é necessário corrigir os níveis padrão
previamente estabelecidos, da seguinte forma:


O Nível Corrigido Lc para ruído com características impulsivas é determinado
pelo valor máximo medido com o medidor de nível de pressão sonora ajustado
para resposta rápida (fast), acrescido de 5 dB(A);



O Nível Corrigido Lc para ruído com componentes tonais é determinado pelo
Nível de Pressão Sonora Equivalente – LAeq acrescido de 5 db(A).

A propagação dos ruídos dependerá em primeiro lugar das características das obras,
seja em termos de localização do canteiro industrial, onde serão realizadas as
atividades de britagem, localização da pedreira, movimentação de máquinas e
veículos, etc. Também haverá influência da direção preferencial dos ventos, umidade,
temperatura, etc. O nível de ruído percebido pelas comunidades será função, além dos
fatores supracitados, da distância que as mesmas encontram-se das fontes de geração
de ruídos.
Destaca-se que a aferição dos níveis de ruídos associados às obras só poderá ser
efetivamente realizada quando da execução das mesmas, por meio do monitoramento
permanente.
Apresenta-se os pontos sensíveis em relação ao ruído percebido, com as
considerações que se fizerem necessárias.
(A) Áreas urbanas e de ocupação humana (inclusive rural): a principal fonte de ruídos
será a movimentaçãoo de máquinas e veículos, bem como a operação os canteiros de
obras e de apoio. Os impactos potenciais afetam as áreas por onde provavelmente se
realizarão os principais acessos e deslocamentos para as frentes de obras, bem como
aquelas sobre as quais incidirão diretamente as obras. As principais áreas são:


Rua João Bernardino da Rosa; Estrada do Sertão; Rua Dezesseis; Rua Altino
Martins; Srv. Dois; Rua Paulo José de Souza; Rua Manoel da Silva, Av. Alaor
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Silveira; Rua Mariano Jorge dos Santos; Rua Hipólito Vicente Machado; Estr.
Sertãozinho; Rua César Renê Wagner; Rua Rafael Schreiber; Serv. da Paz; Rua
João Manoel Rosa; Rua José Maria Souza, Srv. Dois; Av. São Cristóvão;
Intersecção com a BR 282 próximo a estaca 229+000; Serv. Clemente de
Freitas; Rua Felisberto José da Silva; Rua José Natividade de Medeiros; Rua
Ns. de Fátima; Rua Jorge Marcelino Coelho; Rua Ns. da Rosa Mística; Caminho
dos Arames; Estr. Geral dos Padrecos; Rua Januário Pereira de Lima, Estr.
Geral da Barra; Intersecção com a BR 101 próximo a Praça de Pedágio (estaca
0+500);


No Município de São José: Rua Camilo Francisco da Silva; Rua Manoel Flores;
Srv. Pedro Schmitt; Rua Francisco Antônio da Silva; SC 407; Rua José Estevão
da Silva; Rua Pedro Schimidt; destaca-se os impactos sobre as localidades
rurais situadas ao longo da Estrada Sertão do Maruim; Estrada Geral do Alto
Forquilhas;



No Município de Biguaçu: Estrada Geral do Alto Forquilhas; SC 408; Estr. Geral
da Encruzilhada/Rua Treze de Maio; Estr. Geral Sorocaba de Fora; Rua Valmor
Antônio Kair; Rua João Raiz; BR 101 próximo ao acesso para o Aterro Sanitário
da empresa Proativa.

(B) Áreas não ocupadas: nas áreas naturais não ocupadas ou de ocupação muito
rarefeita (sítios, chácaras e terrenos com moradias isoladas) o maior impacto da
produção de ruídos se dará sobre a fauna local. Nestas áreas, em grande parte
dotadas de vegetação em estágios inicial e secundário de regeneração, a produção de
ruídos ocasionará o afugentamento da fauna, o que poderá intensificar o efeito de
segregação de habitat. Neste aspecto destaca-se a previsão de instalação do canteiro
industrial no, área de serra, que possui vegetação bem preservada e á área das
nascentes do rio Forquilhas.
No que tange a geração de vibrações, como já apresentado anteriormente no Volume 1
deste EIA, a utilização de explosivos na abertura de túneis é aqui considerado como a
atividade impactante, que tem por objetivo fraturar a rocha de modo a provocar seu
movimento em relação à face livre, de forma a viabilizar sua extração e o conseqüente
avanço do túnel. Como resultado da utilização de explosivos, além do alcance dos
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

126

objetivos em termos de perfuração da rocha, tem-se, como efeitos negativos a geração
de vibrações induzidas no maciço rochoso, a geração de ruídos, a produção de poeiras
e gases, o sobrelançamento de fragmentos e a deterioração do maciço rochoso, seja
pela detonação de uma seção superior à desejada, seja pela geração de sistemas de
fraturas no corpo rochoso, o que pode aumentar sua permeabilidade.
Para minimizar tais efeitos deletérios trabalha-se com planos de detonação, ou planos
de fogo, ajustados caso a caso, a partir da realização de testes In loco, com o
respectivo monitoramento rigoroso dos efeitos, às diversas distâncias da fonte. Neste
caso os testes deverão ser iniciados com cargas mais leves, ajustando a potencia de
carga e as distâncias de avanço em função do comportamento geomecânico do
maciço. Destaca-se que em relação à norma brasileira que trata dos limites máximos
admissíveis de vibrações provocadas por explosivos/detonações, a ABNT estabeleceu,
por meio da NBR 9653, que o limite máximo admissível de velocidade de vibração da
partícula é de 15mm/s.
Também, a ABNT estabeleceu distâncias de segurança em função da carga de
explosivos por espera, de modo a garantir que não seja ultrapassado o limite de
vibração da partícula de 15mm/s. Para intervalos de distância inferiores a 200m da
fonte de produção das vibrações, a NBR sugere limites do uso da carga máxima por
espera (Q), de modo a não se excederem os valores limite de velocidade de vibração
da partícula.
Independentemente das distâncias envolvidas, para o acompanhamento dos efeitos
gerados na implantação do túnel, em função das condições geomecânicas encontradas
em profundidade, é recomendada a instalação de equipamentos de monitoramento
antes do início das obras, que deverão permanecer em operação ao longo de toda ela.
Assim, os níveis de vibrações aceitáveis para o projeto do Contorno Rodoviário de
Florianópolis deverá estar ligada à duas condições de controle, que são: Plano de fogo
(controle de utilização de cargas); Monitoramento (medidores de deformações e
sismógrafos).
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 23.
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Tabela 23: Classificação e critérios do impacto negativo com Geração de ruídos e vibrações na
fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

baixa

2

Probabilidade

alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Não promover detonações simultâneas e nem em período noturno;



Informar previamente sobre os horários das detonações agendadas no plano de
execução da obra;



Esclarecimento amplo para a população por meio do Programa de Comunicação
Social acerca dos riscos e ouvir a comunidade acerca de possíveis desconfortos
detectados;



Adotar rigorosamente todas as diretrizes e recomendações da norma técnica
NBR 9653 da ABNT, caso necessário o uso de explosivos nas minerações em
áreas urbanas, visando reduzir os riscos inerentes ao desmonte de rocha com
uso de explosivos em minerações, estabelecendo parâmetros a um grau
compatível com a tecnologia disponível para a segurança das populações
vizinhas, referindo-se a danos estruturais e procedimentos recomendados
quanto ao conforto ambiental;



Atender a Resolução CONAMA nº 001/90 – que estabelece os critérios e
diretrizes para o controle da emissão de ruídos, a NBR 10.151:2000 – Avaliação
do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade; a NBR
10.152:1987 (NB-95) – Níveis de ruído para conforto acústico; e a NR 15 –
Atividades e operações insalubres;
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Monitoramento permanente da geração de vibrações e ruídos junto as
comunidades, com a instalação de medidores de deformação e sismógrafo;



Monitoramento periódico dos ruídos nas comunidades cortadas pela Rodovia;



Iniciar as detonações para abertura dos emboques com cargas de menor
potência a fim de afastar previamente os animais, bem como realizar ajuste
paulatino dos planos de fogo;



Instalar redutores de velocidade para diminuir o risco de atropelamento da fauna
afugentada;



Limitar os horários de operação ao horário comercial;



Utilizar equipamentos e maquinários devidamente equipados com redutores
(abafadores) de ruídos;



Manter regulagem sistemática de motores e equipamentos de forma a reduzir a
emissão de ruídos;



Respeitar os horários de descanso previstos em lei (das 22 às 7 horas), quando
da execução de atividades com emissão de ruídos;



A detonação não deve ocorrer aos domingos e feriados públicos.

A Tabela 24 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
Tabela 24: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

Média

2
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(10) Geração de ruídos na fase de operação
Este impacto ocorrerá em função da operação da nova via, que produzirá determinados
níveis de ruídos em função do volume de tráfego e condições do pavimento. As formas
de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de precedência,
posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação como impacto de primeira ordem afetando o
componente ambiental comunidades da ADA e AID e afetando diretamente o
componente fauna terrestre com a criação de barreira acústica ao longo de toda
a via.

Na fase de operação da rodovia os ruídos são oriundos do tráfego de veículos e
depende diretamente do volume de tráfego e das condições do pavimento. O aumento
da rugosidade do pavimento bem como a presença de água aumentam o nível de
ruídos produzidos. A produção de ruídos associada à operação rodoviária é um dos
principais impactos percebidos em relação a este tipo de empreendimento e afeta a
saúde humana.
No que diz respeito aos ruídos a normatização com vistas à proteção ambiental e da
saúde humana é regulada pela Resolução do CONAMA 001, de 08 de março de 1990.
Esta Resolução adota os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e pela Norma Brasileira Regulamentar – NBR 10.151:2000, e suas
reedições.
A Resolução 001/90 do CONAMA, nos seus itens I e II, determina:
I – A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política,
obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e
diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior
as ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR
10.151:2000 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
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Assim sendo, tendo em vista o atendimento tanto das determinações emanadas do
CONAMA, quanto os padrões normativos nacionais, serão utilizados os padrões de
níveis de ruídos estabelecidos por meio da NBR 10.151:2000.
Na fase de operação a fonte de ruídos será a movimentação de veículos pesados que
irão transitar ao longo do Contorno Rodoviário, que podem ser classificados, em seu
conjunto como ruídos com componentes tonais. Na etapa do diagnóstico foram
realizadas medições dos ruídos ao longo da diretriz proposta para o Contorno
O mapa contendo a localização dos pontos é apresentado no Volume I do presente
estudo. O monitoramento em pontos que hoje não sofrem influência de uma rodovia de
grande capacidade, como será o Contorno Rodoviário, foi realizado com objetivo de
avaliar a situação sem o empreendimento e estimar o impacto na situação com o
empreendimento.
Exemplificando a situação para uma rodovia de grande fluxo de veículos, podemos
citar o gráfico da Figura 16no qual mostra os níveis de pressão sonora coletados
durante o período diurno no entroncamento das rodovias BR 282 (acesso a cidade de
Florianópolis) e a BR 101, no ponto “G”.

Figura 16: Nível de pressão sonora diurno, Ponto G – dia 12/06/2013.

Em contra partida, para uma região que não sofre com impactos sonoros oriundos da
maciça movimentação de veículos no seu entorno, podemos citar o gráfico da Figura
17, exemplificando os níveis de pressão sonora coletados durante o período noturno na
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rua Vereador Rogério da Silva, município de Palhoça, próxima ao traçado do Contorno
Rodoviário de Florianópolis, no ponto “L”.

Figura 17: Nível de pressão sonora diurno, Ponto 3 – dia 10/07/2011.

A operação do Contorno Rodoviário trará uma mudança significativa nos níveis de
ruídos verificados nas imediações do mesmo, tendo em vista que uma das
externalidades associadas a projetos de transportes é a geração de ruídos. Não é
adequado estimar que os níveis de ruídos serão os mesmos hoje verificados na rodovia
BR 101, uma vez que o Contorno não desviará integralmente o trânsito da mesma.
Assim sendo, o nível exato de ruídos associados à operação rodoviária no Contorno
somente poderá ser aferido com exatidão mediante o monitoramento permanente na
fase de operação. Tais níveis dependerão dos horários de operação, do desvio efetivo
de tráfego para a nova via e do crescimento do tráfego ao longo do horizonte de
planejamento considerado. Os efeitos da produção de ruídos também dependerão do
nível e padrão de crescimento verificado nas áreas urbanas potencialmente afetadas,
que podem paulatinamente se aproximar da rodovia. Destaca-se que atualmente a
maior parte do traçado situa-se relativamente distante das áreas ocupadas.
Além dos efeitos da produção de ruídos sobre as populações humanas vale destacar
seus efeitos deletérios sobre os ecossistemas naturais, de grande relevância neste
caso. A produção de ruídos associados à operação de uma rodovia cria uma barreira
acústica ao longo da mesma, intensificando o efeito de borda em áreas florestadas e a
segregação de habitat.
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Ressalta-se que com a implanção dos túneis, localizados sob áreas florestadas no
município de Palhoça, minimiza os efeitos de ruídos na funa local.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 25.
Tabela 25: Classificação e critérios do impacto negativo com geração de ruídos na fase de
operação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Realizar monitoramento periódico em de nível de ruído;



Atender a NBR 10.151:2000 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o
conforto da comunidade;



Implantar barreira acústica nos locais onde o nível de ruído ultrapasse o nível
permitido, priorizando os segmentos mais próximos das áreas de ocupação
humana;



Inserir barreira para isolamento dos ruídos nos segmentos onde há travessia de
de remanescentes florestais, evitando afugentamento de animais, causado pelo
ruído.

A Tabela 26 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
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Tabela 26: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(11) Perda de áreas produtivas
Este impacto ocorrerá na fase de implantação do empreendimento associado à
instalação das estruturas físicas da rodovia e das áreas de apoio necessárias às obras.
Esta instalação propriamente dita resultará na perda das áreas produtivas situadas no
interior da faixa de domínio e poderá resultar na inviabilização de determinadas áreas
produtivas em função da segmentação das mesmas.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de planejamento e divulgação do empreendimento, como
impacto de terceira ordem decorrente da declaração de utilidade pública e
diretamente associado à desapropriação das áreas na faixa de domínio;



Acontecerá na etapa de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio
não industriais como impacto de primeira ordem, afetando as comunidades da
ADA e AID do ponto de vista da possível perda de renda;



Dar-se-á no período de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem afetando o componente ambiental solos, tendo
em vista que a implantação da estrutura física da rodovia poderá segmentar
áreas produtivas tornando parte das mesmas operacional ou economicamente
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inviáveis. Esta perda de áreas produtivas poderá ensejar conflitos de uso e
ocupação do solo, na medida em que exista uma tendência de substituição da
destinação anteriormente consolidada nas mesmas.
A perda de áreas produtivas está associada à desapropriação de áreas para fins de
consolidação da faixa de domínio da rodovia e à implantação da estrutura física da
mesma. Este impacto será mais intenso no município de Biguaçu tendo em vista ser
neste onde se desenvolve o maior número de atividades agropecuárias como, criação
de gado, o plantio de hortifrutigranjeiros e de grama.
Além da perda das áreas prevista para implantação da faixa de domínio propriamente
dita é necessário avaliar os efeitos da segmentação das áreas produtivas, tendo em
vista que tal segmentação poderá tornar improdutivas áreas que não serão
necessariamente desapropriadas, principalmente devido ao isolamento das mesmas.
Tais situações deverão ser avaliadas caso a caso quando da realização do cadastro
socioeconômico para fins de desapropriação, de modo a permitir a adequada
compensação por parte do empreendedor.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada apresentada na Tabela 27.
Tabela 27: Classificação e critérios do impacto negativo com perda de áreas produtivas.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Recuperação das áreas utilizadas de modo a restabelecer as relações solo-

água-planta;


Ações de fortalecimento produtivo para a comunidade;



Projeto de instalação licenciamento ambiental de instalação e operação dos

canteiros e áreas de apoio não industriais, deverá incluir programa de comunicação
social especifico de forma a não afetar as comunidades da ADA e AID do ponto de
vista da possível perda de renda;


Levantamento das Propriedades rurais segregadas, tendo como base o Decreto

de Utilidade Pública, verificação da necessidade de passagem inferior para travessia
de gado, cavalos, trator.
(12) Intrusão visual
Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do empreendimento pela existência
da infraestrutura propriamente dita, em sua grande parte localizada em áreas de
grande beleza cênica e predominância de paisagens naturais ou rurais. A execeção a
tal situação ocorre apenas nos dois extremos do contorno, sitaudos em meio à malha
urbana.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação como impacto de primeira ordem afetando as
comunidades da ADA e AID.

Tendo em vista que a grande maioria das áreas ao longo do traçado proposto para o
Contorno Rodoviário são rurais e naturais, de grande beleza cênica, a implantação do
empreendimento e sua operação representarão um impacto visual nestes locais, com
grande modificação do padrão atual. A Figura 18 e Figura 19 mostram a paisagem
dominante, em parte expressiva da diretriz projetada para o Contorno.
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Figura 18: Ao fundo - Paisagem dominante ao longo da diretriz do Contorno Rodoviário de
Florianópolis.

Figura 19: Paisagem dominante ao longo da diretriz do Contorno Rodoviário de Florianópolis.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 28.
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Tabela 28: Classificação e critérios do impacto negativo com Intrusão visual.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Realização de projeto paisagístico, a ser elaborado conjuntamente com o projeto
executivo visando harmonizar o nova via nos segmentos tanto em área urbana
como rural;



O projeto paisagístico tem muito a contribuir na recuperação de paisagens
degradadas e servindo de medida compensatória à supressão de vegetação
necessária à implantação do corpo estradal do Contorno, quanto na preservação
de um patrimônio paisagístico que se encontra em bom estado. Este projeto
deve enfocar prioritariamente a revegetação da faixa de domínio através dos
diferentes estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo.

A Tabela 29 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
Tabela 29: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

1

(13) Geração de emprego e renda na fase de obras
Este impacto ocorrerá durante o período de implantação do empreendimento em
decorrência da contratação de mão-de-obra diretamente vinculada a ele e devido ao
aumento da demanda nos estabelecimentos comerciais em nível local. As formas de
ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e
posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na etapa de contratação da mão-de-obra como impacto de primeira
ordem;



Na fase de execução das obras civis de implantação do contorno poderá ocorrer
como impacto de primeira ordem no que diz respeito às comunidades da ADA e
AID devido à possibilidade do surgimento ou incremento de atividades
comerciais pontuais para atendimento a demandas diretas do contingente de
mão-de-obra alocado nas obras.

A possibilidade de ocorrência deste impacto se inicia nos serviços preliminares da
implantação do empreendimento, quando as ações de mobilização (contratação de
mão-de-obra) levarão à criação de postos de trabalho com impacto restrito à economia
local no entorno imediato das obras.
Associado a este aumento do nível de emprego local, virá um incremento da massa
salarial que repercutirá em maior consumo de bens e serviços nas localidades
impactadas, afetando positivamente o comércio e a arrecadação de tributos.
Vale destacar que no caso em questão, tendo em vista que a região como um todo
vem apresentando elevados índices de crescimento, com grande destaque para o setor
da construção civil, com implantação de empreendimentos no setor de comércio e
indústria leve e com o fato das obras de modernização e ampliação da capacidade da
BR 101 Sul, em grande parte de sua extensão, já estarem ocorrendo desde 2005,
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verifica-se que a região como um todo já tem auferido de benefícios associados ao
crescimento de postos de trabalho e oferta de emprego e renda associados. Neste
caso as obras de implantação do Contorno não deverão alterar significativamente os
indicadores de emprego e renda regionais, mas ainda assim podem ser consideradas
como um vetor de crescimento das oportunidades na região metropolitana de
Florianópolis.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 30.
Tabela 30: Classificação e critérios do impacto positivo com geração de emprego e renda na fase
de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Ações de divulgação da oferta de postos de trabalho;



Recomendação às construtoras para maximização da contratação local de mãode-obra afim de ser evitado o afluxo desnecessário de trabalhadores de outras
regiões;



Ampla divulgação local das oportunidades de emprego;



Articulação institucional no sentido de estabelecer mecanismos de comunicação
capazes de agilizar o atendimento de chamados de emergência.
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(14) Danos patrimoniais na fase de obras
Este impacto poderá ocorrer na fase de implantação das obras, vinculado às atividades
de implantação das interseções rodoviárias junto às rodovias BR 101; Estrada Geral da
Encruzilhada; SC 408; SC 407 e BR 282, ao longo do traçado projetado. Este impacto
está diretamente relacionado às atividades de implantação das obras de arte especiais
projetada nestes locais.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de obras tal impacto poderá ocorrer como impacto de primeira ordem
afetando a Comunidade da AID em função das atividades de implantação das
interseções nas rodovias BR 101; SC 408; SC 407 e BR 282.

Nas interseções da nova via projetada com as rodovias BR 101, SC 408, SC 407 e BR
282 e ainda com a Estrada Geral da Encruzilhada, está prevista a construção de obras
de arte especiais, como pode ser verificado nas figuras apresentadas na sequência.
A construção de tais obras de arte especiais envolve a implantação de trechos
elevados e a fundação dos mesmos demanda o uso de bate-estacas para fixação dos
pilares.
No entroncamento com a rodovia BR 101, ao sul (Palhoça) ao norte (Biguaçu) (Figura
20), na intersecção junto a rodovia estadual SC 407 (Figura 21), em São José, na
intersecção junto a rodovia estadual SC 408 (Figura 22) e na Estrada Geral da
Encruzilhada (Figura 23), em Biguaçu, a ocupação do entorno é mais esparsa, porém
há a presença de residências e estabelecimentos comerciais que poderão vir a ser
impactados pelas vibrações oriundas da construção dos elevados, existindo o risco de
que as vibrações oriundas do bate-estacas, provoque rachaduras e trincas em paredes,
calçadas, telhados, vidraças, etc. Tais danos, se ocorrerem, deverão ser reparados
pelo empreendedor.
Vale mencionar que embora existam outros segmentos a serem implantados na área
urbana de Palhoça não se considera que exista riscos de danos patrimoniais como os
aqui descritos nestes locais, considerando-se que tais segmentos são projetados em
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aterros, cuja implantação não envolve a utilização de equipamentos do tipo bateestaca, como demandando no caso das obras de arte especiais anteriormente
descritas.
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Palhoça/SC

Biguaçu/SC

Figura 20: Entroncamentos com a BR 101, ao Sul (Palhoça -imagem esquerda) e ao norte (Biguaçu – imagem a direita).
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Figura 21: Interseção da nova via com a SC 407 (São José).
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Figura 22: Interseção da nova via com a SC 408 (Biguaçu).
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Figura 23: Interseção com a Estrada Geral da Encruzilhada (Biguaçu)..
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Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 31.
Tabela 31: Classificação e critérios do impacto negativo com Danos patrimoniais na fase de
obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporário

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Identificar e registrar todas as construções existentes na área diretamente
afetada pelas obras de implantação dos viadutos. Vistoriar as edificações antes
do início das obras com o objetivo de avaliar a situação atual dessas
construções. Deverá ser realizado um relatório de vistoria com registro
fotográfico da edificação e que deverá conter a assinatura do proprietário do
imóvel.



Realizar monitoramento periódico em todas as edificações cadastradas durante
a implantação dos viadutos. Áreas poderão ser incluídas dependendo do
detalhamento do Projeto Executivo;



Caso seja identificado algum tipo de dano à alguma edificação, o qual não foi
apresentado na avaliação do imóvel anterior às obras, deverão ser adotadas
medidas com o intuito de mitigar os prejuízos causados.
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A Tabela 32 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
Tabela 32: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporário

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

média

2

(15) Danos patrimoniais em fase de operação
Este impacto poderá ocorrer a partir do crescimento da intensidade e efeitos das cheias
resultante da instalação do contorno rodoviário. Estes aspectos chamam a atenção
para o potencial agravamento das cheias nas bacias dos Rios Inferninho, Biguaçu,
Maruim, Passa Vinte e Aririú.
Devido aos aterros que a rodovia sofrerá às margens dos Rios Inferninho, Saudade
(afluente do Rio Três Riachos e este tributário do Rio Biguaçu), Rio Forquilhas (afluente
do Rio Maruim) com as intervenções previstas em sua área de nascente e o Rio Aririú,
conforme planejamento do traçado.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de operação poderá ocorrer como impacto de segunda ordem afetando
as comunidades da ADA e AID, decorrente do aumento da intensidade e efeitos
das cheias.

O atual traçado projetado para o Contorno Rodoviário de Florianópoilis abrange a bacia
dos Rios citados anteriormente. Segundo a concepção adotada em projeto funcional
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para as áreas próximas ao Rio Inferninho e Rio Saudade preveem-se a implantação de
aterro, com bermas de equilíbrio.
A bacia do Rio Biguaçu em seu trecho baixo é fortemente sujeita à ocorrência de
cheias que resultam em alagamentos das áreas urbanas e rurais. A existência das
cheias que ocorre neste trecho esta normalmente relacionada a perído de maior
precipitação e maré cheia, ocorrendo efeito de remanso com inundação das área
baixas, na região de sistema ambiental aluviar.
Além das ocorrências na bacia do Rio Biguaçu, na bacia do Rio Inferninho o aterro
previsto para a região poderá trazer reprezamento das águas de chuva para a área que
já sofre com inundações. Para o Rio Forquilhas o traçado do Contorno está próximo as
nascentes e curso principal deste Rio em seu trecho alto. Considerando que o aterro a
ser realizado para a construção da pista do contorno, além de sobrepor e margear o
traçado do Rio Aririrú até o entroncamento com a BR 101, poderá intensificar o
potencial de alagamento da região.
A implantação de aterro para a implementação da rodovia, bem como das obras de
drenagem (pontes, bueiros e galerias) poderá resultar em piora das condições de
escoamento nas bacias, resultando no agravamento do problema da ocorrência de
cheias e alagamentos que normalmente ocorrem em seus trechos médio e baixo.
A piora das condições de escoamento está relacionada tanto ao subdimensionamento
das obras de drenagem e pontes, como em decorrência da ocupação da planície
aluvial, prejudicando o escoamento em regime de cheias. Pode ocorrer ainda que a
ocupação das planícies e a redução das calhas de drenagem associadas às
ocorrências de assoreamento das mesmas aumente a velocidade e intensidade dos
escoamentos das águas das chuvas, resultando em danos associados à intensidade do
fluxo (regime de enxurradas) nos pontos a jusante.
Efeitos semelhantes poderão ser verificados nas bacias dos Rios Maruim e Passa Vinte
nas quais há diversas interferências previstas, principalmente com a construção de
pontes sobre tais cursos d’água.
Todos estes eventos potencialmente motivados ou intensificados pelo projeto funcional,
não sendo implantados medidas mitigadoras propostas, resultarão em danos
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patrimoniais os mais diversos, tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista
do poder público municipal.
Os relatórios de avaliação de danos elaborados pela Defesa Civil no Estado de Santa
Catarina já apontam para os tipos de danos normalmente associados às ocorrências de
cheias. São eles: (i) danos a residências, com a perda de móveis, eletrodomésticos,
utensílios de forma geral e alimentos; (ii) danos aos estabelecimentos comerciais com
perda de equipamentos, móveis e mercadorias; (iii) danos à infraestrutura pública com
perda de vias de acesso, redes de abastecimento de água e redes de distribuição de
energia; (iv) danos às áreas rurais com perdas na produção e de insumos. São estes
os tipos de danos patrimoniais que poderão ser agravados com a implantação do
Contorno Rodoviário segundo a concepção no projeto funcional, se não implantadas as
medidas mitigadoras. As Figuras (Figura 24 a Figura 27) mostram alguns danos
patrimoniais associados aos alagamentos ocorridos na cidade de Biguaçu em
decorrência das chuvas ocorridas nos dias 21 e 22 de janeiro de 2011.

Figura 24: Danos patrimoniais causados pelas chuvas de 21 e 22 de janeiro de 2011
Fonte: Prefeitura Municipal de Biguaçu, 2011.
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Figura 25: Danos patrimoniais causados pelas chuvas de 21 e 22 de janeiro de 2011.
Fonte: Prefeitura Municipal de Biguaçu, 2011.

Figura 26: Danos patrimoniais causados pelas chuvas de 21 e 22 de janeiro de 2011.
Fonte: Prefeitura Municipal de Biguaçu, 2011.
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Figura 27: Danos patrimoniais causados pelas chuvas de 21 e 22 de janeiro de 2011.
Fonte: Prefeitura Municipal de Biguaçu, 2011.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 33.
Tabela 33: Classificação e critérios do impacto negativo com danos patrimoniais em fase de
operação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

média

2
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


No trecho das margens dos rios onde foram identifidados pontos de inundação,
principalmente os Rios Inferninho, Forquilhas e Aririú a rodovia poderá ser
construída em elevado na sua maior extensão ou manter a rodovia em aterro
desde que todas as obras de artes correntes tenham dimensões adequadas,
permitindo funcionar como corredor de fauna e livre passagem de água em
período de enchente, para tanto deve-se manter vão livre de 3,0m (três metros)
em cada margem e a não construção de pilares entre os vãos.



Deve também ser construídos passagem em nível (passagem seca) que terá a
função de vasos comunicantes hidráulicos e de passagem fauna. Deve ser
previsto no mínimo uma passagem nível a cada 500 metros. Essas medidas
podem variar em função de estudos hidrológicos específicos que deverão ser
realizados para verificação da melhor solução de engenharia capaz de garantir a
manutenção das planícies de inundação.

A Tabela 34 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
Tabela 34: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireto

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1
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(16) Conflitos de uso e ocupação do solo
Este impacto poderá ocorrer desde a fase de planejamento e divulgação do
empreendimento até a operação da nova rodovia tendo em vista o potencial que a
implantação de uma nova via de transporte tem de promover alterações substanciais
nos padrões de uso e ocupação do solo.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Dar-se-á na fase de planejamento e divulgação do empreendimento decorrente
em quarta ordem da valorização das terras da AID em função do planejamento e
anúncio da construção da nova via, se materializando na tendência à ocupação
de áreas em desacordo com a vocação natural das mesmas, mediante
restrições legais ou em desacordo com as diretrizes dos planos diretores
municipais;



Acontecerá na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem afetando as comunidades da ADA, no que diz
respeito à indução de mudanças no uso do solo atual, e como impacto de quarta
ordem decorrente da especulação imobiliária na região e diretamente associado
ao crescimento da ocupação;



Na fase de operação da rodovia poderá ocorrer como impacto de quarta ordem
decorrente da especulação imobiliária, diretamente associado ao crescimento da
ocupação na região.

A implantação de uma nova via resulta em alterações dos padrões de uso e ocupação
dos solos e este é um dos impactos mais frequentemente associado a
empreendimentos rodoviários. Um dos efeitos desta alteração dos padrões é a geração
de conflitos de uso e ocupação, seja pela modificação do tipo de atividade que
historicamente

é

desenvolvido

em

determinada

área

ou

região,

seja

pela

incompatibilidade dos novos usos em relação à vocação natural das áreas ou em
relação a limites legais pré-estabelecidos.
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No caso do Contorno rodoviário aponta-se conflitos de uso diretos, associados ao
próprio empreendimento e conflitos de uso indiretos, que poderão ser desenvolvidos
em função do empreendimento.
Como conflitos potenciais associados ao Contorno destaca-se o incremento de
ocupação urbana na região, em áreas predominantemente rurais, inclusive com riscos
de ocupação de áreas de preservação permanente como já se verifica atualmente nos
três municípios.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 35.
Tabela 35: Classificação e critérios do impacto negativo com conflitos de uso e ocupação do sol.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Apoio técnico as prefeituras municipais a adequação do Plano Diretor e
ordenamento no entorno do Contorno, com ênfase especial nas áreas inserida
no Sistema Ambiental Aluvial;



Informação a Comunidade sobre o Empreendimento.
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(17) Redução dos níveis de ruídos ao longo do segmento rodoviário da BR 101
que corta a malha urbana
Este impacto ocorrrerá em decorrência do desvio de tráfego resultante da implantação
do Contorno, resultando na menor produção de ruídos no segmento rodoviário que
corta a área urbana. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação
a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de
ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do Contorno como impacto de primeira ordem
afetando o componente ambiental Comunidades da AID.

A produção de ruídos associados à operação rodoviária é um dos impactos vivenciados
tanto pelas comunidades situadas no entorno das mesmas quanto pelos usuários do
sistema de transportes. O volume de tráfego verificado no segmento da BR 101 que
corta a Região Metropolitana de Florianópolis já apresentava cifras bastante elevadas
em 2006. Os Dados de contagem de tráfego integrantes do Projeto de Análise e
Tratamento Estatístico dos Resultados de Contagens de Tráfego (2008) são os
seguintes:


BR 101/SC: Entr. SC 408 – Acesso Norte Fpolis:

VDMA = 35.577; automóveis = 21.826; ônibus = 1.423; caminhões = 10.798; motos = 1.530



BR 101/SC: Acesso Norte Fpolis – Entr. BR 282(A):

VDMA = 35.577; automóveis = 21.826; ônibus = 1.423; caminhões = 10.798; motos = 1.530



BR 101/SC: Entr. BR 282(A) – Entr. SC 407(São José): VDMA = 31.999

VDMA = 31.999; automóveis = 19.631; ônibus = 1.280; caminhões = 9.712; motos = 1.376



BR 101/SC: Entr. SC 407 (São José) – Entr. BR 282(B)(Palhoça): VDMA =
31.450

VDMA = 31.450; automóveis = 19.295; ônibus = 1.258; caminhões = 9.545; motos = 1.352

Como pode ser verificado, no conjunto do tráfego médio diário anual, para o ano de
2006, já existia uma parcela expressiva de ônibus, caminhõe e motos, responsáveis
pela produção de consideráveis níveis de ruídos.
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Do ponto de vista legal, a ocorrência de níveis excessivos de ruídos é considerada
como poluição ambiental e, portanto está sujeita a controle por meio de instrumentos
derivados da Política Nacional do Meio Ambiente, cuja normatização e estabelecimento
de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado e necessário à sadia
qualidade de vida, é atribuída ao CONAMA (Lei 6.938/81, Artigo 6º, Inciso II).
No que diz respeito aos ruídos a normatização com vistas à proteção ambiental e da
saúde humana é regulada pela Resolução do CONAMA 001, de 08 de março de 1990.
Esta Resolução adota os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e pela Norma Brasileira Regulamentar – NBR 10.151, e suas
reedições.
A Resolução 001/90 do CONAMA, nos seus itens I e II, determina:
I – A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política,
obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e
diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior
as ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR
10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Na etapa do diagnóstico foram avaliados os atuais níveis de ruídos produzidos pelo
tráfego de veículos ao longo do segmento da BR 101 que intercepta a área urbana da
Região Metropolitana de Florianópolis, com a finalidade de averiguar o nível de stress
ou estresse auditivo ao qual são submetidos tanto os usuários do trecho quanto os
moradores e trabalhadores dos estabelecimentos comerciais situados próximos à
rodovia.
Foram considerados 16 pontos de medição de ruídos (Figura 32), sendo nove às
margens da BR 101 e os restantes próximos ao traçado proposto para o Contorno
Rodoviário de Florianópolis.
A Tabela 4, da página 46, apresenta o resultado obtido durante as campanhas de 2011
e 2013.
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Figura 28: Pontos de avaliação dos níveis de pressão sonora.
Fonte: Adaptado: Google Earth, 2013.
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De acrodo com as medições, somente em período diurno para os Ponto “5” e “6” e em
período norturno no Ponto “L”, alcançaram os níveis determinados em Norma.
É importante observar que os maiores valores médios estão associados ao segmento
que, no ano de 2006, apresentava os maiores volumes médios diários anuais de
tráfego e também apresentou os maiores índices de acidentes no ano de 2005.
A construção do Contorno Rodoviário, com o desvio de parte do tráfego de veículos
pesados a partir da BR 101, principalmente nos horários de pico, tenderá a reduzir os
níveis de ruídos atualmente verificados, que se mostram significativamente superiores
ao limite estabelecido nas normas técnicas.
Estima-se que o desvio dos veículos que representam a principal fonte de ruídos, quais
sejam caminhões e ônibus interestaduais e intermunicipais, representará uma redução
dos valores verificados na atualidade, resultando em impacto positivo para a área
lindeira à rodovia neste segmento.
Assim sendo este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na Tabela 36.
Tabela 36: Classificação e critérios do impacto positivo com redução dos níveis de ruídos ao
longo do segmento rodoviário da BR 101 que corta a malha urbana.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

temporário

1

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

Destaca-se que a classificação deste impacto foi considerada em termos de sua
duração, como temporário e do ponto de vista de sua reversibilidade como reversível
existindo uma tendência no crescimento do tráfego ao longo da BR 101 no segmento
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entre Palhoça e Biguaçu em médio prazo. Este crescimento estará associado tanto ao
aumento da ocupação na região, quanto ao incremento no transporte de cargas no
Corredor do Mercosul, sendo que, mesmo diante da existência do Contorno Rodoviário,
estima-se que os níveis de tráfego tendem a crescer em ambas as vias, o que resultará
na retomada de problemas hoje verificados, relacionados à produção de ruídos.

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Operar os equipamentos observando os horários e os valores máximos de
ruídos permitidos ou recomendados por lei;



Monitoramento de ruídos em frente de obra, com campanhas de medições para
identificar as variações ocorridas em relação antes, durante e após a
intervenção.

Se

constadas

variações

significativas,

então

deverão

ser

identificados os procedimentos que estão gerando tais perturbações e promover,
dentro das condições técnicas, adequações para reduzir o nível de ruído gerado.
(18) Valorização das terras na AID
Este impacto ocorrerá desde o início da fase de planejamento do empreendimento até
a fase de operação da nova via pavimentada, tendo em vista que a especulação
imobiliária, com consequente valorização das áreas é frequentemente associada à
implantação de novas vias pavimentadas. Destaca-se que a região em questão já se
encontra em processo de conurbação, o que poderá ser agravado pela implantação do
Contorno.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer como
impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária na AID, que
envolve os municípios de Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu e
Governador Celso Ramos;
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Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária,
afetando principalmente as comunidades da AID;



No período de operação da rodovia poderá ocorrer como impacto de segunda
ordem decorrente da especulação imobiliária.

Este impacto está diretamente relacionado à tendência de crescimento na região e à
especulação imobiliária, o que poderá ser incrementado pela implantação do Contorno
Rodoviário. Com a existência da nova via existirá uma tendência à valorização do
preço da terra, especialmente nos pontos de acesso à mesma, como nas interseções
com a Estrada Geral da Encruzilhada e as Rodovias SC 408, SC 407 e BR 282. Nestes
locais tende a haver maior e mais rápido crescimento da ocupação. Entretanto, pela
existência de diversos empreendimentos habitacionais em implantação e expansão,
tais como os residenciais Deltaville, em Biguaçu, Pedra Branca e Nova Palhoça, em
Palhoça, existirá uma tendência à valorização das áreas de forma geral, mesmo que as
mesmas não possam auferir do benefício direto de acesso ao Contorno.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 37.
Tabela 37: Classificação e critérios do impacto negativo com valorização das terras na AID.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


A definição do traçado do Contorno poderá implicar no Aumento da especulação
imobiliária, portanto, recomenda-se acelerar o processo de publicação do DUP,
de forma a reduzir este em curso.

(19) Especulação imobiliária
Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde seu
planejamento e divulgação, até sua operação. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em
maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na etapa de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer
como impacto de primeira ordem tendo em vista o potencial de atração de
população para a região em função da construção de nova via pavimentada;



No período de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de primeira ordem afetando principalmente as
comunidades da AID, tendo em vista o potencial de que as obras de implantação
da nova via venha incrementar o crescimento da ocupação na região;



Na fase de operação da rodovia poderá ocorrer como impacto de primeira ordem
afetando as comunidades da ADA e AID.

A especulação imobiliária é um fenômeno de mercado que ocorre hoje na Região
Metropolitana de Florianópolis, direcionando os vetores da ocupação urbana para a
região na qual está previsto o Contorno Rodoviário. Mesmo se considerando que o
Contorno será uma via de acesso restrito os especuladores do mercado imobiliário se
valerão do fato de que a grande maioria dos atores sociais dispões de informações
assimétricas e incompletas e tenderão e vender a imagem de que toda a região será
beneficiada com a nova via do ponto de vista de sua utilização como acesso. A
especulação imobiliária em torno da implantação das obras será um dos elementos
indutores do incremento da ocupação na região. Este é um impacto negativo e sua
classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada na Tabela 38.
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Tabela 38: Classificação e critérios do impacto negativo com a Especulação imobiliária.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Apoio as prefeituras de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça
no disciplinamento do sistema viário e o uso e ocupação do solo no entorno da
rodovia, levando também em consideração a Área de Influência Direta, em
função do desenvolvimento acarretado pela melhoria das condições de
acessibilidade promovida pelo Contorno no trecho considerado;



Necessidade de preservar a funcionalidade do Contorno rodoviário de
Florianópolis, adequando e disciplinando o atual quadro de uso e ocupação do
solo às alterações e potencialidades introduzidas pelo empreendimento,
estabelecendo atividades compatíveis e compatibilizando as legislações
municipais sob a visão sistêmica do problema;



Recuperação e revitalização das matas ciliares.
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(20) Desvalorização de terras na ADA
Este impacto ocorrerá na fase de planejamento e divulgação do empreendimento tendo
em vista que tais áreas serão declaradas de utilidade pública para fins de implantação
da rodovia.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


decorrente em segunda ordem das atividades de planejamento e divulgação do
empreendimento, está diretamente relacionada à declaração de utilizadade
pública da ADA.

Quando da declaração de utilidade pública da faixa de domínio existirá uma tendência
à desvalorização de tais áreas, tendo em vista sua restrição para qualquer outra
finalidade que não seja a implantaçãoo da rodovia. Considerando que grande parte da
extensão das áreas a serem declaradas de utilidade pública são classificadas como
áreas rurais, mesmo que do ponto de vista prática não o sejam, existe o risco de que
os valores atribuídos às mesmas não sejam capazes de compensar adequadamente os
usos e atividades geradoras de renda hoje desenvolvidas nestes locais, o que resultará
em perdas sociais e materiais para os proprietários.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 39.
Tabela 39: Classificação e critérios do impacto negativo com a desvalorização de terras na AID.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Alta

3
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Garantir que a negociação para aquisição das áreas destinadas a faixa de
domínio sejam realizadas com base em preços de mercado;



Monitorar e avaliar o processo de desapropriação ou realocação da população
afetada pelas obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis. De forma a
garantir que as famílias afetadas não venham a sofrer nenhum tipo de perdas,
fazendo com que o processo transcorra sem conflitos e questões judiciais.

A Tabela 40 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras:
Tabela 40: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

(21) Afastamento das comunidades de menor renda para áreas mais distantes da
nova via pavimentada
Este impacto ocorrerá desde a fase de planejamento até a operação da nova via e está
associado principalmente à valorização das áreas no entorno de uma via pavimentada,
o que resulta no afastamento das comunidades dotadas de menor renda para áreas
mais distantes, de menor valor. A depender do nível de renda de tais comunidades as
mesmas podem ser levadas a ocupar áreas que não dispõe de adequado provimento
de serviços e infraestrutura pública.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
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Nas etapas de planejamento e divulgação do empreendimento este impacto
poderá ocorrer decorrente de terceira ordem declaração de utilidade pública da
faixa de domínio e diretamente relacionado à desvalorização das áreas e perda
de renda das famílias, afetando as comunidades presentes na ADA;



Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento este impacto poderá
ocorrer ainda decorrente de segunda ordem da especulação imobiliária e
diretamente relacionado à valorização das terras na AID, afetando as
comunidades presentes na AID;



No período de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de terceira ordem decorrente da especulação imobiliária,
diretamente relacionado à valorização de terras na AID;



Na fase de operação da rodovia poderá ocorrer como impacto de terceira ordem
decorrente da especulação imobiliária, diretamente associado à valorização das
terras na AID e ADA.

Um fenômeno frequentemente associado à valorização imobiliária é a aquisição das
áreas de propriedade ou ocupação de famílias de menor renda, tendo em vista as boas
ofertas de preços. Tais famílias, mesmo tendo realizado a venda de suas propriedades
em boas condições de mercado dificilmente serão capazes de adquirir novas áreas em
condições semelhantes, sendo obrigadas a se deslocar para regiões mais afastadas do
núcleo de expansão urbana. Nestas áreas as famílias em geral desfrutam de piores
condições de acesso aos serviços de forma geral, especialmente os públicos.
Segundo Gonzalez et al. (2007), o acesso a serviços básicos de infra-estrutura,
notadamente de transportes, é um elemento chave na luta contra a pobreza e na busca
do desenvolvimento sustentável de determinada região. Os autores destacam que na
América Latina, a população mais pobre está situada duas vezes mais distante das
rodovias pavimentadas do que as populações que desfrutam de melhores condições de
vida.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 41.
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Tabela 41: Classificação e critérios do impacto negativo com o Afastamento das comunidades de
menor renda para áreas mais distantes da nova via pavimentada.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Informação e apoio a comunidade local, em fortalecimento de organização de
processos associativos, na busca de aumentar o nível de renda da comunidade;



a desapropriação e a realocação de população de Maruim de menor renda,
situada na ADA do Contorno, que atualmente vem sofrendo efeitos de
enchentes, necessita, de um programa específico de apoio as famílias atingidas
pelo Contorno. Se faz necessário o desenvolvimento de uma política justa de
realocação, que seja capaz de atender as demandas geradas em função das
obras do Contorno. As medidas que se refere à realocação desta população visa
garantir a reposição das moradias, porém em condições de regularidade de
titulação, permitindo uma melhora final em relação às condições atuais de
moradia.

(22) Incompatibilidade com os planos diretores municipais
Este impacto ocorrerá ao longo da vida útil do empreendimento ou até que sejam
realizadas revisões nos planos diretores municipais, tendo em vista que a concepção
atual do traçado do Contorno Rodoviário apresenta incompatibilidades e interferências
com projetos previstos no planejamento municipal.
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As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de operação da rodovia poderá ocorrer como impacto de quarta ordem
decorrente da especulação imobiliária, diretamente associado ao crescimento da
ocupação na região.

O Plano Diretor Municipal é o principal instrumento de planejamento do uso e ocupação
do solo dentro do território das municipalidades, que se constituem em unidades de
planejamento segundo a definição da própria Constituição Federal de 1988. No caso
em questão os quatro municípios dispõem de planos diretores.
A implantação do Contorno poderá causar incompatibilidades futuras com os planos
diretores municipais é a alteração dos padrões de uso e ocupação do solo. Tendo em
vista que hoje a região já apresenta elevados índices de crescimento, tais
incompatibilidades, se ainda não existentes, muito provavelmente se materializarão em
um futuro próximo, independentemente do projeto rodoviário em discussão. Ou seja,
esta é uma questão que poderá ser incrementada e/ou acelerada pelo Contorno, mas
não será decorrente do mesmo.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 42.
Tabela 42: Classificação e critérios do impacto negativo com Incompatibilidade com os planos
diretores municipais.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Apoio as prefeituras de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça
na Elaboração de Normas de Organização Territorial ou Macrozoneamento
contendo critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e circulação viária,
para as áreas lindeiras ao Contorno Rodoviário de Florianópolis, numa faixa de
200 metros de cada lado da rodovia, a partir da linha limite da área “nonaedificandi”;



Esta ação se efetivará para aqueles municípios que não dispõem de legislação
urbanística básica adequada, para controle de um possível crescimento e
ocupação desordenados de seus núcleos urbanos, em decorrência da
duplicação da rodovia, bem como para aqueles que, embora possuidores de
uma legislação urbanística básica, necessitem de uma adequação de seus
Planos Diretores;



Propor ajuste nos critério de ocupação do solo nas áreas ribeirinha dos rios
Inferninho, Três Riachos, Saudade, Biguaçu, Forquilhas, Maruim, Passa Vinte e
Aririú.

(23) Interferência na mobilidade urbana dos municípios de Biguaçú, São José e
Palhoça
Este impacto tem duas formas de ocorrência bastante diferenciadas. A primeira na fase
de implantação do empreendimento está relacionada às interferências das obras das
interseções do contorno com as rodovias BR 282 e BR 101 em Palhoça, SC 407 em
São José, Estrada Geral da Encruzilhada, SC 408 e BR 101 em Biguaçu. A segunda
diz respeito às interferências potenciais futuras entre o contorno proposto e os
investimentos municipais na melhoria da malha viária local.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de execução das obras civis de implantação do contorno como
impacto de segunda ordem decorrente das interferências com o tráfego local,
afetando as comunidades da AID. Neste caso as interferências que chegam a
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

169

afetar a mobilidade urbana são as obras das interseções do contorno com as
rodovias BR 282 e BR 101, respectivamente em Palhoça e Biguaçu;


Na etapa de operação da rodovia poderá ocorrer como impacto de primeira
ordem afetando o componente poder público municipal, tendo em vista a
tendência de que as futuras melhorias viárias nos municípios terão que ser
planejadas para se adequar à presença do Contono, de classe 1A, o que tende
a encarecer tais investimentos futuros.

A questão da mobilidade urbana é um problema subjacente a praticamente qualquer
área urbana conurbada como é o caso dos municípios de Biguaçu, São José, Palhoça
e Florianópolis. Segundo Moraes et al (s/d.) a área ocupada nos quatro municípios
cresceu 287,67% no período compreendido entre 1985 e 2009. Naturalmente tal
crescimento, em grande parte carente de planejamento, resultou no esgotamento e
congestionamento das principais vias de acesso e escoamento das áreas urbanas,
resultando em problemas de mobilidade.
Os problemas de mobilidade urbana afetam tanto o transporte coletivo quanto os
usuários de veículos próprios, tendo em vista que nenhum dos quatro municípios
dispõem de transporte coletivo alternativo que não seja por meio de rodovias, como por
exemplo, por meio de metrô.
As obras do Contorno Rodoviário tendem a gerar significativo desconforto aos
usuários, com severos prejuízos à mobilidade ubana, na fase de implantação das
interseções. Isto se deve ao fato de que hoje é grande o fluxo de veículos destas áreas
urbanas para as rodovias e vice-versa, e que durante as obras das interseções tal fluxo
ficará mais lento, demandando a utilização de desvios.
Em contrapartida, na fase de operação estima-se que o fluxo nestas interseções seja
melhor distribuído, melhorando as condições de mobilidade local.
O Contorno possui acessos limitados e permanecerá a demanda local sobre os
poderes públicos municipais de Biguaçu, São José e Palhoça no que diz respeito à
melhoria das condições de circulação e acesso nas áreas urbanas, especialmente nas
áreas de expansão. Diante da existência do Contorno os investimentos municipais
futuros em vias de acesso que demandem a ligação rodoviária de um lado a outro do
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mesmo demandarão intervenções de custo mais elevado, como a construção de
viadutos. Este aumento do custo das intervenções futuras recairá sobre as
administrações municipais e poderá prejudicar novos investimentos.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 43.
Tabela 43: Classificação e critérios do impacto negativo com Interferência na mobilidade urbana
dos municípios de Biguaçú, São José e Palhoça.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Implantar plano de obras especifico nas interferências das obras das interseções
do Contorno Rodoviário, priorizando sua execução fora a época de maior trafego
rodoviário.

(24) Redução do tempo de viagem no segmento entre Palhoça e Biguaçu
Este impacto ocorrerá na fase de operação e está associado à melhoria das condições
viárias para o tráfego de passagem entre os municípios de Palhoça e Biguaçu, tanto no
sentido norte-sul, quanto sul-norte. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em
maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando os usuários da rodovia.
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Segundo dados fornecidos pelo empreendedor, nas condições atuais da via expressa e
BR 101, no segmento entre Biguaçu e Palhoça, a expectativa é que no cenário de
2023, o tempo de viagem entre a Via Expressa e Biguaçu seja de 30 minutos, a um
velocidade de 26km/h, e entre a Via Expressa e Palhoça seja de 40 minutos, a uma
velocidade de 24km/h. O tempo de viagem no caso do transporte de carga tem impacto
direto sobre o custo de transporte e sobre o preço das mercadorias. Rozas e Sánches
(2004) destacam que a infraestrutura básica e a provisão eficiente de serviços de
infraestrutura são elementos de coesão espacial, econômica e social, uma vez que
ampliam a mobilidade dentro do território e a acessibilidade a bens e serviços
fundamentais à produção, contribuindo para melhoria da qualidade de vida.
A construção do Contorno Rodoviário representará uma opção para o desvio do tráfego
de cargas, retirando-o da área conurbada da Região Metropolitana de Florianópolis e
consequentemente reduzindo os custos de viagem. Tal redução de custos aumentará a
competitividade do País em termos de comércio externo, especialmente no corredor do
Mercosul. Destaca-se que o Governo Brasileiro vem há diversos anos investindo
vultosos recursos na duplicação e melhorias no denominado corredor do Mercosul.
Tais investimentos estão hoje prejudicados em sua efetividade pela existência de
gargalos no fluxo viário, tais como a travessia da região metropolitana de Florianópolis,
que necessitam ser equacionados. A necessidade da implantação do Contorno já havia
sido apontada nos estudos de viabilidade que subsidiaram os investimentos na
duplicação da BR 101 Sul, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um
dos objetivos da implantação do Contorno, tido aqui como impacto positivo, é a
redução do tempo de viagem entre os extremos do segmento entre Palhoça e Biguaçu.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 44.
Tabela 44: Classificação e critérios do impacto positivo com Redução do tempo de viagem no
segmento entre Palhoça e Biguaçu.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Divulgação da importância do empreendimento, e minimizar conflito existente no
atual leito, entre o trafego de passagem e o urbano.

(25) Redução dos custos operacionais dos veículos no segmento entre Palhoça e
Biguaçu
Este impacto ocorrerá na fase de operação e está associado à melhoria das condições
viárias para o tráfego de passagem entre os municípios de Palhoça e Biguaçu, o que
reduz os custos operacionais dos veículos, especialmente os de carga. As formas de
ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e
posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando os usuários da rodovia.

As questões relacionadas aos transportes são objeto de estudos diversos tendo em
vista sua relevância para a economia tanto regional, quanto nacional. Os problemas
relacionados à infra-estrutura de transportes têm efeitos consideráveis sobre a
competitividade. Na América Latina, grande parte das empresas aponta que a
deficiência na infra-estrutura é um grave obstáculo ao crescimento das atividades
empresariais, com custos logísticos que variam entre 18% e 34% do valor do produto,
contra 9% verificados em nível da OCDE (GONZALEZ et al, 2007). No Brasil os custos
logísticos respondem por 26% do valor do produto. Os autores apontam ainda que na
América Latina, cerca de 25% do total de mercadorias produzidas no setor primário,
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não chegam aos mercados devido à insuficiência ou más condições da infra-estrutura
de transportes, contra menos de 3% nos países pertencentes à OCDE.
Um dos elementos que contribui para o aumento dos custos logísticos é a questão dos
custos operacionais em termos de parâmetros técnicos veiculares. Tais parâmetros
dizem respeito aos custos de operação e manutenção de veículos, e um dos elementos
de elevação dos mesmos é a operação em situação de congestionamento, sob baixas
velocidades e com uso predominante de marchas de força. Nos horários de pico são
estas hoje as condições de operação na rodovia BR 101 no segmento entre Palhoça e
Biguaçu. Destaca-se que sob tais condições os veículos aumentam a produção e
emissão de gases poluentes, o que é representa um impacto considerável sobre a
saúde e o ambiente em áreas urbanas como é o caso.
A implantação do Contorno propiciará melhores condições de fluidez do tráfego, tanto
para os veículos que acessam o mesmo, quanto para os veículos integrantes do
tráfego remanescente que permanecem na BR 101 e Via Expressa, reduzindo so
custos operacionais no transporte de carga e reduzindo a emissão de gases poluentes.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 45.
Tabela 45: Classificação e critérios do impacto positivo com Redução dos custos operacionais
dos veículos no segmento entre Palhoça e Biguaçu.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

alta

3
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Divulgação da importância do empreendimento, e minimizar conflito existente no
atual leito, entre o tráfego de passagem e o urbano.



Contribuir com a mobilidade urbana.

(26) Perda de renda
Este impacto afetará de forma mais direta as comunidades situadas na área
diretamente afetada pelo empreendimento, a partir da definição do traçado,
planejamento e divulgação do empreendimento.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


na fase de planejamento e divulgação do empreendimento, decorrente da
declaração de utilidade pública da faixa de domínio, na fase de planejamento do
empreendimento, diretamente relacionada à efetivação da desapropriação das
áreas. A despeito do processo ser destinado à compensação financeira dos
bens desapropriados, são baixas as perspectivas que as famílias tem nas áreas
de suas propriedades seu meio de sustento (comércio, agricultura, pecuária, etc)
sejam capazes de reestruturar suas cadeias produtivas em novos locais a serem
adquiridos;

O processo de desapropriação necessário à liberação da faixa de domínio produz, na
grande maioria dos casos, perdas patrimoniais e de renda. Isto se deve ao fato de que
a compensação financeira pela área e benfeitorias é calculada a partir de dados oficiais
de valor da terra que, especialmente em áreas em grande expansão da ocupação
como é o caso, não condizem com os preços reais de mercado. Adicionalmente o
processo de desapropriação realiza o pagamento pelo imóvel ou propriedade e
benfeitorias, não sendo capaz de auferir e compensar as atividades produtivas
geradoras de renda eventualmente inviabilizadas pelo processo. Assim sendo, o que se
verifica é que na maioria dos casos as famílias desapropriadas, mesmo que de posse
da compensação fianceira, não conseguem se reestabelecer nas mesmas condições
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da qual desfrutavam anteriormente, especialmente naqueles casos nos quais as
mesmas desenvolviam atividades agrícolas ou comerciais.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 46.

Tabela 46: Classificação e critérios do impacto negativo com Perda de renda.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Garantir que a negociação para aquisição das áreas destinadas a faixa de
domínio sejam realizadas com base em preços de mercado, considerando,
inclusive atividades produtivas que se tornem inviáveis.

A Tabela 47 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 47: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

(27) Segregação de áreas de ocupação humana
Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do empreendimento, iniciando-se na
fase de planejamento do mesmo, a partir da declaração de utilidade pública da faixa de
domínio.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de planejamento e divulgação do empreendimento, como
impacto de segunda ordem afetando as comunidades da ADA, decorrente em
primeira ordem da declaração de utilidade pública da faixa de domínio;



Acontecerá na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem afetando as comunidades da ADA tendo em
vista que a implantação das estruturas físicas da rodovia materializarão a
barreira física entre propriedades e comunidades.

A segregação de áreas de ocupação humana é um impacto que ocorrerá associado
tanto em relação à segmentação de relações sociais de vizinhança e de provimento de
serviços públicos, quanto em relação à segregação de áreas produtivas.
Quando da implantação do Contorno, áreas tanto urbanas quanto rurais serão
segmentadas, permanecendo separadas fisicamente pela estrutura da rodovia. Esta
barreira física dificultará relações de convivência e vizinhança anteriormente existentes,
que para se manter obrigarão a travessia da nova via, destinada ao tráfego pesado de
cargas. Mesmo a conexão viária entre os dois lados da nova via dependerão de
acessos específicos, por meio de passagens inferiores, o que demandará
deslocamentos maiores do que aqueles anteriormente realizados.
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A segmentação da área rural e urbana poderá inviabilizar o acesso a áreas produtivas
e a equipamentos públicos como escolas e áreas de lazer. O próprio provimento de
serviços públicos tais como transporte coletivo tende a ser impactado, demandando a
alteração de linhas e trajetos. Tais impactos incidirão tanto na comunidade do entorno,
quanto na organização do poder público dos municípios para reorganização dos
serviços.
Nas áreas produtivas, principalmente no Município de Biguaçu, existe grande
quantidade de pequenas e médias propriedades onde se desenvolve atividade
agropecuária. A segmentação de áreas produtivas poderá inviabilizar os segmentos
isolados das mesmas caso o acesso se torne inexistente ou operacionalmente muito
complexo.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 48.
Tabela 48: Classificação e critérios do impacto negativo com Segregação de áreas de ocupação
humana.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Implantar passagens segura entre as comunidades, de forma a permitir fluxo de
pedestres e veículos;



Medidas para mitigar estes impactos devem ser discutidas e amplamente
acordadas diretamente com as comunidades e prefeitura municipal. As
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comunidade mais afetadas pelo efeito da segregação são as situadas próximas
as estacas 180+000 e 184+600, 188+00 e 206+600; 218+100 e 218+300,
224+000 e 225+100, 229+100 e 229+800, 230+700 e 230+900.
(28) Quebra de redes sociais locais
Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do empreendimento, tendo em vista
tanto a necessidade de realocação de famílias presentes na faixa de domínio, quanto
as alterações dos padrões de uso e ocupação do solo esperadas em decorrência da
implantação do mesmo.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento, decorrente em
terceira ordem da declaração de utilidade pública da faixa de domínio,
decorrente em segunda ordem da desapropriação e diretamente relacionada à
realocação da população;



Ocorrerá na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de segunda ordem decorrente da segregação de áreas de
ocupação humana afetando as comunidades da ADA, ou associado à expulsão
das comunidades de menor renda para áreas mais distantes da nova via
pavimentada, afetando comunidades da AID.

A quebra de redes sociais locais está associada aos casos nos quais torna-se
obrigatório o deslocamento das famílias situadas na área a ser destinada à faixa de
domínio, para outros locais e regiões. Este impacto é mais severo nos casos de ser
necessária a realocação de famílias de baixa renda. Tal necessidade será
rigorosamente identificada quando da realização e conclusão do cadastro de famílias
para fins do decreto de utilidade pública, que se encontra em andamento.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 49.
Tabela 49: Classificação e critérios do impacto negativo com Quebra de redes sociais locais.
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Programa de Desapropriação ou relocação de famílias presentes nas faixas de
domínio, que valorize os padrões de uso e ocupação de solo atual;



Apoio a organização das comunidades de menor renda que vivem no entorno do
Contorno, com ênfase especial para a comunidade de Maruim situada na ADA.

(29) Desapropriação
Este impacto ocorrerá nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento
devido à necessidade de liberação das áreas necessárias à implantação do
empreendimento.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Como impacto primário na fase de planejamento para implantação do
empreendimento, decorrente da declaração de utilidade pública da faixa de
domínio.

Após a declaração da utilidade pública da faixa de domínio será necessário que o
empreendedor proceda à desapropriação das áreas para fins de consolidação da faixa
de domínio. A desapropriação é um processo involuntário uma vez que as famílias,
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mesmo recebendo uma compensação financeira, tem de sair de suas propriedades e
lares, sendo que este pode não ser, em muitos casos, o desejo das mesmas.
No caso em questão, da implantação do Contorno Rodoviário de Florianópolis,
algumas das famílias a serem diretamente afetadas manifestaram desejo de sair dos
locais atuais, uma vez que estes são fortemente afetados pelas cheias. Apesar de
positiva esta posição muito provavelmente não é unânime.
Assim sendo, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na Tabela 50.
Tabela 50: Classificação e critérios do impacto negativo com Desapropriação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Disponibilizar recursos do empreendimento, para atender as necessidades de
desapropriação/reassentamento/relocação;



Identificar áreas ou projetos habitacionais da COHAB ou do Programa Minha
Casa Minha Vida que estejam mais próximos da área onde as famílias se
encontram atualmente, de forma a garantir acesso facilitado aos locais de
trabalho e as relações familiares/vizinhança;



Incluir moradores de baixa renda no programa de habitação popular;
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Instituir um plano de acompanhamento e assistência psicológica e social durante
a fase de realocação ou relocação, no decorrer do primeiro ano após o
assentamento;



Após a realocação, providenciar a recuperação ambiental das áreas então
desocupadas;



Planejar as novas áreas de assentamento, assegurando o acesso as
infraestruturas mínimas (saúde, educação, saneamento e lazer) e similaridade
de oportunidade de acesso a fontes de renda já oferecidas nas situações
originais.

(30) Suspensão dos investimentos e melhorias em propriedades na ADA
Este impacto ocorrerá nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento
tendo em vista a ansiedade e insegurança das comunidades da ADA sobre o futuro de
suas propriedades. Diante da insegurança e expectativa geradas com a divulgação do
empreendimento os proprietários de áreas situadas no provável traçado da nova via
tendem a não investir em melhorias em suas áreas tendo em vista o temor de perder
seus investimentos.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas etapas de planejamento e dvulgação do empreendimento, decorrente em
primeira ordem da declaração de utilidade pública da faixa de domínio.

A declaração de utilidade pública de determinada área, seja qual for sua finalidade, tem
um efeito negativo que é a falta de interesse e estímulo das pessoas, moradores e
proprietários, de realizar melhorias e manutenção em casas, cercas e demais
estruturas presentes na área, em função de que as mesmas serão desapropriadas.
Este efeito poderá se tornar grave nos casos em que a efetiva negociação das áreas
demora a ocorrer e nos quais são necessárias intervenções de segurança dos
moradores, que findam por ser postergadas.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 51.
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Tabela 51: Classificação e critérios do impacto negativo com Suspensão dos investimentos e
melhorias em propriedades na ADA.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Ações de Comunicação e informação visando esclarecer a comunidade local,
sobre novo ordenamento do solo, com a implementação do Contorno.

(31) Aumento da demanda de tráfego de veículos nas vias locais
Este impacto, que implicará em aumento da pressão sobre a infraestrutura viária local,
estará relacionado tanto à movimentação de máquinas e veículos associados à
implantação das obras quanto ao crescimento da região conurbada da Região
Metropolitana de Florianópolis como um todo.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial como impacto de primeira ordem, resultante
da grande movimentação de máquinas e veículos da obra por meio das vias
locais, afetando a infraestrutura pública local e contribuindo para o aumento do
número de acidentes;



Acontecerá na etapa exploração de jazidas e áreas de empréstimo como
impacto de primeira ordem, resultante da grande movimentação de veículos de
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transporte de materiais por meio das vias locais, afetando a infraestrutura
pública local e contribuindo para o aumento do número de acidentes;


Dar-se-á no período de execução das obras civis de implantação do Contorno
como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental infraestrutura
pública, tendo em vista a movimentação de máquinas e veículos envolvidos na
implantação do empreendimento;



Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando a infraestrutura pública, diretamente associado ao incremento no
crescimento da região.

A realização das obras de implantação do Contorno resultarão em grande
movimentação diária de máquinas e veículos pesados, principalmente associados ao
transporte de materiais do tipo solo, areia e rocha, necessários às mesmas
considerando que as vias locais de acesso tem baixa capacidade de tráfego, são em
geral estreitas e muitas não são pavimentadas, o aumento da demanda de tráfego nas
mesmas representará um impacto negativo bastante relevante.
As figuras a seguir (Figura 29 a Figura 35) mostram algumas das vias locais a serem
demandadas na fase de obra. Vale destacar que muitas delas não são pavimentadas e
que cruzam aglomerados populacionais localizados na ADA e AID. Outra questão que
reduz a segurança nestas vias é a geometria das mesmas que em diversos locais não
permite boa visibilidade.

Figura 29: Rua Valmor Antônio Kair no município de Biguaçu.
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Figura 30: Estrada do Alto Forquilhas próximo ao Parque Aquático.

Figura 31: Estrada de acesso local no município de São José.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

185

Figura 32: Estrada de acesso local.

Figura 33: Estrada de acesso local.
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Figura 34: SC 407 na bacia do rio Maruim.

Figura 35: Via de acesso local no município de Palhoça.

O aumento da demanda de tráfego nas vias locais, pavimentadas ou não, resultará em
elevação dos riscos de acidentes e aumento das demandas de manutenção das
mesmas. Em determinados locais, como nos trechos de serrra, de curvas acentuadas e
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de rampas mais severas também serão necessárias intervenções para o alargamento
das mesmas, envolvendo, inclusive, supressão de vegetação. Tais intervenções
poderão, em alguns locais, intensificar as ocorrências de deslizamentos de terra hoje já
verificados.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 52.
Tabela 52: Classificação e critérios do impacto negativo com Aumento da demanda de tráfego de
veículos nas vias locais.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Melhoria a infraestrutura viária local, visando mitigar o conflito de tráfego
relacionado ao aumento de maquinas e veículos associados à obra;



Sinalização provisória em fase de obra, incluindo entre outros:
o Sinalização de orientação, indicando a localização de instalações
provisórias, vias de circulação de veículos de terceiros dentro da obra;
o Sinalização de tráfego, especificamente em desvios provisórios e vias
locais utilizadas por veículos a serviços das obras;
o Sinalização de advertência, delimitando as áreas de restrição para o
pessoal não diretamente envolvido na operação de equipamentos e/ou
execução de serviços.
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Sinalização de divulgação, indicando para o público externo o nome do
Contorno, os respectivos responsáveis técnicos, prazos de execução e outras
informações relevantes.

(32) Geração de expectativas por vagas de trabalho
Este impacto ocorrerá na fase de contratação da mão-de-obra tendo em vista que a
população local tende a criar grande expectativa quanto às oportunidades de emprego
na obra, o que na grande maioria dos casos não se materializa devido à falta de
capacitação. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua
ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de
ocorrência:


Ocorrerá na fase de contratação da mão-de-obra, como impacto de primeira
ordem resultante da impossibilidade de que grande parte da população local
venha a usufruir de vagas de emprego nas obras de implantação do contorno
rodoviário tendo em vista a falta de capacitação para exercer as funções
necessárias.

O anúncio de uma obra de grande magnitude, tal como o Contorno Rodoviário, tende a
gerar grande expectativa na população local quanto ao surgimento de oportunidades
de emprego. Tendo em vista que tais obras demandam mão-de-obra especializada
muitas das oportunidades que surgirem não poderão ser acessadas pela população,
especialmente aquela de menor nível de escolaridade, tendo em vista a natureza das
atividades a serem realizadas.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 53.
Tabela 53: Classificação e critérios do impacto negativo com Geração de expectativas por vagas
de trabalho.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Maximização da contratação da mão-de-obra local;



Ações de divulgação da oferta de postos de trabalho;



Avaliação junto às lideranças indígenas da possibilidade, oportunidade e
conveniência de envolver de forma remunerada membros da comunidade na
execução de ações de cunho sócio-ambiental.

(33) Geração de resíduos sólidos na fase de obras
Este impacto ocorrerá durante toda a fase de implantação do empreendimento,
localizado tanto nas áreas de apoio, quanto ao longo do traçado da rodovia, associado
às mais diversas atividades inerentes ao empreendimento.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de instalação e operação do canteiro industrial como impacto de
segunda ordem decorrente da supressão de vegetação e como impacto de
primeira ordem associado às atividades industriais a serem desenvolvidas;



Nas etapas de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais

como impacto de segunda ordem decorrente da supressão de

vegetação como impacto de primeira ordem associado às atividades
administrativas e operacionais a serem desenvolvidas;


Na fase de exploração de jazidas e áreas de empréstimo como impacto de
segunda ordem decorrente da supressão de vegetação e como impacto de
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primeira ordem associado às atividades de limpeza das áreas e remoção das
camadas superficiais do solo;


Ocorrerá na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem afetando o componente ambiental solos, tendo
em vista a geração de resíduos principalmente da supressão vegetal e da
construção civil nas frentes de obra.

Obras de infra-estrutura, incluindo as do setor de transportes, envolvem uma série de
atividades que resultam, dentre outros, na geração de volumes consideráveis de
resíduos sólidos, de origem, natureza e periculosidades diversas. Tais resíduos,
mesmo aqueles considerados inertes, deverão ter sua destinação adequada, sob o
risco de causar impactos ambientais significativos nas áreas de intervenção do
empreendimento.
Assim sendo, na fase de obras deverão ser adotadas medidas rigorosas de controle,
transporte e disposição final de resíduos sólidos, de modo a evitar os impactos
ambientais potenciais associados.
Do ponto de vista legal, deverá ser observado o disposto na Lei 12.305/2010,
promulgada em 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Segundo o Art. 20, inciso III, estão sujeitas à elaboração de Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, “as empresas de construção civil, nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA.”. Assim sendo
deverá ser exigido, da construtora que virá a ser responsável pelas obras, o
atendimento a tal dispositivo legal.
São três os tipos de áreas nas quais estará concentrada a produção de resíduos, as
frentes de obra propriamente ditas, nos canteirosnão industriais e demais áreas de
apoio e no canteiro industrial. Tendo em vista os tipos de atividades a serem
desenvolvidas em cada um destes locais, os resíduos gerados em cada uma das áreas
apresentarão natureza e, principalmente volume, distintos. A seguir serão descritos
sucintamente os tipos de resíduos a serem gerados, a fim de permitir a análise deste
impacto na metodologia proposta.
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Nas

frentes

de

obras

serão

gerados,

em

sua

grande

maioria,

resíduos

predominantemente inertes, resultantes da supressão de vegetação e limpeza das
áreas (raízes, galhos e folhas) e resultantes da escavação e da realização de cortes no
terreno (solo e rocha). Estes resíduos representarão o maior volume a ser gerado,
especialmente no que diz respeito à supressão de vegetação.
No caso dos volumes de solo considerados como expurgo, os mesmos deverão ser
encaminhados para áreas de bota-foras, previamente licenciados pelo órgão ambiental
competente, e que deverão ser adequadamente estabilizados e revegetados. Também
é necessário que os bota-foras de solo contem com sistemas de drenagem, de modo a
evitar a instalação de processos erosivos.
Além de solo e rocha, nas frentes de obra poderão ser gerados outros tipos de
resíduos, em menor quantidade e volume. Tais resíduos também deverão receber
destinação final adequada, respeitando a legislação ligada ao tema. Além solo, rocha,
galhos, raízes e folhas, os principais resíduos gerados nas frentes de obra serão:


Resíduos domésticos: “quentinhas”, restos de comida, talheres e copos
descartáveis;



Resíduos sanitários: resíduos da limpeza e manutenção dos banheiros
químicos que deverão ser utilizados em todas as frentes de obra;



Resíduos da construção civil: madeira, tábuas, ferros e fragmentos de
concreto;



Resíduos Perigosos: resíduos de explosivos e materiais associados, além de
resíduos de fogos falhados.

No caso das frentes de obra, a disposição inadequada dos resíduos domésticos e da
construção civil, mesmo que temporária, poderá atrair animais, inclusive os
peçonhentos, podendo causar acidentes. Neste caso, uma vez que não se trata de
resíduos classificados como perigosos, o risco de contaminação do solo, dos cursos
d’água e do lençol freático (no caso em questão o aquífero poroso superficial do solo) é
bastante reduzido. Independentemente, os resíduos domésticos gerados nas frentes de
obra deverão ser adequadamente acondicionados e removidos diariamente. Os
resíduos da construção civil poderão ser separados por tipo e acondicionados em
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locais específicos, para remoção semanal. Os grandes volumes de solo e rocha
deverão ser encaminhados para áreas de bota-fora devidamente licenciadas.
Os resíduos sanitários provenientes dos banheiros químicos apresentam elevado grau
de periculosidade ambiental, uma vez que podem contaminar tanto solo quanto cursos
d’água e lençol freático com biológicos e patogênicos. Assim sendo será necessária a
manutenção permanente e diária de tais unidades, com a retirada de todos os
resíduos, tanto os efluentes líquidos, quanto papel higiênico e toalhas de papel.
Normalmente as empresas que alugam banheiros químicos para canteiros de obras,
eventos, etc, já possuem incluído nos contratos de locação os serviços de limpeza
diária das unidades, com a remoção dos efluentes utilizando caminhão limpa fossa e
posterior destinação adequada dos mesmos em sistemas de tratamento de esgotos.
Os resíduos de papel higiênico e toalhas deverão ser adequadamente acondicionados
e encaminhados diariamente para o canteiro de obras, para destinação adequada. Os
mesmos não poderão ser jogados ou armazenados nas frentes de obra ou quaisquer
outras áreas que não sejam adequadamente destinadas para tal finalidade. De acordo
com a legislação vigente é terminantemente proibida a queima deste tipo de resíduo.
Em relação aos explosivos necessários à exploração da pedreira e realização de cortes
em rocha, todos os resíduos de sua utilização, tais como embalagens, carregadores,
cartuchos, etc., são considerados resíduos perigosos e aos mesmos deverá ser dada
destinação adequada. No caso da ocorrência de fogos falhados, deverão ser adotadas
as determinações constantes da Portaria nº 237, de 18 de Outubro de 2001, que
aprova as Normas Reguladoras de Mineração – NRM, de que trata o Art. 97 do
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. Segundo a NRM-16 – Operações com
Explosivos e Acessórios: “16.4.5.1 A retirada de fogos falhados deve ser executada
pelo técnico responsável ou bláster ou, sob sua orientação, por trabalhador qualificado
e treinado.; 16.4.6 A retirada de fogos falhados só pode ser realizada através de
dispositivo que não produza faíscas, fagulhas ou centelhas.; 16.4.7 Os explosivos e
acessórios de fogos falhados devem ser recolhidos a seus respectivos depósitos, após
retirada imediata da escorva entre eles.; 16.4.8 É proibido o aproveitamento de restos
de furos falhados na fase de perfuração.”.
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Do ponto de vista da diversidade e periculosidade dos resíduos gerados os canteiros
de obras tanto os não industriais, quanto o industrial são as estruturas vinculadas à
obra que demandarão o maior grau de atenção. Nestas áreas serão produzidos os
seguintes tipos de resíduos:
Resíduos Perigosos (Classe I): óleos e graxas, embalagens de óleos,
embalagens de produtos químicos, pilhas e baterias usadas, lâmpadas de
mercúrio (fluorescentes, de vapor de mercúrio, de vapor de sódio e de luz
mista), resíduos de serviços de saúde, filtros de manga usados e equipamentos
de proteção individual usados e contaminados.
Resíduos Não Perigosos e Não Inertes (Classe II): resíduos de refeitório, de
escritórios e dos alojamentos, resíduos da construção civil (madeira, ferro, etc),
pneus, aço e sacos de cimento.
Os canteiros deverão contar com estações próprias de tratamento de efluentes
sanitários em geral. Neste caso específico, dos efluentes sanitários, vale destacar que
embora os mesmos não sejam classificados como resíduos perigosos, eles
apresentam elevado grau de periculosidade ambiental e de saúde pública, com
potencial significativo de contaminação do solo e dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos com elementos biológicos e patogênicos diversos.
No caso dos resíduos perigosos, a construtora deverá providenciar a coleta,
armazenamento e disposição final dos mesmos em estrito atendimento à legislação
pertinente e normas técnicas vigentes. Da mesma forma, no caso dos resíduos não
perigosos e não inertes também deverão ser providenciados a coleta, armazenamento
e disposição final adequados dos mesmos, em atendimento à legislação e normas
vigentes. Vale destacar neste caso específico que os resíduos da construção civil não
poderão ser encaminhados para aterros sanitários convencionais e nem poderão ser
enterrados, devendo-se privilegiar a reciclagem e reutilização dos mesmos.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na tabela a seguir.
.
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Tabela 54: Classificação e critérios do impacto negativo com Geração de resíduos sólidos na fase
de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Estabelecer diretrizes para a o gerenciamento de resíduos sólidos e dos
efluentes gerados nas atividades e serviços para instalação e operação do
empreendimento, desde a geração até o destino final;



Garantir o recolhimento e correto armazenamento dos resíduos produzidos nos
canteiros e áreas de apoio;



Garantir a adequada destinação final de todos os resíduos gerados durante as
obras;



Implantar gestão de resíduos sólidos e efluentes líquidos por meio de programa
específico, promovendo o tratamento adequado das matérias;



Reduzir a geração de resíduos sólidos a partir de técnicas de reciclagem,
reutilização e reaproveitamento de materiais desde que tais procedimentos não
comprometam a segurança da obra e da futura operação do empreendimento;



Não reutilizar resíduos perigosos e promover sua segregação na origem;



Adotar procedimentos de aquisição de produtos com previsão de redução de
resíduos ou com possibilidade de retorno de resíduos perigosos ao
fabricante/fornecedor;
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Reutilizar, sempre que possível, os resíduos inertes (solo e rocha) ou incorporálos ao processo construtivo;



Evitar alteração das características do resíduo perigoso que venha a
comprometer seu tratamento, sua recuperação ou sua reciclagem.

A Tabela 55 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 55: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

(34) Interferências com o Gasoduto Brasil-Bolívia na fase de obras
Este impacto está relacionado à localização do traçado de projeto que passa sobre
Oleoduto (um ponto de travessia) e Gasoduto Brasil-Bolívia (um ponto de travessia),
respectivamente, nas imediações das estacas 183+200 e 204+900.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de execução das obras civis de implantação do contorno como
impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental projetos colocalizados.

A construção das estruturas da rodovia nestes locais deverá ser realizada mediante
apresentação prévia de projeto de transposição da estrutura, com reforço estrutural
para proteção da mesma, a ser aprovado pela ANP e/ou pela Petrobrás.
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Este é um impacto potencial negativo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na Tabela 56.
Tabela 56: Classificação e critérios do impacto negativo com Interferências com o Gasoduto
Brasil-Bolívia na fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Acordar tecnicamente com a Petrobras, para que as obras nesses locais sigam
rigorosamente as normas técnicas especificas.

(35) Redução do número de acidentes na fase de operação
Este impacto está relacionado à melhoria das condições do tráfego de passagem, que
tende a se fazer preferencialmente por meio do contorno e do tráfego local da região
conurbada da grande Florianópolis, que permanecerá ao longo da via expressa, sob
condições de menor grau de congestionamento. Estas melhoria tendem a reduzir o
número de acidentes ao longo da via expressa e BR 101.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando os usuários da rodovia.
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Atualmente as condições operacionais ao longo da rodovia BR 101 na travessia da
região metropolitana de Florianópolis são bastante precárias, tanto em nível da fluidez
do tráfego, quanto em termos de riscos de acidentes envolvendo tanto usuários, quanto
pedestres.
Como pode ser observado no segmento entre o km 190, no entroncamento da BR 101
com a SC 408, até o Km 119, no entroncamento da BR 101 com a BR 282, ocorreram
1.490 acidentes no ano de 2005, envolvendo 37 mortos e 841 feridos.
As figuras a seguir (Figura 36 Figura 37) ilustram o número de acidentes ocorridos
neste segmento rodoviário no ano de 2005.

Figura 36: Número de acidentes em segmentos da BR 101\SC no ano de 2005.

Figura 37: Número de acidentes em segmentos da BR 101\SC no ano de 2005.
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Na Figura 38 representada pelo histograma verifica-se que o maior volume de
acidentes ocorridos na BR 101 se concentrou entre o Km 190 e o Km 220, com
destaque ao segmento entre o Km 200 e o Km 209, correspondente ao acesso a
Florianópolis, Ilha de Santa Catarina.
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Figura 38: Histograma com volume de acidentes ocorridos na BR 101, entre o Km 190 e o Km 220, com destaque ao segmento entre o Km 200 e o
Km 209.
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Em 2009, o segmento que compreendido entre o entrocamento da BR 101 com a SC
401 (Governador Celso Ramos) até o entrocamento da BR 101 com a SC 407
(Palhoça), apresentava volume médio diário anual de 226.420 veículos (DNIT, 2009).
Os acidentes são em grande parte ocasionados pela intensidade do tráfego neste
segmento, com o movimento pesado de cargas associado ao movimento local
intermunicipal no interior da região metropolitana. Com a impalantação do Contorno
Rodoviário estima-se que o tráfego pesado de cargas será em parte desviado para a
nova via, reduzindo o congestionamento ao longo da BR 101 no segmento que
intercepta a área urbana, e reduzindo, consequentemente, o volume e gravidade dos
acidentes que ocorrem neste segmento.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 57.
Tabela 57: Classificação e critérios do impacto positivo com Redução do número de acidentes na
fase de operação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Divulgação permanente de informações acerca das interrupções de tráfego,
cronograma de obras e intervenções previstas;



Divulgação ampla das informações necessárias;
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Divulgação de noções de segurança no trânsito, especialmente para as
comunidades afetadas;



Sinalização de alerta no trecho em obras;



Instalação de redutores de velocidade em pontos críticos;



Articulação institucional para agilização do atendimento em caso de acidentes;



Elaborar plano de contingência na fase de operação para o caso de ocorrência
de acidentes com cargas perigosas;



Articular junto à Polícia Rodoviária Federal a intensificação da fiscalização dos
veículos que transportam cargas perigosas, a fim de garantir o atendimento das
normas de segurança.

(36) Aumento do número de acidentes na fase de obras
Este impacto poderá ocorrer ao longo de todo o período de obras tendo em vista o
aumento do afluxo e movimentação de veículos e maquinário pesado vinculados ao
empreendimento. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a
sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de
ocorrência:


Na fase de montagem e operação dos canteiros e áreas de apoio não industriais
e do canteiro industrial poderá ocorrer como impacto de segunda ordem
decorrente das interferências com o tráfego local na fase de obras;



Na etapa de exploração de jazidas e caixas de empréstimo poderá ocorrer como
impacto de segunda ordem decorrente das interferências com o tráfego local na
fase de obras;



Ocorrerá na fase de execução das obras civis de implantação do contorno como
impacto de segunda ordem decorrente do aumento da demanda de tráfego de
veículos pesados associados às obras nas vias locais, além das interferências
geradas por desvios e pela própria infraestrutura das obras.
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Durante a fase de obras, tendo em vista o aumento do tráfego de máquinas e veículos
pesados nas vias de acesso locais, em geral debaixa capacidade, com trechos
sinuosos e de baixa visibilidade, ocorrerá aumento dos riscos de ocorrência de
acidentes.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 58.
Tabela 58: Classificação e critérios do impacto negativo com Aumento do número de acidentes
na fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Atender as determinações da Portaria DNPM nº 237/2001;



Atender as recomendações do programa de gerenciamento de resíduos no que
diz respeito ao armazenamento e manuseio de combustíveis;



Observar as recomendações de segurança do fabricante, sem prejuízo do
contido nas Normas Reguladoras de Mineração – NRM;



Só utilizar pessoal devidamente treinado para o transporte e utilização de
material explosivo, respeitando-se as Normas do Departamento de Fiscalização
de Produtos Controlados do Ministério da Defesa e legislação que as
complemente;
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Seguir rigorosamente as normas vigentes para armazenamento, controle de
estoque, manuseio, transporte, carregamento e descarregamento, verificações
de rotina, sinalização de advertência dos locais de armazenamento e etc.

(47) Aumento da pressão de ocupação do entorno das Terras Indígenas
M’Biguaçu, Itanhém, Amaral e Amâncio.
Este impacto poderá ocorrer a partir da divulgação do empreendimento, e durante toda
a vida útil do mesmo, tendo em vista o potencial de que a implantação da nova via
venha a contribuir para o crescimento da ocupação na região da Região Metropolitana
de Florianópolis, atualmente conurbada em sua porção central.
Uma vez que as Terras Indígenas situam-se a uma distância inferior a 10Km do eixo do
traçado do Contorno Rodoviário de Florianópolis, as mesmas poderão vir a sofrer
pressão de ocupação sobre seus limites.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer como
imapacto de quarta ordem decorrente da especulação imobiliária na AID,
diretamente associado ao crescimento da ocupação na região;



Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de quarta ordem decorrente da especulação imobiliária e
diretamente relacionado ao crescimento da ocupação da região;



Dar-se-á na fase de operação do contorno como impacto de quarta ordem
decorrente da especulação imobiliária, diretamente associado ao crescimento da
ocupação na região.

As Terras Indígenas de Itanhém, Amaral, Amâncio e M’Biguaçu situam-se a uma
distância de 2,78Km; 5,02Km; 7,74Km; e 5,87Km, respectivamente, do Contorno
Rodoviário de Florianópolis (Figura 44), em um trecho montanhoso, de relevo
acidentado. Tendo em vista a tendência de aumento progressivo do crescimento na
Região Metropolitana de Florianópolis, que será em parte incrementado pela
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implantação da nova via, poderá ocorrer uma maior pressão de ocupação no entorno
desta Terra Indígena.
Este impacto decorre mais da tendência de crescimento da ocupação regional do que
especificamente da implantação da nova via. Dois aspectos a serem destacados são:
primeiro, o fato de que as Terras Indígenas ocupam uma região montanhosa, o que de
certa maneira limita a ocupação, pelo menos em sua fase inicial. Em segundo a Terra
Indígena M´Biguaçu encontra-se mais sujeita aos efeitos da existência da rodovia BR
101 do que aos efeitos do futuro Contorno Rodoviário de Florianópolis, dado à
proximidade da mesma.
Assim sendo, mesmo considerando que este é um impacto de baixa probabilidade, ele
não pode ser negligenciado, razão pela qual o mesmo foi elencado na presente
análise.

Figura 39: Distâncias entre as Terras Indígenas e o Contorno Rodoviário de Florianópolis.
Fonte: Adaptado: Google Earth, 2013.
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Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 59.

Tabela 59: Classificação e critérios do impacto negativo com aumento da pressão de ocupação
do entorno dasTerras Indígenas.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Articulação junto à FUNASA para a intensificação do acompanhamento rotineiro
da saúde da comunidade indígena;



Observação rigorosa das normas de saúde e segurança no trabalho por parte
das construtoras;



Educação Ambiental dos trabalhadores das obras e orientação quanto a saúde
preventiva.

(38) Comprometimento do Patrimônio Arqueológico
Este impacto poderá ocorrer durante o período de obras diretamente associado às
intervenções físicas na área. No momento em que se realiza a limpeza das áreas e
remoção

das

camadas

superiores

do

solo,

necessárias

à

instalação

do

empreendimento e suas áreas de apoio, poderão ser danificados vestígios
arqueológicos não identificados nas fases preliminares de estudos.
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As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial poderá ocorrer como impacto de primeira
ordem, associado às atividades de limpeza das áreas e remoção das camadas
superiores do solo;



Na etapa de exploração de jazidas a caixas de empréstimo poderá ocorrer como
impacto de primeira ordem, associado às atividades de limpeza das áreas e
remoção das camadas superiores do solo;



Durante a execução das obras civis de implantação do contorno poderá ocorrer
como impacto de primeira ordem, associado às atividades de limpeza das áreas
e remoção das camadas superiores do solo, bem como às atividades de
terraplenagem.

Durante a etapa de diagnóstico foram realizadas atividades de levantamento
arqueológico interventivo no local do empreendimento e sua Área de Influência Direta.
Tais levantamentos foram realizados através de caminhamentos, entrevistas informais
com moradores de localidades próximas e prospecção sistemática (poços-teste).
Com a realização de tais atividades foi possível verificar o local do traçado apresenta
áreas de médio/alto potencial arqueológico que serão diretamente impactadas.
No local exato do empreendimento não foram encontrados vestígios de ocupações précoloniais, no entanto, foi possível constatar características comuns aos padrões
ambientais de implantação de alguns grupos étnicos que ocuparam a região no período
pré-colonial.
Tendo em vista o potencial arqueológico na área a equipe de arqueologia recomendou
a realização de levantamentos arqueológicos prospectivos intensivos no âmbito do
processo de licenciamento, anteriormente à obtenção da Licença de Instalação junto ao
IBAMA.
Considerando o potencial arqueológico apontado no diagnóstico interventivo, é
necessário considerar os riscos de que o empreendimento venha a impactar elementos
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do patrimônio arqueológico durante a fase de implantação. Destaca-se que mesmo
após

os

levantamentos

prospectivos

sistemáticos

e

salvamento

dos

sítios

eventualmente identificados existirá a possibilidade de que surjam novas ocorrências
durante as fases de supressão de vegetação e limpeza das áreas, exploração de
jazidas e caixas de empréstimo e de terraplenagem. Tais ocorrências, que
anteriormente não foram identificadas, poderão ser danificadas ou completamente
destruídas pelas obras, o que se constitui em grande perda em termos de patrimônio
do país.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 60.
Tabela 60: Classificação e critérios do impacto negativo com Comprometimento do Patrimônio
Arqueológico.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:
 Prospecção arqueológica e levantamento de áreas de interesse arqueológico antes
da implantação das obras civis;
 Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas. Ações de
Educação Patrimonial;
 Realização de monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras;
 Salvamento dos sítios arqueológicos identificados, que seja atingidos diretamente
pela obra.
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A Tabela 61 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 61: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

(39) Aumento da intensidade e efeitos das cheias
Este impacto poderá ocorrer a partir do início das obras, estendendo-se por todo o
período de operação do empreendimento, com consequências de elevada magnitude
sobre as comunidades da AID. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas
em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe.
Forma de ocorrência:


Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de primeira ordem, afetando as comunidades da ADA e
AID, sendo resultante da redução da capacidade hidráulica dos cursos d’água
originada dos processos de assoreamento e do soterramento (interseção SC
408) devido à instalação de estruturas da obra, bem como do efeito potencial de
dique associado ao aterro a ser construído ao longo das margens dos Rios
Inferninho Forquilhas e Aririú, principalmente;



Acontecerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando as comunidades da ADA e AID considerando principalmente as
estruturas da rodovia projetada tais como o aterro ao longo da margem do rio
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

209

Biguaçu, que terá efeito de um dique, e o aterro ao longo de toda a área de
nascentes e cabeceiras do rio Forquilha.
O diagnóstico ambiental do meio físico, elaborado no âmbito do presente estudo de
impacto revelou que os vales dos Rios Inferninho, Biguaçu, Forquilhas, Maruim e
Passa Vinte e Aririu são áreas propensas a inundações em períodos prolongados das
estações chuvosas, tanto em função de suas condições naturais quanto em razão das
alterações provocadas pela antropização dessas áreas de amortização, que fazem
agravar os efeitos das inundações. Assim sendo é alta a probabilidade de ocorrência
de inundações nas regiões de planície ao longo de todo o traçado projetado do
Contorno.
A ocupação urbana desordenada em morros e na planície do baixo curso dos Rios
Inferninho, Biguaçu, Forquilhas, Maruim e Passa Vinte e Aririu aumenta a probabilidade
da ocorrência de perdas materiais e de vidas associadas aos desastres naturais, tendo
em vista que tais áreas estão sujeitas a escorregamentos de solos e inundações,
respectivamente, em caso de chuvas prolongadas ou torrenciais.
Considerando a geomorfologia da área de influência do projeto, o diagnóstico
ambiental identificou também que nos trechos de menor energia dos rios ocorrem
processos de sedimentação de areia e solos finos, e nos períodos de alta energia
(chuvas torrenciais ou períodos chuvosos prolongados), os canais transbordam por não
contemplar terrenos com vegetação ou diques marginais naturais, formando várias
áreas alagadas.
A transformação antrópica das planícies de inundação, com retificação dos canais de
escoamento, retirada da vegetação, assoreamento e implantação de edificações em
desrespeito ao limites das Áreas de Proteção Permanente - APP, provocou mudanças
na dinâmica hídrica, o que tem resultado no crescimento e intensificação dos eventos
de transbordamento e alagamentos, devendo ser considerado no planejamento e
discussão do projeto do Contorno Rodoviário.
Quanto a periodicidade das enchentes ocorridas na área do projeto, para o caso da
bacia do Rio Maruim o diagnóstico de recursos hídricos identificou que são frequentes
as cheias no verão, em virtude das instabilidades ocasionais causadas pela passagem
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da Frente Polar. As chuvas de inverno são relativamente menos intensas. As vazões
excepcionais que se tem se verificado pertencem em geral à época de predominância
das chuvas. Foram registrados, desde 1980, os seguintes eventos calamitosos nessa
bacia (SDM, 1997):


Enchente Parcial: 12/1983; 08/1984; 02/1987;



Enchente Parcial com desabrigados: 01/1983; 02/1994;



Enchente com Calamidade Pública: 11/1991; 12/1995.

Quanto ao Rio Biguaçu, o fenômeno das inundações pode ser expresso por bruscas
alterações de sua vazão, sendo comuns nas áreas do médio e baixo vale, onde as
comunidades rurais e urbanas convivem há décadas com esses eventos. Somente
entre 1980 e 1995 foram registradas 11 enxurradas, 10 enchentes moderadas, 2
enchentes de calamidade pública e, 2 deslizamentos.
Segundo Oliveira e Herrman (2001), os maiores problemas ocorrem quando a
precipitação diária é superior a 100 mm, havendo grande probabilidade de inundações.
Além dessas, registram-se enchentes e deslizamentos ocorridas na região em
novembro de 2008, que resultaram em estado de calamidade pública.
Conforme registrado pela Prefeitura Municipal de Biguaçu, tais eventos de cheias
resultaram no alagamento de diversas áreas residenciais nesta cidade devido ao
extravasamento do rio de sua calha, inundando sua planície no segmento entre a calha
principal e a rodovia SC 408, e acarretaram danos patrimoniais de natureza tanto
pública quanto privada.
A possibilidade de ocorrência de enchentes continua sendo uma das preocupações
mais importantes, considerando os avanços da urbanização em direção às várzeas,
potencialmente sujeitas à inundação, principalmente no baixo curso do Ribeirão
Forquilha e Rio Maruim, em terrenos planos em cotas inferiores a 4,5 m de altitude.
Durante os levantamentos de campo foram ouvidos relatos de moradores que residem
às margens do Rio Maruim sobre as enchentes ocorridas, bem como observados
grandes focos de erosão nos segmentos do rio desprovidos de mata ciliar, fatos que
em muito potencializam a ocorrência de enchentes, uma vez que os sedimentos
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depositados no fundo reduzem a profundidade do canal causando assoreamento do
mesmo.
O caso da Comunidade Colônia Santana, localizada na Área Diretamente Afetada-ADA
do empreendimento de implantação deste contorno, é bem ilustrativo da situação
descrita. Esta comunidade está inserida exatamente por onde passará o traçado do
Contorno Rodoviário de Florianópolis, no caso deste vir a ser implantado, entre a
rodovia estadual SC 407 e o Rio Maruim. Ela possui 15 residências, além de
estabelecimento

comercial

(um

mini-mercado),

havendo

a

necessidade

de

desapropriação de todos os imóveis.
Durante a elaboração do diagnóstico integrante do presente estudo foram destacadas
duas situações que preocupam a comunidade, as enchentes/inundações e as
indenizações que serão pagas em um futuro processo de desapropriação.
A situação física encontrada e descrita por moradores revela a descaracterização do
curso natural do rio Maruim, onde houve a retificação em parte da sua calha natural
visto as constantes cheias que prejudicavam esta comunidade.
Na ocorrência de chuvas de grande intensidade na bacia do Rio Maruim, ocorre,
evidentemente, o aumento do nível das águas. Este aumento provoca o retorno das
águas do rio pelo chamado “braço morto do rio”, atingindo da mesma forma as
residências.
De acordo com os moradores, o retorno das águas pode ocorrer até o encontro com o
curso atual do Rio, fazendo com que as águas do leito atual e antigo do rio tomem o
mesmo sentido, formando um único escoamento superficial. As inundações
ocasionadas na região atingem a maior parte das residências ali existentes, em
diferentes magnitudes, dependendo do posicionamento topográfico das propriedades e
edificações.
Ainda segundo moradores, as inundações ocorrem anualmente, causando um
transtorno enorme à comunidade.
No local em questão, a situação das cheias foi potencializada pela implantação do atual
leito da rodovia SC 407. O aterro da rodovia formou um dique que represa as águas do
rio Maruim quando do aumento da vazão do mesmo, impedindo o espraiamento da
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água para uma das margens e resultando na elevação do nível da água na outra, onde
se situa parte da Comunidade Santana.
Conforme o traçado do Contorno, haverá a necessidade da construção de pontes sobre
os rios que se encontram ao longo do traçada,

caso as mesmas não sejam

dimensionadas para permitir o livre escoamento das águas em regime de cheia, tal
estrutura de drenagem será um ponto adicional de obstrução do fluxo hídrico,
contribuindo para agravamento do quadro.
Apesar de não se conhecer a variação mensal das vazões dos rios presentes ao longo
do Contorno Rodoviário, devido à ausência de postos ou estações fluviométricas
nestes cursos d’água, sabe-se que as bacias sofrem com grandes eventos de cheias,
ocasionando transbordamento das águas dos rios e resultando em inundações.
Segundo Silva (2007), as enchentes afetam periodicamente as Bacias, principalmente
nas zonas urbanas dos municípios, produzindo efeitos catastróficos à sua população e
economia.
Apesar das causas naturais, intervenções humanas, através de obras de retificação
dos principais canais fluviais nos sistemas hídricos, diminuíram a frequência e a
intensidade das enchentes (SILVA, 2007).
Para exemplificar a situação acima citada, no vale do ribeirão Vermelho (ao sul de
Biguaçu), áreas naturais de várzeas, também foram modificadas na sua dinâmica
natural através da retificação, visando atenuar as inundações.
As obras de retificação realizadas pelo extinto DNOS (iniciadas na década de 1960)
obtiveram resultados satisfatórios em relação ao regime de cheias; uma vez que para a
população ribeirinha o interesse imediato é o combate a inundações que ocorrem na
região (SILVA, 2007). Porém, as referidas obras resultaram na obstrução da foz do rio
Biguaçu, dificultando o lançamento das águas na baía norte. Os serviços de retificação,
como por exemplo no rio Biguaçu e tributários, resultaram no aumento da velocidade
do fluxo da corrente e no aumento da capacidade de transporte de sedimentos,
gerando acelerado processo de assoreamento da foz do rio (FORTES, 1996).
O canais retificados dos rios ao longo do traçado do Contorno acabam provocando
uma reação em cadeia, onde os tributários e o curso principal promovem a retomada
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erosiva dos canais e, com isso, o aumento da carga sólida levada para os baixos vales.
A intensa sedimentação dos canais de drenagem tem sérias consequências nas
atividades humanas, pois diminui a profundidade dos leitos dos rios e baías, criando
problemas à navegação e intensificando os efeitos das inundações. Devido a isto é que
existe muita controvérsia sobre estas obras de engenharia, sendo inclusive
considerada técnica imprópria devido aos danos ambientais que acarreta (CUNHA,
1998). Vale lembrar que os Rios Inferninho, Biguaçu, Forquilhas, Maruim, Passa Vinte
e Aririú também passaram por processos recentes de retificação, buscando facilitar o
escoamento das águas.
Fortes (1996) enumera, como exemplo, os fatores que contribuem para ocorrência de
enchentes no vale do rio Biguaçu:
a) Baixa altimetria da planície fluvial e marinha, inferior a 2,0 metros;
b) Lençol freático próximo à superfície e alta permeabilidade de areias das cristas
praiais;
c) A impermeabilização do solo da cidade, onde fica a localização do distrito-sede
de Biguaçu é cada vez maior, pelo crescimento acelerado da ocupação humana,
que promove a diminuição da infiltração e o aumento do escoamento superficial,
com maior descarga de água no rio;
d) Os períodos de alta pluviosidade, associado à maré alta, implica no barramento
das águas do rio Biguaçu e Caveiras;
e) A BR 101, que corta a cidade, no sentido norte-sul, formando uma barreira, com
elevação de 2,00 metros de altura sobre a planície marinha. A rodovia dificulta o
livre escoamento das águas das chuvas;
f) O rio Caveiras, apesar de sua pequena extensão e volume, tem contribuído com
as enchentes na cidade, devido à dificuldade de vazão nos períodos de chuvas
torrenciais;
g) O baixo curso do rio Biguaçu, de regime estuarino, leva à floculação de argilas,
contribuindo para diminuir o canal do rio, associado a ação de marés altas, que
se estende rio adentro.
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Quanto às bacias hidrográficas do rio Maruim e ribeirão Forquilha, ambas envolvendo a
maior parte do município de São José, a realização da retificação dos rios também é
fortemente questionada (HERRMAN, MENDONÇA e CAMPOS, 1993). Neste caso, os
principais cursos d’água foram retificados e uma das consequências é a maior rapidez
no escoamento, o que tem gerado alagamento de áreas onde antes não ocorria o
problema.
Resalta-se que, segundo Ferreira (1994) apud Cardozo et. al (2010), outro fator que
contribui para a intensificação das inundações na bacia do ribeirão Forquilha, contida
na bacia do rio Maruim foi a construção da rodovia BR 101, da SC 407 e de estradas
municipais, que em épocas de fortes chuvas, funcionam como diques, devido ao aterro
realizado para a elevação das pistas, agindo como represador do escoamento da água,
intensificando o problema. Além disso, ressaltam-se as inúmeras pontes baixas de
concreto presentes na malha viária destas bacias, que acabam funcionando como
barragens em dias de chuva.
Em estudo sobre as áreas suscetíveis a inundações na bacia do rio Forquilhas
(também chamado de ribeirão Forquilha), Cardozo et al (2010) afirmam que as áreas
de alta suscetibilidade a inundação são representadas pelas cotas de 2 a 3 metros e,
abrangem uma área 1,33 km². A altura das águas nessa região pode atingir entre 2,0 e
3,0 metros, o que levou muitos moradores a construírem suas casas sobre estrutura de
pilotis.
As áreas desta bacia classificadas como de suscetibilidade muito alta às inundações
encontram-se no modelado de acumulação fluviomarinha, nas cotas que vão de 1,0 a
2,0 metros, possuindo 0,28 Km² de extensão. Parte dos bairros de Flor de Nápoles e
Picadas do Sul, situados em São José, se localizam próximos a essa classe, e a altura
que a água pode atingir nesse setor é superior aos 3,0 metros.
De fato, sabe-se por informações obtidas de moradores antigos da região que na
enchente de 1998 o rio Maruim transbordou e suas águas encobriram até os telhados
das casas mais próximas às margens do rio; como foi o caso da residência da Dona
Virgínia, que mora no local há mais de 20 e mostrou a altura que a lama atingiu
naquela ocasião.
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Figura 40: Altura do nível da lama alcançado durante a enchente do Rio Maruim em 1998.

Nos diversos bairros da Região Metropolitana de Florianópolis pertencentes aos
municípios de Biguaçu, São José e Palhoça sempre houveram enchentes, porém as
áreas atingidas eram menos povoadas que nos dias de hoje, muitas cobertas por
matas ou ocupadas par atividades rurais, fazendo com que os prejuízos maiores
fossem apenas com a perda da produção agrícola.
Marcelino et al (2006) realizaram o mapeamento dos riscos de desastres no Estado de
Santa Catarina. Para tanto foram sistematizadas informações dos relatórios de
ocorrências de desastres elaborados pela Defesa Civil, o que revelou que no período
entre 1980 e 2003 foram registrados 3.373 desastres naturais em Santa Catarina,
sendo que destes 85%, ou seja, 2.881 ocorrências, estão relacionados às
instabilidades atmosféricas na forma de chuvas, ventanias e ciclones.
Ratificando este estudo, e confirmando a forte influência das precipitações sobre os
desastres naturais cita-se o evento ocorrido em novembro de 2008, quando o enorme
volume de chuvas deixou pelo menos 50 municípios em situação de emergência ou em
estado de calamidade pública – caso emblemático pelos deslizamentos de terra no
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Morro do Baú (em Ilhota), mas cujo evento também acometeu os quatro municípios da
Área de Influência Direta do Contorno (Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis e
Governador Celso Ramos), deixando mais de 2.250 desalojados ou desabrigados, 950
residências danificadas, 9 residências destruídas e 1 morte (Jornal Zero Hora/ClicRBS
e Defesa Civil).
A Figura 41 apresenta a evolução das ocorrências no período.

Figura 41: Ocorrência de desastres em Santa Catarina.
Fonte: Marcelino et al (2006).

Como pode ser observado no período entre 1980 e 2003 ocorreu um aumento
progressivo no número de desastres registrados pela Defesa Civil. Os anos mais
críticos em termos de ocorrências de desastres em geral estão relacionados à aos
fenômenos El Ninõ e La Ninã, mas um dos fatores que pode explicar o aumento
progressivo do número de desastres é o crescimento da ocupação, que tende a
avançar sobre áreas mais frágeis, como encostas e margens dos rios.
Considerando os estudos existentes para a região, os dados e registros de ocorrência
de eventos críticos e desastres, a análise do projeto proposto para o Contorno
Rodoviário de Florianópolis permitiu concluir que a rodovia, em sua concepção atual,
funcionará como um grande dique, em função do aterro a ser construído, podendo
contribuir significativamente para a intensificação das inundações nas áreas de entorno
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dos cursos d’água, em particular o Rio Inferninho, Biguaçu, o ribeirão Forquilha, o rio
Maruim, Passa Vinte, e Aririú.
Tendo em vista que atualmente os desatres naturais, especialmente cheias e
deslizamentos de encostas se tornaram um grande problema social no Estado de
Santa Catarina, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na Tabela 62.
Tabela 62: Classificação e critérios do impacto negativo com Aumento da intensidade e efeitos
das cheias.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Dimensionar todas as obras de arte correntes e especiais para que o vão livre
sob o aterro da rodovia permita o adequado fluxo da água em regime de cheias,
evitando o represamento e aumento da permanência das mesmas, associando a
passagem de fauna nessas obras;



Recompor toda a mata ciliar situada na ADA pelo Contorno;



Dar apoio técnico-administrativo ao Comitê de Bacia Hidrográfica, no programa
de revitalização das matas ciliares onde o empreendimento estiver inserido;



Dar destino adequado ao material de bota-fora, bem como criar depósitos de lixo
e entulhos, removendo-os para local apropriado;



No trecho da rodovia entre estacas 178+900 a 180+600, a faixa de domínio do
empreendimento margeia área de APP do Rio Inferninho, propõe-se que o
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Empreendedor inclua no DUP toda a área de mata ciliar, de forma a recompor a
vegetação nessa margem evitando ocupações futuras, contribuindo na mitigação
do controle de cheias na região e aumentar o biodiversidade local. A mesma
proposta é feita para o trecho entre a estaca 231+500 até o acesso sul do
Contorno Rodoviário à BR 101, salvo a área urbanizada de entorno da Rua
Januário Pereira de Lima;


Evitar a localização de bota-fora e caixas de empréstimos nas proximidades de
áreas urbanas ou urbanizáveis;



Projetar sistema de drenagem específico para as caixas de empréstimo e os
locais de bota-fora e de explotação de material de construção;



Projetar o sistema de drenagem observando a drenagem natural.

A Tabela 63 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 63: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

(40) Crescimento da ocupação na região
Este impacto ocorre atualmente e será intensidficado com a implantação do Contorno
Rodoviário, tendo em vista a especulação imobiliária e a valorização das áreas na AID.
Destaca-se que na região conurbada da Região Metropolitana de Florianópolis, os
Municípios de Palhoça e Biguaçu tem apresentado elevado crescimento em relação a
Florianópolis e São José.
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As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento como impacto de
terceira ordem decorrente da especulação imobiliária em torno da implantação
da nova via, diretamente associado à valorização das áreas;



Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária
e diretamente associada à valorização das terras na AID;



Acontecerá na fase de operação do contorno como impacto de terceira ordem
decorrente da especulação imobiliária e diretamente associado à valorização
das terras na AID.

A abertura de uma nova via de acesso, em especial uma rodovia do porte previsto para
o Contorno Rodoviário de Florianópolis, tem efeitos sobre o padrão de uso e ocupação
do solo em suas áreas de influência, sendo este um dos impactos mais frequentemente
associados a este tipo de empreendimento. Para avaliar tal impacto no caso em
questão é necessário tecer algumas considerações acerca da região na qual o projeto
se insere, tendo em vista permitir a adequada aferição dos parâmetros definidores do
peso relativo deste impacto no conjunto geral.
A Região Metropolitana de Florianópolis, que reúne os municípios de Florianópolis,
Biguaçu, São José e Palhoça, mostra uma tendência de crescimento da ocupação,
sendo que no período entre 1985 e 2009 registrou-se um aumento de 287,67% das
áreas urbanas (MORAES et al., s/d.). A Tabela 64 apresenta os dados das Áreas
ocupadas por classe de uso (Km2) para os anos de 1985 e 2009, elaborada por Moraes
et al. (s/d.).
Tabela 64: Áreas ocupadas por classe de uso (Km2) para os anos de 1985 e 2009.
1985 (Km2)

2009 (Km2)

Hidrografia

187,76

186,39

vegetação arbórea

205,73

180,997

vegetação herbáceo-arbustiva e de campos

99,57

84,08

Classes/Anos
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1985 (Km2)

2009 (Km2)

Área Urbana

32,95

94,79

Solo Exposto

20,73

1,03

Dunas

1,58

1,10

Manguezais

13,10

13,98

Classes/Anos

Fonte: Modificado de Moraes et al.(s/d.).

A análise da evolução por classe de uso mostra que a área urbana que em 1985
ocupava 32,95Km2 passou, em 2009, a 94,79Km2. O solo exposto diminuiu
substancialmente no período revelando que muitas destas áreas foram substituídas
pela malha urbana. As áreas de vegetação, tanto arbórea, quanto herbáceio-arbustiva
e de campos apresentaram declínio no período, em decorrência do desmatamento. As
figuras a seguir (Figura 42 e Figura 43), extraídas de Moraes et al. (s/d.) ilustram
graficamente o avanço da ocupação na região metropolitana.

Figura 42: Ocupação na Região Metropolitana de Florianópolis no ano de 1985.
Fonte: Moraes et al. (s/d).
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Figura 43: Ocupação na Região Metropolitana de Florianópolis no ano de 2009.
Fonte: Moraes et al (s/d).

Cervero e Hansen (2002, apud Mendoza et al., 2006), realizando estudos sobre a
medição de tráfego induzido e suas relações espaciais, verificaram empiricamente que
10% de incremento de capacidade em rodovias da Costa Oeste dos Estados Unidos
produzia um aumento de cerca de 6% nos volumes de tráfego total. Os autores
concluíram que tal incremento era devido à criação de novas áreas residenciais nas
imediações da malha urbana existente.
Como pode ser observado a partir dos dados apresentados, mesmo considerando que
os municípios da Região Metropolitana de Florianópolis já apresentem índices de
crescimento elevados, a implantação do Contorno Rodoviário significará um incremento
dos mesmos, especialmente nos Municípios de Biguaçu, São José e Palhoça. Vale
destacar que embora o empreendimento venha a incrementar a ocupação no entorno
do traçado proposto, sua não implementação não impedirá o avanço da mesma.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 65.
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Tabela 65: Classificação e critérios do impacto negativo com Crescimento da ocupação na região.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Apoio as prefeituras de Biguaçu, São José, Palhoça e Governador Celso
Ramos, no ajuste do Plano Diretor para disciplinar o uso e ocupação do Solo no
Entorno de Contorno.

(41) Realocação de Famílias
Este impacto ocorrerá durante a fase de planejamento do empreendimento com a
consolidação da faixa de domínio por meio da desapropriação das áreas. Em alguns
dos casos a despropriação levará obrigatoriamente à realocação de famílias, o que é
um impacto significativo do ponto de vista social.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento como
impacto de terceira ordem decorrente da declaração de utilidade pública da faixa
de domínio e diretamente associado à desapropriação das áreas.

Para a consolidação da faixa de domínio da rodovia projetada será necessário
proceder à declaração de utilidade pública da mesma e, posteriormente, realizar os
procedimentos necessários à desapropriação das áreas.
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

223

Para operacionalização de tais procedimentos é realizado cadastro sócio-econômico
detalhado das famílias a serem desapropriadas. Tal cadastro foi contratado pela
Autopista Litoral Sul e encontra-se em andamento. Após a conclusão do cadastro serão
elaborados laudos de avaliação das propriedades com vistas ao estabelecimento do
valor a ser pago pelas áreas e benfeitorias existentes. De posse destes laudos o
empreendedor deverá negociar junto aos proprietários no que diz respeito à forma de
aquisição das áreas. Deverá ser sempre oferecido aos proprietários como opção o
recebimento do valor em espécie ou o reassentamento da família para nova área, que
deverá contar no mínimo com a mesma infraestrutura disponível no local de origem.
Mesmo considerando-se que a escolha sobre a forma de negociação caberá aos
proprietários, a realocação e reassentamento das famílias é por si só um impacto
negativo sobre a organização social e vínculo das mesmas com seu local de origem. É
fundamental que neste processo seja permitido às famílias manter, no mínimo, o
mesmo nível de vida disponível anteriormente à desapropriação e realocação/
reassentamento, tendo em vista que o processo como um todo é involuntário. A
qualificação do número de famílias a serem realocadas somente será conhecido
quando da conclusão do cadastro socioeconômico, podendo ainda ser alterado quando
do início do processo de negociação.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 66.
Tabela 66: Classificação e critérios do impacto negativo com Realocação de Famílias.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Apoio as famílias de baixa renda no processo de realocação.

(42) Redução dos níveis de congestionamento ao longo do segmento rodoviário
que corta a malha urbana
Este impacto ocorrrerá em decorrência do desvio de tráfego resultante da implantação
do contorno, especialmente do tráfego de passagem que representa a parcela mais
expressiva dos veículos que trafegam ao longo do segmento da via expressa e BR 101
no segmento que corta a malha urbana da Região Metropolitana de Florianópolis.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando os usuários da rodovia.

O objetivo principal para a implantação do contorno é propiciar fluidez para o tráfego de
longo curso, que demanda o eixo rodoviário do MERCOSUL, sem origem ou destino
em Florianópolis. Trata-se do tráfego pesado de cargas, que requer condições de
elevada mobilidade e baixo nível de acessos, com interferências mínimas do trânsito
local. Ao desviar o tráfego de longo curso, o Contorno deixará para o atual traçado da
BR 101 a função básica de propiciar acessos na região metropolitana de Florianópolis,
atendendo ao tráfego local e de médio curso (DNER, 2000).
Dados de contagem de tráfego integrantes do Projeto de Análise e Tratamento
Estatístico dos Resultados de Contagens de Tráfego (2008), elaborado pelo DNIT por
meio de convênio junto à UFSC/LabTrans mostram os níveis de tráfego vigentes no
ano de 2006, nos segmentos da BR 101/SC objeto da presente análise (DNIT e UFSC,
2008):
BR 101/SC: Entr. SC 408 – Acesso Norte de Florianópolis: VDMA = 35.577
BR 101/SC: Acesso Norte de Florianópolis – Entr. BR 282(A): VDMA = 35.577
BR 101/SC: Entr. BR 282(A) – Entr. SC 407(São José): VDMA = 31.999
BR 101/SC: Entr. SC 407 (São José) – Entr. BR 282(B)(Palhoça): VDMA = 31.450
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BR 101/SC: Entr. BR 282(B)(Palhoça) – Entr. SC-433(p/Pinheira): VDMA = 25.538.
A análise dos dados acima citados permite verificar que os níveis de tráfego vigentes
no ano de 2006, ano da realização das contagens volumétricas, já era bastante
elevado. Tendo em vista o crescimento esperado de tais volumes, tanto aqueles de
longo curso quanto aqueles oriundos do tráfego local e de médio curso, é possível
vislumbrar o cenário de congestionamento hoje verificado no segmento em apreço.
Tais níveis de congestionamento são vivenciados pela população local que se desloca
pela BR 101 ao longo da Região Metropolitana de Florianópolis. Os elevados níveis de
congestionamento são responsáveis por perdas econômicas devido à elevação dos
custos de transporte, elevação dos níveis de acidentes, incômodos aos usuários de
forma geral, com elevação dos tempos de viagem e danos ambientais e à saúde
associados à elevação dos níveis de gases e ruídos.
O Centro de Estudos em Transportes da University of British Culumbia, no Canadá,
realizou diversas estimativas de custos sociais e ambientais associados ao transporte.
Uma das externalidades avaliadas no estudo foi a questão dos congestionamentos. Os
autores apresentam uma estimativa de custos anuais de congestionamentos, em
valores líquidos e sua representatividade em termos do PIB (Cost/GDP) em diversos
países, em fução de gastos de combustível, custo de tempo, acidentes e emissão de
poluentes. Os dados são apresentados na Tabela 67, extraída do referido estudo.
Tabela 67: Custos associados a congestionamentos.

Fonte: University of British Columbia (2005).
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Como pode ser verificado os custos econômicos associados à ocorrência de
congestionamentos são expressivos, especialmente quando se considera os valores
estimados para áreas urbanas. Tais dados são aqui apresentados de forma ilustrativa e
não podem ser transportados ou ter seus valores transportados para o caso do projeto
em questão – Contorno Rodoviário de Florianópolis – considerando que não se
conhece as condições específicas sob os quais tais estimativas foram obtidas. A
apresentação dos mesmos tem a função de demonstrar que existem custos sociais e
ambientais (emissão de poluentes) expressivos associados à situação de rodovias que
operam em situação de congestionamento, como é hoje, o caso da BR 101 no
segmento que intercepta a Região Metropolitana de Florianópolis.
Apenas para citar um destes elementos decorrentes de elevados níveis de
congestionamento na rodovia, do ponto de vista dos acidentes rodoviários, no
segmento entre o km 190, no entroncamento da BR 101 com a SC 408, até o Km 119,
no entroncamento da BR 101 com a BR 282, ocorreram 1.490 acidentes no ano de
2005, envolvendo 37 mortos e 841 feridos. Neste segmento o maior volume de
acidentes se concentrou entre o Km 190 e o Km 220, com destaque ao segmento entre
o Km 200 e o Km 209, correspondente ao acesso a Florianópolis, Ilha de Santa
Catarina. Em relação aos danos associados à emissão de gases e ruídos os mesmos
serão detalhados em separado.
Destaca-se que tendo em vista o elevado crescimento dos níveis de ocupação na
região, bem como a tendência ao aumento tanto da população, quanto do número de
veículos nas áreas urbanas, estima-se o agravamento das condições já críticas de
tráfego no segmento da BR 101 que corta a região metropolitana de Florianópolis.
Mendoza et al. (2006) apresentam algumas evidências empíricas relacionadas ao
tráfego

induzido

pela

abertura

de

novas

vias

em

diversos

países/regiões,

estabelecendo que para países em desenvolvimento os valores são muito variáveis em
função das circunstâncias específicas de cada projeto. Segundo os autores os valores
oscilam desde muito baixos em áreas eminentemente rurais e quando a nova via não
cria novas origens e destinos, até valores elevados, superiores a 50%, em áreas
urbanas de rápida expansão no México e Brasil.
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Considerando tais elementos estima-se que a implantação do Contorno Rodoviário de
Florianópolis irá contribuir significativamente para a redução dos níveis de
congestionamento ao longo da BR 101 no segmento situado entre Biguaçu e Palhoça.
Assim sendo, este impacto é considerado positivo e sua classificação, segundo os
critérios propostos, é apresentada na Tabela 68.
Tabela 68: Classificação e critérios do impacto negativo com Redução dos níveis de
congestionamento ao longo do segmento rodoviário que corta a malha urbana.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

indireta

1

Duração

permanente

2

Temporalidade

curto prazo

2

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Informação aos usuários da rodovia, para usos do contorno, como tráfego
preferencial de passagem.

(43) Redução dos níveis de gases ao longo do segmento rodoviário da BR 101
que corta a malha urbana
Este impacto ocorrrerá em decorrência do desvio de tráfego resultante da implantação
do contorno, resultando na menor emissão de gases e produção de ruídos no
segmento rodoviário que corta a área urbana. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em
maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando o componente ambiental qualidade do ar.
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Como mencionado na descrição do impacto anteriormente apresentado, o volume de
tráfego verificado no segmento da BR 101 que corta a Região Metropolitana de
Florianópolis já apresentava cifras bastante elevadas em 2006. Os Dados de contagem
de tráfego integrantes do Projeto de Análise e Tratamento Estatístico dos Resultados
de Contagens de Tráfego (2008) são os seguintes:


BR 101/SC: Entr. SC 408 – Acesso Norte de Florianópolis:

VDMA = 35.577; automóveis = 21.826; ônibus = 1.423; caminhões = 10.798; motos = 1.530



BR 101/SC: Acesso Norte de Florianópolis – Entr. BR 282(A):

VDMA = 35.577; automóveis = 21.826; ônibus = 1.423; caminhões = 10.798; motos = 1.530



BR 101/SC: Entr. BR 282(A) – Entr. SC 407(São José): VDMA = 31.999

VDMA = 31.999; automóveis = 19.631; ônibus = 1.280; caminhões = 9.712; motos = 1.376



BR 101/SC:Entr.SC 407 (São José)–Entr.BR 282(B)(Palhoça):VDMA= 31.450

VDMA = 31.450; automóveis = 19.295; ônibus = 1.258; caminhões = 9.545; motos = 1.352

Como pode ser verificado, no conjunto do tráfego médio diário anual, para o ano de
2006, existia uma parcela expressiva de ônibus e caminhões, responsáveis pela
emissão de maiores volumes de gases poluentes para a atmosfera.
Atualmente o segmento rodoviário em questão opera com elevados níveis de
congestionamento, especialmente nos horários de pico, pela manhã e a tarde. Em tais
condições

os

veículos

trafegam

em

baixas

velocidades,

utilizando-se

predominantemente de marchas de força, o que resulta no aumento da emissão de
gases. A emissão de gases é um impacto que afeta tanto o meio ambiente quanto a
saúde humana. A Tabela 69 apresenta as principais emissões resultantes do fluxo de
veículos em uma rodovia em operação, bem como seus efeitos prejudiciais à saúde
humana e ao meio ambiente.
Tabela 69: Principais poluentes atmosféricos, suas fontes e efeitos.
Poluente
Dióxido de Enxofre
(SO2)

Fonte
Queima de combustíveis
no transporte

Saúde
Danos pulmonares, com
aumento na incidência de
doenças respiratórias.

Outros
Transforma-se
em ácido
sulfúrico na
atmosfera,
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Poluente

Fonte

Saúde

Outros
gerando chuva
ácida.

Queima incompleta do
combustível,
especialmente em
veículos automotores

Não é percebido pelos sentidos,
podendo causar perturbação da
visão, diminuição dos reflexos e
da capacidade de estimar
intervalos de tempo.

Óxidos de nitrogênio
(NOx) e oxidantes
fotoquímicos

Principalmente veículos
automotores

O NO2 é um forte irritante,
podendo conduzir a sintomas
similares aos do enfisema. Os
oxidantes fotoquímicos podem
causar irritação dos olhos e da
garganta, sendo associados à
redução da capacidade
pulmonar e ao agravamento de
doenças respiratórias.

O ozônio afeta
a vegetação,
causando
prejuízos às
culturas a ele
sensíveis.

Material Particulado

Poeiras, fumaças e todo
tipo de material sólido ou
líquido que, devido ao seu
pequeno tamanho,
mantém-se suspenso na
atmosfera. É lançado pela
fuligem dos veículos e
pelas poeiras que,
depositadas nas ruas, são
levantadas pelo vento e
tráfego de veículos

Causam irritação dos olhos e da
garganta, reduzem a resistência
às infecções e provocam
doenças crônicas respiratórias.
As partículas emitidas pelos
veículos são suspeitas de
serem cancerígenas.

Causam danos
à vegetação,
desgastes nas
edificações e
redução da
visibilidade.

Queima incompleta de
combustíveis automotores

Causam irritações no sistema
respiratório. Os hidrocarbonetos
aromáticos são considerados
cancerígenos e os parafínicos
têm efeito narcótico.

Provocam
reações
fotoquímicas na
atmosfera.

Monóxido de Carbono
(CO)

Hidrocarbonetos

Fonte: Adaptado de FEPAM/2013.

De forma geral, o tipo de combustível determina os poluentes a serem lançados,
emitidos, sendo sua quantidade e variabilidade dependentes diretamente da qualidade
da queima (se a combustão é total ou parcial), da composição dos combustíveis e das
reações químicas que ocorrem na câmara de combustão, entre outros, conforme tabela
a seguir.
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Tabela 70: Principais poluentes emitidos pela queima de combustíveis.
Combustível

Poluentes emitidos

Álcool

CO, CO2, NOX, aldeídos, hidrocarbonetos

Gasolina

CO, CO2, NOX, hidrocarbonetos

Óleo Diesel

CO, CO2, NOX, SO2, material particulado, hidrocarbonetos
Fonte: Adaptado de FEPAM/2011.

Segundo o Manual de Avaliação Econômica de Projetos de Transportes, editado pela
BID em 2006, os efeitos da emissão de poluentes tem efeitos diferenciados nas áreas
de ocupação humana e áreas não ocupadas ou com baixa densidade de ocupação. Tal
fato pode ser verificado na tabela a seguir, que apresenta custos ambientais por
tonelada de poluente emitido nos sistemas de transportes.
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Tabela 71: Custos ambientais por tonelada de poluente emitido.

Fonte: Adaptado de Mendoza et al. (2006).

Como pode ser verificado, para o caso das emissões de particulado fino (PM2.5) a
relação entre o custo das emissões por tonelada de poluente em áreas urbanas e
áreas não construídas apresenta relações que vão desde o valor de 3,89, no caso da
Hungria, até 12, no caso da Finlândia. Ou seja, o custo ambiental de uma tonelada de
material particulado fino na área urbana é, em média, 6,6 vezes superior ao custo da
emissão da mesma tonelada de material em áreas não ocupadas, o que justifica, do
ponto de vista social e ambiental a desconcentração do tráfego. Os custos agregados
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avaliados no caso em questão incluem saúde humana, perda de cultivos e danos
materiais.
Merece destaque o fato de que as medições da qualidade do ar realizadas na fase do
diagnóstico revelaram que nas estações amostrais Ar-1 e Ar-5 os parâmetros de
partículas totais em suspensão (Figura 44) e partículas inaláveis (Figura 45)
encontram-se em níveis superiores aos padrões estabelecidos pela Resolução
CONAMA 03/90 em termos de padrão primário, ou seja, que afetam a saúde humana.

Monitoramento ‐ padrão primário: CONAMA 03/1990

Partículas Totais em Suspensão (2011)

Partículas Totais em Suspensão (2013)

Limite: Média geométrica anual

Limite: Média de 24 h

Concentração (μg/m³)

300
240
200

100

91,23
55,65

101,57
55,94

61,46

64,67

34,18

80
53,93

0
Ar‐1

Ar‐2
Ar‐3
Pontos de Monitoramento

Ar‐4

Ar‐5

Figura 44: Particulas Totais em Suspensão.
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Monitoramento ‐ padrão primário: CONAMA 03/1990
Partículas Inaláveis (2011)

Partículas Inaláveis (2013)

Limite: Média geométrica anual

Limite: Média de 24 h

Concentração (μg/m³)

300

200
150
100
67,78

46,62

72,53

52,22
23,35

47,18

45,48

50

37,48

0
Ar‐1

Ar‐2
Ar‐3
Pontos de Monitoramento

Ar‐4

Ar‐5

Figura 45: Partículas Inaláveis.

Tendo em vista o acima exposto em termos dos níveis atuais de poluentes
atmosféricos, verifica-se que a desconcentração do tráfego, especialmente o pesado,
ao longo da BR 101 é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada apresentada na Tabela 72.
Tabela 72: Classificação e critérios do impacto negativo com Redução dos níveis de gases ao
longo do segmento rodoviário da BR 101 que corta a malha urbana.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Magnitude

alta

4

Probabilidade

alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Operar os equipamentos observando os horários e os valores máximos de
gases e ruídos permitidos ou recomendados por lei;



Monitoramento de emissão gases nas áreas industriais, visando manter o níveis
admissíveis de emissão.

(44) Supressão de vegetação
Este impacto ocorrerá desde a fase de planejamento do empreendimento até sua
efetiva implantação, associada tanto à limpeza das áreas para instalação de estruturas
de apoio e realização das obras, quanto associada ao incremento de ocupação na
região em função da nova via de acesso.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento o incremento na
supressão da vegetação está associada indiretamente à declaração de utilidade
pública da faixa de domínio e à especulação imobiliária. No primeiro caso o
incremento na supressão é ocasionado pelo fato de que a partir do momento
que as áreas foram declaradas de utilidade pública os proprietários terão certeza
da perda das mesmas e tenderão a explorar ao máximo os recursos existentes
na tentativa de maximizar sua renda. No segundo caso, com o anúncio da
implantação do Contorno resultará em especulação imobiliária na região e
consequentemente no crescimento da ocupação na região;



Ocorrerá nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial como impacto de primeira ordem, afetando
diretamente o componente ambiental cobertura vegetal. Destaca-se que nos
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quilômetros 208 e 219 a supressão afetará diretamente uma área prioritária para
a conservação da biodiversidade definida pelo MMA;


Dar-se-á na etapa de exploração de jazidas e áreas de apoio como impacto de
primeira ordem, afetando diretamente o componente ambiental cobertura
vegetal. Destaca-se que em alguns casos a supressão afetará diretamente uma
área prioritária para a conservação da biodiversidade definida pelo MMA;



Acontecerá na fase de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem sobre o componente cobertura vegetal,
decorrente das atividades de limpeza da faixa de domínio para permitir a
construção dos aterros, cortes, desvios, caminhos de serviço e obras-de-arte
especiais e correntes. Destaca-se que entre as estacas 206+200 a 221+700 a
supressão afetará diretamente uma área prioritária para a conservação da
biodiversidade definida pelo MMA.

Para realização das obras é necessária a realização de supressão de vegetação e
limpeza das áreas situadas na faixa de domínio, bem como nas áreas destinadas à
implantação dos canteiros de obras e áreas de apoio. A supressão de vegetação irá
necessariamente afetar áreas de preservação permanente a serem interceptadas pelo
traçado projetado da nova via. Os aspectos específicos relacionados às interferências
em APP serão tratados em item específico.
Nas áreas sujeitas a supressão o Levantamento Florístico realizado na etapa de
diagnóstico evidenciou que a vegetação sofreu e vem sofrendo impactos por ações
diversas, dentre as quais a expansão de área urbana (condomínios residenciais),
atividades agropecuárias e pontos localizados extração seletiva de espécies
madeireiras.
Aparentemente, as ações antrópicas identificadas em campo refletiram nos resultados
do levantamento florístico realizado, pela baixa quantidade de espécies, presença de
espécies exóticas e ausência de espécies vegetais em alguns pontos onde foram
realizados os trabalhos.
Quanto aos fragmentos florestais remanescentes na área de estudo (AII – Flora, buffer
de 1000m), estes apresentam uma área total de aproximadamente 1.693,22ha de
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vegetação nativa onde predomina vegetação secundária em estágio inicial de
regeneração. Destes, serão suprimidos uma proporção de 6,48% de vegetação nativa
(109,81ha).
Para o cálculo de área de supressão é importante acusar as áreas de capoeirinha e de
vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, que corresponde a 52,57ha.
Desta forma, a área de “floresta estabelecida” soma 109,81ha (Tabela 73).
Tabela 73: Estágio de sucessão ecológica na área de supressão.
ESTÁGIO DE SUCESSÃO

ÁREA (HA)

%

Capoeirinha e de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração

52,57

47,87

Vegetação secundária em estágio Médio

48,53

44,19

Vegetação secundária em estágio Avançado

8,71

7,93

109,81

100

Total Geral

Para o estabelecimento das medidas mitigadoras e compensatórias pela supressão de
vegetação necessária à implantação do empreendimento deverá ser considerada a Lei
nº. 11.428/06, especialmente no que define seu art. 17:
“Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos
estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica,
autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental,
na forma da destinação de área equivalente à extensão da área
desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia
hidrográfica, sempre que possível na mesma micro bacia hidrográfica, e,
nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas
localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.”
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada Tabela 74.
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Tabela 74: Classificação e critérios do impacto negativo com supressão de vegetação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;



Evitar abrir novos caminhos de serviço, utilizando, sempre que possível, acessos
já existentes;



Na abertura dos caminhos, desmatar a área apenas o estritamente necessário;



Recuperar a área, fechando o caminho para evitar futuras invasões das áreas
passíveis de acesso;



Recuperar a faixa de mata ciliar, atualmente bastante degradada, com espécies
nativas;



Executar o Programa de Controle e Supressão de Vegetação e Resgate da
Flora;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores (Resgate de
fauna durante a fase de supressão);



Suprimir a vegetação o estritamente necessário, principalmente em regiões de
mata ciliar.

A Tabela 75 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
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Tabela 75: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

alta

3

(45) Interferências em Áreas de Preservação Permanente
A interferência em Áreas de Preservação Permanente ocorrerá ao longo de toda a vida
útil do empreendimento, desde sua fase de planejamento e divulgação, até a operação.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento será decorrente
em primeira ordem supressão de vegetação;



Ocorrerá nas etapas de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio
não industriais

e do canteiro industrial

como impacto de segunda ordem,

decorrente da supressão da vegetação, afetando diretamente o componente
ambiental cobertura vegetal;


Acontecerá na fase de exploração de jazidas e áreas de apoio como impacto de
segunda ordem, decorrente da supressão de vegetação, afetando diretamente o
componente ambiental cobertura vegetal;



Dar-se-á na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de segunda ordem sobre o componente cobertura vegetal,
decorrente das atividades de supressão da vegetação, destacando que a
construção de obras-de-arte associadas a drenagem e transposição de cursos
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d’água também resultarão em interferências sobre as áreas de preservação
permanente;


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando o componente ambiental áreas prioritárias para a conservação e áreas
protegidas.

Ao analisar as interferências potenciais em Áreas de Preservação Permanente é
fundamental considerar a moldura legal que enseja a definição de tais áreas. Do ponto
de vista legal, no Brasil o principal diploma que fundamenta a questão da proteção dos
recursos florestais é a Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012. Tal Lei, em seu Art. 1º-A,
“estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação
Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de
matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e
prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros
para o alcance de seus objetivos.
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei
atenderá aos seguintes princípios:
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas
e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos
recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações
presentes e futuras;
II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do
papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no
crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na
presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia;
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o
compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da
terra e a preservação da água, do solo e da vegetação;
IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em
colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e
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restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas
urbanas e rurais;
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso
sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais
formas de vegetação nativa;
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a
recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades
produtivas sustentáveis”.
Um dos dispositivos mais importantes para a política florestal brasileira, trazido pela Lei
12.651, de 25 maio de 2012, em seu Art. 3º e Art. 8º, foram: a definição das áreas que
são consideradas Áreas de Preservação Permanente, bem como a determinação de
que a supressão de vegetação nestas áreas somente poderá ser autorizada em caso
de utilidade pública ou de interesse social, respectivamente.
Segundo o Art. 5º da Resolução CONAMA 369/06, o órgão ambiental competente
estabelecerá, no bojo do processo de licenciamento ambiental, previamente à emissão
da autorização para intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas
ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, que deverão ser adotadas pelo
empreendedor. No parágrafo 2º do mesmo Artigo fica estabelecido que as medidas de
caráter compensatório consistem na efetiva recuperação ou recomposição das Áreas
de Preservação Permanentes e que a mesma deverá ocorrer na mesma sub-bacia
hidrográfica, e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento (Inciso I), ou
nas cabeceiras dos rios (Inciso II).
A Tabela 76 apresenta as s espécies com maior dominância na área de estudo.
Tabela 76: Lista das espécies dominantes da flora.
ESPÉCIES DOMINANTES
Cabralea canjerana

canjerana

Casearia silvestris

cafezeiro-do-mato

Cyathea delgadii

xaxim-espinhento

Euterpe edulis

palmito-jussara
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ESPÉCIES DOMINANTES
Hyeronyma alchorneoides

licurana

Matayba guianensis

camboatá branco

Miconia cinnamomifolia

jacatirão

Miconia valtheri

pixirica

Clusia criuva

criúva

Jacaranda puberula

caroba

Ilex dumosa

caúna

Do ponto de vista do estado de conservação da vegetação de mata ciliar ao longo do
traçado projetado observou-se que a área inventariada apresenta uma diversidade de
baixa, e de forma geral pode-se considerar que apesar da densidade e riqueza dessas
áreas estarem abaixo da média encontrada em outros trabalhos em áreas
semelhantes. A mesma não apresentou uma distribuição de indivíduos adequada por
espécie, devido ao elevado estagio de antropização que a região se encontra. Um
exemplo disso é a forte presença de espécies exóticas (Spathodea campanulata P.
Beauv, Mangifera indica L.) nas bordas como dentro dos fragmentos. A presença de
bovinos no interior das APP ocasiona um pisoteio que interfere na germinação do
banco de sementes, o que pode ser uma das razões para o empobrecimento destas
áreas.
O breve preâmbulo apresentado acerca da moldura legal relativa às Áreas de
Preservação Permanente e as considerações oriundas do levantamento florístico e do
inventário fitossociológico, que revelaram o empobrecimento da diversidade presente
nas matas ciliares em função da antropização da região, deixa claro que as
interferências previstas nestas áreas deverão se restringir ao mínimo necessário para a
implantação da obra considerada de utilidade pública e que as mesmas ensejarão a
implantação de medidas de caráter compensatório.
É importante destacar, no caso da proposta de traçado do Contorno Rodoviário de
Florianópolis que o mesmo interfere diretamente em Área de Preservação Permanente
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devido à inclinação das encostas, entre as estacas 207+700 e 209+400. Neste
segmento a elevada inclinação, associada à supressão da vegetação irá potencializar a
instabilização, tanto de encostas quanto das estruturas do projeto, elevando os riscos
de deslizamentos. Também merece destaque o fato de que neste segmento
encontram-se as nascentes do rio Forquilhas que, segundo a concepção de projeto,
serão interceptadas pelos cortes e aterros projetados.
Na bacia do rio Maruim existem diversos segmentos do traçado proposto para o
Contorno Rodoviário que se situam dentro da APP, sendo que, em detemrinados
locais, existem aterros que interferem diretamente sobre os cursos d’água, o que foi
objeto de impacto ambiental específico.
Na bacia do rio Biguaçu não se pode desconsiderar a existência do antigo leito deste
rio, que foi retificado. Tal leito, conhecido na região como “Rio Morto” se constitui em
área úmida durante todo o ano sendo que nos períodos chuvosos o mesmo recebe
contribuições de diversos afluentes de pequeno porte, o que propicia a manutenção de
fluxo hídrico em regime fluvial. Assim sendo o entorno deste leito é considerado Área
de Presevação Permanente e as interferências do traçado projetado sobre o mesmo
deverão ser minimizadas. Nos segmentos nos quais o traçado da nova via intercepta o
Rio Morto deverão ser previstas obras de arte especiais para a transposição do
mesmo, não sendo permitida a instalação de aterros sobre o canal.
Além da área de preservação permanente ao longo do leito original do rio Biguaçu, o
traçado projetado interfere em áreas úmidas e alagadiças, além de meandros
abandonados, ambos considerados neste caso como áreas de preservação
permanente que deverão ser computadas para fins de cálculo de interferências em
APP.
Mesmo considerando a obrigatoriedade legal da adoção de medidas compensatórias e
a adoção de técnicas construtivas para minimização dos impactos, este é um impacto
negativo de elevada relevância, sendo que sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na Tabela 77.
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Tabela 77: Classificação e critérios do impacto negativo com Interferências em Áreas de
Preservação Permanente.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Recompor a vegetação da mata ciliar;



Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;



Desmatar a área apenas o estritamente necessário;



Realizar o plantio compensatório e fortalecimento florestal nas áreas de APP ao
longo de todo o segmento;



Implantar os Programas de Plantio Compensatório na forma da Resolução
CONAMA 369/2006;



Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da
Flora;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores.
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A Tabela 78 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 78: Impacto com execução das medidas mitigadoras
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

(46) Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de obras
Este impacto poderá ocorrer ao longo de todo o período de obras como consequência
do aumento da circulação de veículos pesados nas vias locais, bem como como
consequência do afugentamento e exposição da fauna a situações de risco.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial poderá ocorrer como impacto de segunda
ordem, decorrente do afugentamento da fauna, afetando diretamente o
componente ambiental fauna terrestre. Este efeito é bastante relevante tendo em
vista tratar-se de área preservada, pouco ocupada e com expressivos
fragmentos florestais;



Na etapa de exploração de jazidas e caixas de empréstimo poderá ocorrer como
impacto de segunda ordem, decorrente do afugentamento da fauna, afetando
diretamente o componente ambiental fauna terrestre;
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No período de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente do afugentamento da fauna
na fase de obras.

Durante a fase de obras a supressão da vegetação tende a destruir diversos habitat da
fauna, especialmente nos locais mais preservados e com menor grau de ocupação
humana. A destruição dos habitat, associada à elevação dos níveis de ruídos e ao
aumento da circulação de veículos nas vias locais resultará na elevação dos riscos da
ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de obras. Outro elemento que poderá
intensificar o afugentamento da fauna e, consequentemente, deixá-la mais exposta a
riscos nas vias de acesso é a instalação e operação do canteiro industrial e da
pedreira. Nestes locais, que se apresentam preservados, tanto a supressão da
vegetação, quanto os ruídos decorrentes das atividades de detonação e extração de
rocha se constituirão em elementos adicionais de afugentamento e exposição dos
animais.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 79.
Tabela 79: Classificação e critérios do impacto negativo com ocorrência de atropelamentos da
fauna na fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Instalar passagens de fauna com dimensionamento adequado;



Instalar cercas-guia e barreiras vegetais de condução da fauna para as áreas de
passagem;



Realizar atividades de educação ambiental junto aos trabalhadores das obras;



Em todas as pontes deixar vão livre de no mínimo 03 metros em cada margem
para permitir a livre movimentação da fauna;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;



Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de
Fauna;



Recuperação da Cobertura Vegetal utilizando Resíduos Vegetais gerados pela
Supressão dos Fragmentos de Mata;



Recuperar a faixa de mata ciliar com espécies nativas;



Desenvolver ações de educação ambiental junto aos usuários da rodovia.

A Tabela 80 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.

Tabela 80: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1
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(47) Ocorrência de atropelamentos da fauna na fase de operação
Este impacto está relacionado aos riscos de ocorrência de atropelamentos da fauna na
fase de operação tendo em vista a existência de duas faixas duplas de rolamento, com
movimento de veículos que tenderá a ser expressivo, especialmente nos segmentos
nos quais o contorno secciona corredores ecológicos.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando o componente ambiental fauna terrestre.

O traçado projetado para o Contorno intercepta a Área Prioritária para a Conservação
das Bacias dos Rios Inferninho, Biguaçu, Maruim, Passa Vinte e Aririrú na região de
serra. Tanto a porção da serra quanto a parte alta da bacia do rio Forquilhas são
consideradas áreas importantes do ponto de vista da movimentação da fauna, podendo
ser considerados corredores ecológicos, embora não exista delimitação oficial de
corredores nesta região.
Além destes segmentos, no início do traçado, o mesmo se desenvolve por cerca de
7Km às margens do rio Inferninho, fora da APP do mesmo. Mesmo considerando que o
aterro projetado se situa fora da APP este representará uma barreira física para as
espécies da fauna que se deslocam, em direção ao rio.
Adicionalmente, quando da ocorrência de cheias e alagamentos o aterro da rodovia
tenderá a ser utilizado pela fauna como área de refúgio, uma vez que o mesmo será
uma área mais elevada e que a fuga das espécies será impedida pelo efeito de dique
propiciado pelo mesmo. O efeito de refúgio durante cheias e alagamentos também
poderá ocorrer nas proximidades dos pontos nos quais a rodovia projetada intercepta
os Rios Biguaçu, Saudade, Forquilhas, Maruim, Passa Vinte e Aririu.
Tendo em vista tais elementos estima-se que haverá uma tendência expressiva ao
deslocamento de espécies para as novas vias, o que poderá resultar no atropelamento
das mesmas.
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Assim sendo considera-se que este é um impacto negativo e sua classificação,
segundo os critérios propostos, é apresentada na Tabela 81.
Tabela 81: Classificação e critérios do impacto negativo com Ocorrência de atropelamentos da
fauna na fase de operação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Instalar sinalização norteadora para os motoristas em relação aos pontos de
maior ocorrência de travessia da fauna;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;



Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de
Fauna;



Medidas Compensatórias para Atendimento à Resolução CONAMA Nº 02/96.

A Tabela 82 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 82: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(48) Afugentamento da fauna na fase de obras
Este impacto ocorrerá ao longo de todo o período de implantação do empreendimento
associado tanto à perda de habitat devido à supressão da vegetação e à produção de
ruídos na movimentação de máquinas, operação dos canteiros, atividades de britagem
e detonação de explosivos.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais

poderá ocorrer como impacto de segunda ordem, afetando o

componente ambiental fauna terrestre, diretamente relacionado à perda de
habitat;


Nas etapas de instalação e operação do canteiro industrial poderá ocorrer como
impacto de primeira ordem, afetando o componente ambiental fauna terrestre.
No canteiro industrial existe elevado potencial de ocorrência deste impacto tendo
em vista tratar-se de área preservada, pouco ocupada, com expressivos
fragmentos florestais e que no local serão desenvolvidas atividades de britagem
de rocha, com elevada produção de ruídos;



No decorrer de exploração de jazidas e caixas de empréstimo poderá acontecer
como impacto de primeira ordem, afetando diretamente o componente ambiental
fauna terrestre. Na pedreira situada próxima ao canteiro industrial este efeito
será potencializado pela atividade de desmanche do maciço rochoso com a
utilização de explosivos;
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No período de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de primeira ordem, afetando o componente ambiental
fauna terrestre, influenciado pelasatividades de perda de habitat da fauna,
movimentação de veículos e máquinas e geração de ruídos.

Durante a fase de obras diversos serão as atividades e eventos que poderão resultar
no afugentamento da fauna. A atividade mais impactante neste aspecto é a supressão
da vegetação que resulta, necessariamente, na destruição de habitat, incluindo locais
de abrigo e nichos reprodutivos. Ou seja, na fase inicial das obras deverá ocorrer o
maior volume de afugentamento da fauna, associado ao corte de vegetação e limpeza
das áreas. Outro elemento que será responsável pelo afugentamento da fauna é a
instalação e operação do canteiro industrial e da pedreira. Neste local, que se
apresenta bem preservado e vegetado, tanto a supressão da vegetação, quanto os
ruídos decorrentes das atividades de extração de rocha – ruídos advindos das
detonações – quanto os ruídos oriundos das atividades de britagem, se constituirão em
elementos adicionais de afugentamento e exposição dos animais.
Além destes fatores considerados mais críticos, a movimentação de máquinas e
veículos nas frentes de obra, especialmente nos locais mais afastados das áreas
urbanizadas, se constituirão em elementos capazes de promover o deslocamento e
afugentamento da fauna.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 83.
Tabela 83: Classificação e critérios do impacto negativo com Afugentamento da fauna na fase de
obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;



Instalar canteiros e áreas de apoio em locais antropizados que não resultem em
supressão de vegetação arbórea;



Recuperar a faixa de mata ciliar com espécies nativas;



Instalar cercas-guia nas áreas de maior potencial de deslocamento das espécies
da fauna, a fim de reduzir os riscos de atropelamento na rodovia;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores (Resgate de
Fauna durante fase de supressão);



Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de
Fauna.

A Tabela 84 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 84 - Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1
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(49) Criação de barreira acústica na fase de operação
Este impacto está relacionado à criação de uma barreira acústica ao longo de todo o
segmento do contorno rodoviário em decorrência dos ruídos produzidos pelo fluxo de
veículos. Esta barreira acústica irá intensificar os efeitos de segregação de habitat da
fauna e tem efeito sobre o trânsito de espécies de um lado a outro da via. As formas de
ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e
posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
afetando o componente ambiental fauna terrestre, decorrente geração de ruídos
na fase de operação.

Um dos efeitos conhecidos da operação de uma via de transporte, discutido
anteriormente na presente análise, é a produção de ruídos associados ao tráfego de
veículos. O nível de ruídos será uma função do volume de tráfego, da velocidade média
e da qualidade e condições do pavimento. Os ruídos produzidos pela operação da
rodovia criam uma barreira acústica, com os níveis mais elevados de ruídos situados
próximos à fonte, decaindo à medida que se afasta da mesma. Para as populações
humanas os ruídos causam desconforto e podem resultar, a depender dos níveis e
tempo de exposição, em problemas de saúde.
Em relação à fauna a barreira acústica resultante da operação viária promove o
afugentamento de diversas espécies, reduzindo significativamente a movimentação dos
indivíduos e o fluxo gênico entre ambos os lados da rodovia.
Na área em questão tal efeito é considerado bastante relevante tendo em vista que o
traçado proposto intercepta uma Área Prioritária para a Conservação, que tem função
de corredor ecológico regional, conectando as áreas de serras do litoral às porções
centrais do Estado, onde existe um mosaico de unidades de conservação legalmente
instituídas. Ao isolar o Morro de Biguaçu do restante das áreas de serra a oeste o
projeto resultará, no médio prazo, no escasseamento da troca gênica entre as
espécies, resultando na perda da riqueza e diversidade da fauna neste local. O
isolamento acústico promovido pela operação viária é, além da barreira física, um dos
elementos de isolamento, resultando em impactos expressivos sobre a fauna.
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Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 85.
Tabela 85: Classificação e critérios do impacto negativo comCriação de barreira acústica na fase
de operação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Elaboração e implantação de Projeto Paisagístico e da Recomposição Ambiental
da Faixa de Domínio.

A Tabela 86 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 86: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1
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(50) Criação de efeito de borda em segmentos florestados
Este impacto, de caráter irreversível, se instalará nas fases iniciais de implantação do
empreendimento em decorrência da supressão de vegetação em áreas florestadas,
com aumento da fragmentação das mesmas. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em
maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de instalação e operação do canteiro industrial

ocorrerá como

impacto de segunda ordem decorrente da supressão da vegetação, diretamente
vinculado à segregação de habitat da fauna e afetando o componente ambiental
fauna terrestre. Neste local existem áreas florestais a serem suprimidas, o que
ampliará a fragmentação e intensificação do efeitos de borda já existente;


No período de exploração de jazidas e caixas de empréstimo ocorrerá como
impacto de segunda ordem decorrente da exploração mais especificamente da
jazida de rocha, afetando diretamente o componente ambiental fauna terrestre;



Ocorrerá na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de terceira ordem sobre o componente cobertura vegetal,
decorrente das atividades de supressão de vegetação, diretamente relacionado
à segregação de habitat da fauna. Destaca-se que tal efeito se concentrará no
interior de área prioritária para a conservação definida pelo MMA, entre as
estacas 206+200 a 221+000;



Acontecerá na fase de operação do contorno como impacto de segunda ordem,
decorrente da segregação de habitat da fauna.

O traçado projetado para a rodovia intercepta, em diversos locais, fragmentos de
vegetação arbórea em estágios inicial e médio de regeneração. Nestes locais a
supressão da vegetação, implantação da infraestrutura viária e sua posterior operação,
irão criar um efeito de borda, ocasionado não apenas pela questão dos ruídos, como
descrito anteriormente, mas também devido à questão da luminosidade e emissão de
gases poluentes e material particulado.
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Os principais fragmentos vegetais interceptados se situam nos seguintes segmentos,
identificados no projeto geométrico: Entre as estacas 207+000 e 209+900; Entre as
estacas 215+700 e 216+500; Entre as estacas 216+900 e 218+400; Entre as estacas
219+300 e 219+700; Entre as estacas 219+800 e 220+800.
Cada um destes segmentos é apresentado nas Figura 46 a Figura 52. Dentre os
segmentos florestados identificados, a criação do efeito de borda resultará em impactos
mais relevantes no caso daquele situado entre as estacas 207+000 e 209+900 e entre
as estacas 219+800 e 220+800, tendo em vista que em ambos os casos a rodovia
passar no meio dos fragmentos enquanto que, nos demais casos, a mesma estará
situada na borda hoje existente.
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Figura 46: Segmento entre as estacas 207+000 e 208+600.
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Figura 47: Segmento entre as estacas 208+500 e 209+900.
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Figura 48: Segmento entre as estacas 215+700 e 216+500.
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Figura 49: Segmento entre as estacas 216+800 e 217+600.
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0
Figura 50: Segmeno entre as estacas 217+500 e 218+50.
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Figura 51: Segmento situado entre as estacas 219+300 e 219+700.
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Figura 52: Segmento entre as estacas 219+800 e 220+800.
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Destaca-se que a extensão total estimada de segmentos florestados a serem afetados
pelo efeito de borda é de 5,6km, totalizando cerca de 10% da extensão total da nova
via projetada.
Tendo em vista seus efeitos sobre a fauna, especialmente no que diz respeito à
avifauna, que tende a sentir com maior intensidade os efeitos de borda, considera-se
que este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 87.
Tabela 87: Classificação e critérios do impacto negativo com criação de efeito de borda em
segmentos florestados.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


O

efeito

borda

está

intensificado

nos

principais

fragmentos

vegetais

interceptados que se situam nos segmentos, identificados no projeto geométrico:
Entre as estacas 207+000 e 209+900; Entre as estacas 215+700 e 216+500;
Entre as estacas 216+900 e 218+400; Entre as estacas 219+300 e 219+700;
Entre as estacas 219+800 e 220+800. O projeto executivo deve, alterar o
mínimo possível no relevo dos vales encravados, nos seguimento identificados
permitindo passagem de fauna, ou a criação de passagem de fauna em todos o
vales, com construção de cercas guias.
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A Tabela 88 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 88: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

(51) Segregação de habitat da fauna
Este impacto ocorrerá principalmente associado à presença da nova via, iniciando-se
na fase de implantação da mesma, com a limpeza das áreas e supressão de vegetação
e, posteriormente construção dos cortes e aterros, e estendendo-se por toda vida útil
do empreendimento. Considerando a localização prevista para o canteiro industrial e
pedreira tais atividades também terão efeitos de segregação de habitat. A segregação
é um processo diferenciado da perda de habitat, sendo que é possível a ocorrência da
perda de tais áreas de forma pontual, sem que haja segregação, ou seja, sem que seja
impedido o fluxo gênico e de espécies. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em
maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá nas fases de instalação e operação do canteiro industrial como impacto
de segunda ordem decorrente da supressão de vegetação;



Acontecerá na etapa de exploração de jazidas, como impacto de segunda ordem
decorrente da supressão de vegetação, tendo em vista a fragilidade do ambiente
no qual a mesma se insere e tendo em vista que tal jazida será o corte
necessário à implantação da obra;
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Dar-se-á no período de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de segunda ordem sobre o componente cobertura vegetal,
decorrente das atividades de supressão da vegetação, concentrando-se no
segmento

correspondente

à

área

prioritária

para

a

conservação

da

biodiversidade definida pelo MMA, entre as estacas 206+200 e 221+000;


Virá a acontecer na fase de operação do contorno como impacto de primeira
ordem afetando o componente ambiental fauna terrestre, associado à presença
da infraestrutura propriamente dita que secciona áreas florestadas e de serra.

Conforme descrito anteriormente este impacto está vinculado à segregação física, de
caráter permanente, entre habitat da fauna. Ou seja, tal impacto será iniciado com a
supressão da vegetação para limpeza das áreas e implantação das obras e será
consolidado, de forma permanente, com a operação da rodovia.
Ao longo do traçado projetado existem segmentos de elevado valor em termos de sua
representatividade como habitat da fauna e segmentos que devido ao elevado grau de
antropização e ocupação humana não se mostram mais representativos. Tendo em
vista o objetivo da presente análise os pontos considerados críticos do ponto de vista
da segregação de habitat foram os seguintes:
(A) Segmento entre as estacas 207+000 e 209+900: segmento situado na área de
serra correspondente à ligação física entre o Morro de Biguaçu e as fisionomias
de serras que seguem em direção a oeste. É o trecho correspondente ao divisor
de águas entre as bacias dos Rios Biguaçu e Maruim, compreendendo a área de
cabeceiras e nascentes deste último. É o segmento inserido na Área Prioritária
para a Conservação das bacias dos rios Tijucas e Biguaçu, definida pelo MMA
responsável pela conexão do Morro de Biguaçu com o restante da área
prioritária. É o segmento do traçado que apresenta o menor grau de
antropização, contendo fragmentos vegetais expressivos;
(B) Áreas de Preservação Permanente dos Rios Inferninho, Saudade, Biguaçu,
Forquilhas, Maruim, Passa Vinte e Aririru: as áreas de preservação permanente
de rios e córregos são áreas de elevada relevância ecológica para a fauna;
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(C) Segmento entre as estacas 219+900 e 220+800: a rodovia corta um fragmento
florestal bastante representativo, em área de relevo movimentado pertencente à
bacia do rio Maruim. Este fragmento mantém certa continuidade em direção a
oeste,

apesar

de

haver

grande

quantidade

de

áreas

antropizadas,

provavelmente de uso agropecuário. Este segmento tem significância relativa
tendo em vista a pequena extensão do fragmento vegetal em direção a leste e
sua proximidade com a área urbana de São José.
A Figura 53 mostra o parte do mapa hipsométrico da área no segmento de serras, o
que permite verificar o efeito de segregação dos habitat das serras e morros situados
na porção centro-leste do estado em relação aos habitat mais próximos ao litoral, o que
inclui o Morro de Biguaçu.
O Mapa hipsométrico é apresentado com maior clareza no Volume 2 deste EIA, que
trata do Diagnóstico do Meio Físico.
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Figura 53: Parte do mapa hipsométrico da AII do empreendimento.
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A segregação de habitat nos segmentos elencados anteriormente resultará em
relevantes prejuízos à fauna e à manutenção da diversidade e riqueza de espécies.
Nos locais destacados, com menor ênfase no caso do segmento entre as estacas
219+900 e 220+800, deverão ser avaliadas soluções de projeto que permitam a
manutenção da conexão entre os habitat.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 89.
Tabela 89: Classificação e critérios do impacto negativo com Segregação de habitat da fauna.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Nos locais destacados, com menor ênfase no caso do segmento entre as
estacas 219+900 e 220+800, deverão ser avaliadas soluções de projeto de
engenharia que permitam a manutenção da conexão entre os habitat.



Implantar cercas-guia em áreas de risco de atropelamento da fauna terrestre,
assegurando seu deslocamento com segurança.



Recuperar áreas degradadas.



Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da
Flora;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
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Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de
Fauna;



Criação de vãos livres de no mínimo 3 metros para cada lado nas obras de arte
especiais de modo a permitir a passagem e livre deslocamento da fauna.

A Tabela 90 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 90: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(52) Perda de biodiversidade
A perda de biodiversidade é um impacto de elevada magnitude que ocorrerá associado
à segregação de habitat e interceptação de corredor ecológico promovidas pela
implantação

e

operação

do

empreendimento,

especialmente

no

segmento

correspondente à travessia da região de serras. Este impacto será resultante do
impedimento da movimentação das espécies e conseqüente redução do fluxo gênico
entre habitat.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Acontecerá na etapa de instalação e operação do canteiro industrial

como

impacto de quarta ordem decorrente da supressão de vegetação, diretamente
associado à interceptação do corredor ecológico existente entre o Morro de
Biguaçu e o complexo da Serra de São Pedro de Alcântara;
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Dar-se-á no período de exploração de jazidas, mais especificamente na pedreira
situada, como impacto de quarta ordem decorrente da supressão de vegetação,
diretamente associado à interceptação do corredor ecológico existente entre o
Morro de Biguaçu e o complexo da Serra de São Pedro de Alcântara;



Ocorrerá na fase de execução das obras civis de implantação do contorno como
impacto de quarta ordem sobre o componente cobertura vegetal, decorrente das
atividades de supressão da vegetação, diretamente associado à interceptação
do corredor ecológico representado pela área prioritária para a conservação da
biodiversidade definida pelo MMA, entre as estacas 206+200 e 221+000. Com a
implantação das estruturas físicas do contorno haverá o isolamento da porção
oeste desta área prioritária, que se conecta ao Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro e áreas das nascentes e porções altas das bacias dos rios Biguaçu e
Tijucas, com a porção leste, representada pelo Morro de Biguaçu. Este
isolamento impedirá o fluxo gênico ao longo deste corredor ecológico, resultando
na redução da diversidade biológica existente neste último;



Virá a acontecer na fase de operação do contorno como impacto de segunda
ordem decorrente da segregação de habitat da fauna, inclusive em áreas de
corredor ecológico na área prioritária para a conservação definida pelo MMA.

Tendo em vista toda exposição apresentada na descrição do impacto anterior –
segregação dos habitat da fauna – depreende-se que o traçado atual na concepção de
projeto resultará, no médio prazo, na redução do fluxo gênico.
E ainda, o empreendimento está localizado na MA-046 - Vale do Rio Tijucas – Biguaçu
e MAZC-038 - Corredor PAREST Serra do Tabuleiro (Áreas Prioritárias para
Conservação Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira
– Ministério do Meio Ambiente).
A presença da barreira física e acústica representada pela rodovia tenderá a reduzir a
diversidade de espécies nos segmentos isolados.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 91.
Tabela 91: Classificação e critérios do impacto negativo com Perda de biodiversidade.
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Entre as estacas 206+200 e 221+000 o Contorno passa por área prioritária para
a conservação da biodiversidade definida pelo MMA. Recomenda-se que a
implantação das estruturas físicas do contorno não cause isolamento da porção
oeste desta área prioritária, que se conecta ao Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro e áreas das nascentes e porções altas das bacias dos rios Biguaçu e
Tijucas, com a porção leste, representada pelo Morro de Biguaçu;



Construção de passagem de fauna em todo o vale encravado, criação de cercas
guias, e evitar ao máximo as obras em aterro nos vales nesses vales,
principalmente nos trecho em que a rodovia cruza vale com inclinação superior a
45º;



Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;



Instalar passagens de fauna ao longo de todo o segmento, nos locais indicados;



Criação de vãos livres de no mínimo 3 metros para cada lado nas obras de arte
especiais de modo a permitir a passagem e livre deslocamento da fauna;



Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da
Flora;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
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Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de
Fauna.

A Tabela 92 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 92: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(53) Perda de habitat da fauna aquática
Este impacto poderá ocorrer durante as fases de planejamento e divulgação do
empreendimento, até a realização das obras de implantação do Contorno Rodoviário,
incluindo a instalação e operação de canteiros e áreas de apoio, bem como a
exploração de jazidas.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas etapas de planejamento e divulgação do empreendimento este impacto
poderá ocorrer diretamente associado ao assoreamento de cursos d’água,
originado a partir da supressão de vegetação;



Nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial , este impacto dar-se-á como de primeira
ordem sobre o componente ambiental fauna aquática, diretamente associado ao
assoreamento de cursos d’água;
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Nos períodos de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este acontecerá
como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental fauna aquática,
diretamente associado ao assoreamento de cursos d’água;



Na fase de execução das obras civis de implantação do contorno este impacto
se sucederá como de primeira ordem sobre o componente fauna aquática,
associado à ocorrência de assoreamento de cursos d’água.

Durante a fase de obras, em diversas de suas atividades, haverá o risco de
carreamento de sedimentos para os cursos d’água, podendo provocar, em maior ou
menor grau, o assoreamento dos mesmos.O assoreamento tem efeitos sobre a fauna
aquática, uma vez que pode levar à destruição da diversidade de habitat presente
normalmente em um curso d’água.
Um curso d’água, quando analisado do ponto de vista de suas feições submersas,
pode possuir, a depender do tipo de corpo hídrico e características do ambiente como
um todo, uma grande variedade de ambientes. Existem fundos rochosos, com lajes
lisas de pedras, pedregulhos, seixos rolados, grandes blocos sob os quais se formam
locas e tocas; há fundos arenosos com corrente calma, com corrente de canal; há
fundos lamosos; há nichos e tocas formadas por troncos depositados no fundo ou
caídos a partir da margem; há ambientes mais ricos em algas, macrófitas e plantas, há
outros mais abertos e limpos. Ou seja, a diversidade de ambientes é imensa e
particular de cada corpo hídrico e da porção do mesmo, ou seja, se estamos tratando
de seu trecho alto, médio ou baixo. A localização do trecho, em geral, tem forte
influência sobre a energia do sistema e velocidades de corrente.
No ecossistema em equilíbrio existem espécies adaptadas e específicas para cada
ambiente presente. Assim sendo existem espécies que ocupam os ambientes lamosos,
de mais baixa energia e se alimentam de terra e lodo do fundo, espécies mais
características de ambientes de pedras, com maior energia de drenagem, etc. A
destruição de tais feições particulares impactará as espécies aquáticas, especialmente
aquelas com características mais especialistas e não generalistas.
Assim sendo, o assoreamento, se ocorrer em larga escala, decorrente da ausência do
controle dos processos erosivos, tenderá a entulhar a calha fluvial com sedimentos,
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eliminando, mesmo que parcialmente, as feições específicas de fundo e tendendo a
torná-lo aproximadamente uniforme. Tal efeito traz impactos negativos sobre as
espécies já adaptadas ao ecossistema local.
Algumas espécies de peixes, conforme dados do diagnóstico realizado na área do
empreendimento, possuem potencial para serem utilizados como bioindicadoras na
área de estudo, de acordo com sua frequência de ocorrência, por ordem de constância,
são as espécies Phalloceros caudimaculatus (barrigudinho) presente em 93% das
amostragens, Rhamdia quelen (jundiá) em 83%, Corydoras paleatus (cascudinho-dapedra) e Geophagus brasiliensis (acará) em 67%, Astyanax scabripinnis (lambari) e
Hypostomus commersoni (cascudo) em 58%, Deuterodon supparis (lambari), Hoplias
malabaricus (traíra), Oligosarcus hepsetus (tajabicu) e Pimelodella lateristriga (mandim)
em 50% das amostragens.
Assim sendo, considera-se que este é um impacto negativo e sua classificação,
segundo os critérios propostos, é apresentada na Tabela 93.
Tabela 93: Classificação e critérios do impacto negativo com Perda de habitat da fauna aquática.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Instalar sistemas de controle de processos erosivos na fase de obras;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
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Destinar de modo adequado o material proveniente da instalação do canteiro de
obras, limpeza dos terrenos e abertura de acessos e caminhos de serviço,
execução das obras civis e transporte do material escavado excedente;



Implantação de programa de controle de processos erosivos, com soluções de
contenção a serem implantadas na fase de obras e, posteriormente, na fase de
operação;



Aplicação de tecnologias de contenção de materiais provenientes da instalação
do canteiro de obras, limpeza dos terrenos e abertura de acessos e caminhos de
serviço, execução das obras civis e terraplenagem.

A Tabela 94 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 94: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

(54) Perda de habitat da fauna
Este impacto será ocasionado pela supressão de vegetação e limpeza das áreas
necessárias à instalação das obras e de suas áreas de apoio, se concentrando na fase
de implantação do empreendimento.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
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Nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial, este impacto ocorrerá como de primeira
ordem sobre o componente ambiental fauna terrestre, associado à supressão de
vegetação;



Nas etapas de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto
acontecerá como de primeira ordem sobre o componente ambiental fauna
terrestre, associado à supressão de vegetação;



Ocorrerá no período de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de primeira ordem sobre o componente fauna terrestre,
decorrente das atividades de supressão da vegetação.

Para realização das obras é necessária a realização de um conjunto de atividades
iniciais tais como a instalação do canteiro de obras, a limpeza de áreas, a abertura de
acessos e a consolidação das áreas de trabalho nas frentes de obras. Todas estas
atividades demandarão, em maior ou menor grau, a realização de supressão de
vegetação.
As áreas vegetadas tem papel fundamental na manutenção dos habitat dentro do
ecossistema tendo em vista suas diversas funções ecológicas, dentre as quais se
destaca as de abrigo, alimentação e proteção contra predadores diversos. A supressão
de vegetação tem como um de seus efeitos deletérios a perda ou fragmentação de
habitat das espécies da fauna. Este impacto, quando ocorre, guarda certa
proporcionalidade à área desmatada, sendo tanto mais intenso quanto maior for a
fragmentação da vegetação.
Em relação à fauna local as áreas de influência do Projeto do Contorno Rodoviário de
Florianópolis concentra considerável riqueza de espécies. Sendo que até o momento
durante o diagnóstico foram registradas 28 espécies de anfíbios, 10 de répteis, 220 de
aves, 39 de mamíferos e 32 de peixes.
Foram registrados anfíbios em diversos ambientes na área em estudo, sendo
encontradas espécies em áreas abertas com a presença de banhados, alagados,
poças e brejos e em áreas florestais com riachos e córregos. Porém, estes ambientes
encontram-se bastante alterados com presença de animais domésticos, pastagem e
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plantação de eucalipto. Dentre as espécies levantadas em bibliografia, 11 espécies são
consideradas endêmicas ou indicadoras de qualidade ambiental e cinco estão inclusas
na lista de espécies ameaçadas de Santa Catarina. Destas, cinco consideradas
endêmicas ou indicadoras foram registradas. A espécie Aplastodiscus erhardti
(perereca-verde), classificada como "Vulnerável” na Lista das Espécies da Fauna
Ameaçada de Extinção em Santa Catarina foi registrada em campo. O grande número
de espécies ameaçadas e endêmicas listadas em bibliografia com ocorrência para a
região evidencia que esta se trata de uma região importante para a conservação deste
grupo.
Com a realização das campanhas do diagnóstico concluídas, observa-se que
aproximadamente 16% das espécies de répteis esperadas para a região foram
registradas. Contudo, salienta-se que este resultado, relativamente baixo está
intimamente relacionado à dificuldade em registro do grupo, os quais possuem uma
variedade de hábitos, onde dificilmente são encontrados. Com relação as espécies de
interesse conservacionistas, não foi registrado nenhum exemplar de réptil. Contudo,
embora comuns, foram registradas espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica,
sendo elas Bothrops jararaca (jararaca), Micrurus corallinus (cobra-coral), Chironius
bicarinatus (cobra-cipó) e Xenodon neuwiedii (boipevinha). Além das espécies com
interesses conservacionistas, de uma maneira geral, podemos considerar o grupo dos
répteis como importantes indicadores dos impactos de rodovias, onde com frequência
espécies de lagartos e serpentes são encontrados atropelados. Nas campanhas
realizadas, das 10 espécies registradas, quatro foram encontradas em estradas, sendo
que três foram vítimas de atropelamentos.
Das 341 espécies listadas como possíveis para a área do empreendimento, foram
registradas 220 espécies, ou seja, 64,5%. Dentre as espécies levantadas em
bibliografia, 92 são consideradas endêmicas do bioma Floresta Atlântica, e 23 estão
inclusas listas de espécies ameaçadas 16 são consideradas quase ameaçadas. O
grande número de espécies ameaçadas e endêmicas, apesar de nenhuma delas ser
exclusiva do estado de Santa Catarina, evidencia que esta se trata de uma região
importante para a conservação da avifauna. Uma das principais espécies de aves de
interesse conservacionista, Hemitriccus kaempferi, foi registrada em três EST (4, 5 e 6),
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

278

sendo que a área de estudo representa um dos locais fundamentais para a sua
conservação, visto que esta espécie ameaçada possui ocorrência apenas do litoral sul
do Paraná até a região do empreendimento. Estudos de monitoramento enfocando a
espécie são aqui fortemente recomendados, principalmente na identificação de novos
locais de ocorrência ao longo da área do empreendimento, conhecimento do tamanho
das populações, ambientes preferenciais de ocorrência, visando identificar e minimizar
as principais ameaças à espécie e seu habitat.
Uma considerável riqueza de espécies de mamíferos foi registrada na região do
empreendimento. Das 105 espécies de possível ocorrência, 39 foram registradas
durante estas cinco campanhas. Das 25 espécies de possível ocorrência que se
encontram em alguma lista de fauna ameaçada de extinção, três foram registradas
durante estas cinco campanhas: Sapajus nigritus (macaco-prego), Micronycteris
megalotis (morcego) e Sturnira tildae (morcego). S. nigritus (macaco-prego), está
listada como Quase Ameaçada devido a um declínio contínuo em suas populações.
Embora a espécie seja de ampla ocorrência, as populações restantes estão isoladas
em fragmentos. A espécie necessita de grandes áreas e não persiste em pequenos
fragmentos (Kierulff et al., 2008). Para os morcegos a principal ameaça é a destruição
e descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de abrigos e recursos
alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade acidental durante programas de
controle do morcego hematófago (Desmodus rotundus) (Miranda et al., 2009). Não há
ocorrência de espécies endêmicas do

estado de Santa Catarina para a área do

empreendimento, porém a espécie Gracilinanus microtarsus

(cuíca) endêmica do

bioma Mata Atlântica (Paglia et al., 2012), foi registrada. G. microtarsus possui ampla
distribuição, ocorrendo nas regiões sul e sudeste do Brasil, do estado de Minas Gerais
a Santa Catarina.
Os resultados revelaram uma baixa riqueza de espécies de peixes na área de
influência do contorno rodoviário de Florianópolis, onde foram registradas 32 espécies
de peixes das 147 de possível ocorrência na área de estudo. Um fator que é de grande
importância para a estruturação das comunidades de peixes é a área de ecótono entre
o ecossistema aquático e o ambiente terrestre adjacente. A vegetação ciliar presente
nessa área influencia nos aspectos hidrológicos, limnológicos e bióticos dos riachos. As
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matas ciliares protegem esses ecossistemas, funcionando como filtros que capturam
sedimentos carreados por fluxo superficial de água e evitam erosão canalizada nas
áreas marginais, sendo, portanto, fundamentais para a integridade dos sistemas
aquáticos (Froehlich, 2010).
Como é possível verificar o diagnóstico da fauna registrou a ocorrência de grande
número de espécies na ADA do empreendimento, que poderão ter seus habitat
impactados pela realização das obras. Do ponto de vista das atividades do
empreendimento os maiores impactos sobre os da fauna ocorrem em decorrência da
supressão de vegetação e limpeza de áreas.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 95.
Tabela 95: Classificação e critérios do impacto negativo com Perda de habitat da fauna.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Suprimir vegetação nativa o estritamente necessário;



Recompor matas ciliares, situadas na área da faixa de domínio;



Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;



Instalar canteiros e áreas de apoio em locais que não demandem a supressão
de vegetação arbórea;
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Explorar jazidas e caixas de empréstimo em locais que não demandem
supressão de vegetação arbórea;



Preservar a qualidade da água. Aproveitar o momento para estimular um estudo
científico das espécies vegetais;



Recuperação por meio de revegetação com espécies nativas de toda a área
impactada;



Implantação do Programa de Plantio Compensatório por supressão de
vegetação em Área de Preservação Permanente;



Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da
Flora;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores.



Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de
Fauna.

A Tabela 96 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 96: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

baixa

1
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(55) Ocorrência de atividades de caça na fase de obras
Este impacto poderá ocorrer principalmente durante a fase de implantação do
empreendimento, tendo em vista a maciça presença de trabalhadores das obras em
locais próximos às áreas mais preservadas e o aumento potencial da movimentação da
fauna devido ao afugentamento.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial, este impacto poderá ocorrer como de primeira
ordem

sobre

o

componente

ambiental

fauna

terrestre,

associado

ao

afugentamento da fauna;


No período de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto
poderá ocorrer como de primeira ordem sobre o componente ambiental fauna
terrestre, associado ao afugentamento da fauna;



Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente fauna terrestre,
associado ao afugentamento da fauna e presença de grande contingente de
trabalhadores nas frentes de obra.

Com a abertura dos acessos à obrae atividades de desmatamento, haverá um aumento
da exposição de áreas relativamente isoladas que abrigam diversas espécies da fauna
terrestre. A abertura de tais áreas na fase de obras, bem como a movimentação de
máquinas e, em especial, os ruídos provenientes das operações no canteiro de obras
industrial e nas frentes de obra que demandam cortes em rocha tendem a promover,
por um lado uma maior exposição dos animais e por outro seu afugentamento para
áreas nas quais os mesmos poderão ficar mais suscetíveis ao abate.
Tendo em vista que durante a fase de obras haverá a presença diária do contingente
de trabalhadores nas frentes de obra e acessos e, tendo em vista que os mesmos em
geral não possuem orientação preservacionista, a maior exposição de espécimes da
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fauna poderá ensejar o abate de animais, intencional ou não (no caso de
atropelamentos da fauna nos acessos e caminhos de serviço).
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 97.
Tabela 97: Classificação e critérios do impacto negativo com Ocorrência de atividades de caça na
fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Restrição da circulação dos trabalhadores exclusivamente às áreas de obra;



Inserção de informações sobre as restrições e proibição da caça nas atividades
de educação ambiental voltadas para os trabalhadores da obra;



Restrição da abertura de acessos ao absolutamente necessário;



Revegetação das áreas de intervenção com espécies nativas tão logo ocorra a
desmobilização;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;



Executar o Programa de Educação Ambiental.
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(56) Interceptação de corredor ecológico
Este impacto ocorrerá nas fases de implantação e operação do Contorno considerando
que a rodovia é um empreendimento linear e que ao longo do traçado proposto tem
elevado potencial de seccionar corredores ecológicos regionais. As formas de
ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e
posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de instalação e operação do canteiro industrial , este impacto ocorrerá
como de terceira ordem decorrente da supressão de vegetação, diretamente
relacionado à segregação de habitat da fauna;



Nas etapas de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto
ocorrerá como de terceira ordem decorrente da supressão de vegetação,
diretamente relacionado à segregação de habitat da fauna. Destaca-se que a
ocorrência deste impacto está relacionada especificamente à pedreira, próximo
à área do canteiro industrial;



Ocorrerá no período de execução das obras civis de implantação do contorno
como impacto de terceira ordem sobre o componente cobertura vegetal,
decorrente das atividades de supressão da vegetação, diretamente relacionado
à segregação de habitat da fauna, especialmente no segmento correspondente
à área prioritária para a conservação da biodiversidade definida pelo MMA, entre
as estacas 206+200 e 221+000;



Acontecerá na fase de operação do contorno como impacto de primeira ordem
sobre a área prioritária para a conservação definida pelo MMA.

Segundo apontado no diagnóstico do meio biótico não existe delimitação ou
demarcação de limites de corredores ecológicos oficiais na região em apreço. No
Estado de Santa Catarina existem estudos para região oeste – Corredor Ecológico do
Chapecó, que compreende a bacia hidrográfica do rio Chapecó, desde suas nascentes
até a foz no rio Uruguai, indicando as áreas prioritárias para conservação ao longo
deste importante rio Catarinense e estudos na região norte – Corredor do Timbó, que
determinaram estas áreas importantes do ponto de vista ecológico para a bacia
hidrográfica do rio Timbó Grande (FATMA, 2011).
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Na área de influência indireta da região do Projeto do Contorno Rodoviário de
Florianópolis existem diversas áreas bem conservadas (ver item 5.2.4. Unidades de
Conservação), como é o caso do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que, segundo
FATMA (2011) inclui 05 dos 06 ecossistemas florísticos presentes no estado e perfaz
uma superfície de aproximadamente 1% do território catarinense.
A ADA do Projeto do Contorno Rodoviário de Florianópolis se localiza próxima a
fragmentos significativos de floresta nativa. Tais remanescentes foram explorados
historicamente, e atualmente apresentam vegetação em estágio inicial e médio de
sucessão ecológica. Nestes ambientes foram registradas várias espécies da fauna
silvestre local, o que indica a possibilidade da utilização da área como corredor entre
remanescentes de vegetação nativa.
Adicionalmente vale destacar que O empreendimento está localizado na MA-046 - Vale
do Rio Tijucas – Biguaçu e MAZC-038 - Corredor PAREST Serra do Tabuleiro (Áreas
Prioritárias para Conservação Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira – Ministério do Meio Ambiente). Sendo que a MA-046 - Vale
do Rio Tijucas – Biguaçu apresenta como ação a criação de várias UC para conexão
entre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e Parque Nacional da Serra do Itajaí.
Assim sendo, considera-se, como já explanado nos impactos anteriores, que a área na
qual estão presentes fragmentos e remanescentes florestais bem preservados, no
interior da área prioritária para a conservação, pode ser considerada como corredor
ecológico. Tendo em vista que a rodovia no traçado proposto interceptará, no sentido
aproximadamante norte-sul, esta área de corredor faunístico, segregando os habitat
particulares das cabeceiras dos rios e bacias hidrográficas de grande expressão, bem
como os ambientes de serra dominantes na porção centro-leste do Estado, dos habitat
caracteristicamente litorâneos.
Assim sendo, considera-se que este é um impacto negativo e sua classificação,
segundo os critérios propostos, é apresentada na Tabela 98.
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Tabela 98: Classificação e critérios do impacto negativo com Interceptação de corredor
ecológico.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Suprimir vegetação nativa o estritamente necessário;



Recompor matas ciliares, situadas na área da faixa de domínio;



Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;



Instalar canteiros e áreas de apoio em locais que não demandem a supressão
de vegetação arbórea;



Explorar jazidas e caixas de empréstimo em locais que não demandem
supressão de vegetação arbórea;



Preservar a qualidade da água. Aproveitar o momento para estimular um estudo
científico das espécies vegetais;



Recuperação por meio de revegetação com espécies nativas de toda a área
impactada;



Implantação do Programa de Plantio Compensatório por supressão de
vegetação em Área de Preservação Permanente;

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

286



Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da
Flora;



Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores.



Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de
Fauna.

A Tabela 99 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.

Tabela 99: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

(57) Interferências na vegetação do entorno do empreendimento
Este impacto ocorrerá de forma localizada no canteiro industrial tendo em vista a
previsão de que o mesmo seja instalado na região de serra, com fragmentos vegetais
expressivos. Dentre as atividades a serem desenvolvidas neste canteiro destaca-se as
atividades de britagem e usinagem, ambas produtoras de grandes volumes de resíduos
para a atmosfera, o que resultará em impactos sobre a vegetação no entorno do
empreendimento.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
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ocorrerá na fase de instalação e operação do canteiro industrial como impacto
de primeira ordem sobre o componente cobertura vegetal, diretamente
associado à emissão de poluentes atmosféricos associados às atividades de
britagem e usinagem.

O projeto apresentado prevê a instalação do canterio industrial próximo ao traçado
proposto. Este local está inserido no trecho de serra mais conspícuo do longo de todo o
segmento. Neste local, que é Área de Preservação Permanente devido à inclinação
das encostas, encontram-se as nascentes do rio Forquilhas, ocorrem fragmentos
vegetais em regeneração, corroborada pelos registros de ocorrências de espécies da
fauna.
Tendo em vista que uma das atividades a ser desenvolvida no canteiro industrial é a
britagem de rocha para utilização nas camadas finais da pavimentação, avaliou-se um
impacto adicional sobre a vegetação não suprimida do entorno do canteiro que é a
dispersão e deposição de material particulado fino oriundo da britagem, sobre a
mesma. Unidades de britagem produzem grande volume de particulados finos,
facilmente dispersos pelo vento, que no caso irão se depositar sobre a vegetação.
Outro elemento que trará impactos adicionais sobre a vegetação do entorno do canteiro
é a usina de asfalto. Os principais poluentes produzidos na usinagem do CBUQ
(concreto betuminoso usinado a quente) bem como suas fontes, são apresentados
abaixo:
POLUENTE: MATERIAL PARTICULADO
Fontes: Secador rotativo (forno secador), peneiramento, transferência e manuseio de
agregados, balança, pilhas de estocagem, tráfego de veículos e vias de acesso.
POLUENTE: GASES
Fontes:
Combustão do óleo: óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de
carbono e hidrocarbonetos;
Misturador de asfalto: hidrocarbonetos; Aquecimento de cimento asfáltico:
hidrocarbonetos;
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Tanques de estocagem de óleo combustível e de cimento asfáltico:
hidrocarbonetos.
POLUENTE: EMISSÕES FUGITIVAS
Fontes:pilhas de estocagem ao ar livre, carregamento dos silos frios, vias de tráfego,
área de peneiramento, pesagem e mistura.

A totalidade destes poluentes é lançada na atmosfera. No local em questão, o relevo é
evidenciado, com serras em ambos os lados do curso principal do rio Forquilhas e
fragmentos vegetais expressivos. Considerando a presença das serras, a circulação
dos ventos tende a ser limitada, o que dificultará a dispersão dos poluentes, havendo a
tendência de que, tanto o material particulado fino oriundo da usina de britagem,
quanto os materiais e gases oriundos da usina de asfalto, se depositem ou dispersem
lentamente no local, afetando diretamente a vegetação do entorno. As Figuras (Figura
54 e Figura 55), retiradas do arquivo da MPB Engenharia, demonstram ambas as
situações expostas.
Na Figura 54 é possível visualizar uma usina de britagem desprovida de controles
ambientais, com a produção de grande quantidade de material particulado fino. Na
Figura 55 verifica-se uma usina de asfalto com filtros de manga já impróprios para o
uso, com a emissão de densa nuvem de poluentes para a atmosfera.
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Figura 54: Usina de Britagem.
Fonte: MPB Engenharia (2008)

Figura 55: Usina de Asfalto.
Fonte: MPB Engenharia (2008)
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Diante do acima exposto, considera-se que este é um impacto negativo e sua
classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada Tabela 100.
Tabela 100: Classificação e critérios do impacto negativo com Interferências na vegetação do
entorno do empreendimento.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Controle de emissão atmosférica (particulado e gases) no canteiro industrial ;



Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900.

A Tabela 101 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 101: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Alta

3
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(58) Geração de Instabilidade de encostas e ocorrências de deslizamentos
Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do emprrendimento, desde sua fase
de planejamento e divulgação. Isto acontecerá tendo em vista que o empreendimento
projetado situa-se em uma região de elevada instabilidade de enconstas e taludes,
resultando em risco permanente de deslizamentos.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento decorrente em
primeira ordem da supressão de vegetação e da instalação de processos
erosivos;



Nas epatas de instalação e operação do canteiro industrial, este impacto poderá
ocorrer como de primeira ordem sobre o componente ambiental geologia e
geomorfologia, associado à supressão de vegetação;



Nos períodos de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto
poderá ocorrer como de primeira ordem sobre o componente ambiental geologia
e geomorfologia, associado à supressão de vegetação;



Na fase de execução das obras civis de implantação do contorno este impacto
poderá ocorrer como de primeira ordem sobre o componente geologia e
geomorfologia, podendo ser potencializado pela instalação de processos
erosivos. Ao longo do contorno este impacto potencial é bastante relevante
tendo em vista os diversos trechos a serem implantados em meia encosta, em
áreas instáveis do ponto de vista geotécnico;



Ocorrerá no espaço de tempo de operação do contorno como impacto de
primeira ordem sobre o componente ambiental geologia e geomorfologia tendo
em vista que o traçado da nova via se desenvolve em áreas que apresentam
elevado grau de instabilidade geotécnica.

Dentre os impactos de maior relevância sobre o meio físico com efeitos sobre o meio
socioeconômico, elencam-se a intensificação dos efeitos das cheias, a geração de
instabilidade de encostas e a ocorrência de deslizamentos. Estes probelmas tem sido,
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nos últimos anos, as maiores fontes de desastres enfrentados pelo Estado de Santa
Catarina, com grandes perdas materiais e de vidas.
Para avaliar o risco de geração de instabilidade de encostas e ocorrência de
deslizamentos associados ao empreendimento é necessário resgatar as principais
características físicas da área, reunir informações acerca do histórico e registros de
desastres dessa natureza, e posteriormente, avaliar os riscos associados ao traçado e
concepção de engenharia propostos.
Considerando o arcabouço geológico, na Área de Influência Direta - AID do Contorno
Rodoviário de Florianópolis afloram rochas arqueanas do embasamento cristalino
pertencentes ao Complexo Canguçu, granitos das Suítes Intrusivas neoproterozóicas,
especificamente Granitóide São Pedro de Alcântara e Granito Tabuleiros, e coberturas
sedimentares colúvio-aluvionares cenozóicas. Do ponto de vista da presente análise é
importante analisar mais especificamente as ocorrências de rochas cristalinas e os
depósitos coluvionares de meia encosta.
O Complexo Canguçu ocorre na maior parte da área de interesse, desde o Município
de Biguaçu, a norte, até Palhoça, ao sul, englobando São José, na porção central.
Forma uma faixa de direção N-S, por 30 Km de extensão e 8 Km de largura, e
representa as rochas mais antigas do Escudo Catarinense na região de Florianópolis.
Embora o Complexo Canguçu seja constituído por rochas suscetíveis ao intemperismo,
destaca-se no relevo local, formando maciços geológicos que atingem cotas
topográficas superiores a 500m de altitude (Morro Pedra Branca). Suas rochas podem
ser observadas, também, em fundo de vales, como no leito do Ribeirão Forquilhas e
Rio Maruim.
Os Depósitos coluvionares relativos ao sistema continental recente (Quaternário),
ocorrem na forma de rampas junto às encostas do embasamento cristalino e suítes
intrusivas. Os colúvios são constituídos por sedimentos arenosos, sílticos e argilosos,
além de macroclastos das várias unidades geológicas. Exibem colorações variadas em
função da área fonte e sua gênese está relacionada a movimentos de massa e
retrabalhamento das partículas, por ação da gravidade.
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Em relação ao grau de alteração e gênese de solos, de modo geral, os topos dos
maciços granito-gnaisse-migmatíticos do Complexo Canguçu, bem como os corpos
intrusivos das suítes Granitóide São Pedro de Alcântara e Granito Tabuleiro,
encontram-se bem preservados, no que diz respeito ao grau de intemperismo.
Entretanto, nas encostas desses maciços ocorrem blocos e matacões em depósitos de
tálus, que apresentam considerável capa de alteração, resultando em solos residuais
argilo-quartzosos friáveis. Os solos resultantes do processo do intemperismo físicoquímico das rochas desses maciços rochosos possuem boa porosidade, facilitando a
infiltração e percolação de água, em áreas vegetadas. Entretanto, podem ocorrer
movimentos de massa e escorregamentos planares ou rotacionais, por perda total de
coesão das partículas na interface entre solo arenoso e argiloso, em áreas desmatadas
e de ocupação irregular e desordenada, durante períodos prolongados e de elevado
índice de precipitação pluviométrica na estação das chuvas.
No traçado projetado para a construção da Rodovia do Contorno Rodoviário de
Florianópolis há dois aspectos geomorfológicos e geológicos distintos a serem
considerados.O primeiro está relacionado às áreas de planície onde ocorrem solos
argilosos passíveis de adensamento quando da construção da pista ou das cabeceiras
de pontes. O outro, tem relação com as áreas de morros e serras formadas pelo
Complexo Canguçu e Suítes Intrusivas São Pedro de Alcântara e Tabuleiro.
Geomorfologicamente, estes morros estão delineados em vales profundos dissecados,
obedecendo às orientações das estruturas de falhas na direção N e também das
fraturas ortogonais NW e NE.
Com referência aos aspectos geotécnicos nas áreas de morraria, os solos no trecho
traçado para a Rodovia do Contorno Rodoviário de Florianópolis, são compostos
principalmente por cambissolos e argilossolos que, em função de ações antrópicas
provocam alterações das características geométricas das encostas, ocasionando
instabilidade do manto de intemperismo ou dos depósitos de tálus. Essas interferências
antrópicas podem provocar instabilidade das encostas, e gerar movimentos de massa
dos solos, rolamentos de blocos e quedas de lasca de rochas, aumentando o risco
geológico dessas áreas. Algumas áreas de morraria podem ser contempladas com
taludes de corte em rochas foliadas, desenvolvendo superfícies com inclinação
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negativa, e desencadear escorregamentos ou deslizamentos de solos. A Figura 56
apresenta Indicação das áreas de risco geológico na Área de Influência Direta - AID no
âmbito do traçado do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
As áreas de risco consideradas no âmbito do empreendimento do Contorno Rodoviário
de Florianópolis incluem encostas de morros e várzeas de rios. Os processos atuantes
em encostas de morros englobam principalmente escorregamento de solos do manto
intemperizado, queda de lascas de rochas dos maciços e rolamento de blocos dos
depósitos de tálus, relacionados às estações chuvosas, em virtude do aumento do
índice de pluviosidade. Os fatores condicionantes desses processos estão relacionados
à estrutura geológica dos terrenos, ângulo de declividade das vertentes, forma das
encostas, regime de chuvas, perda de vegetação e atividades antrópicas (HERRMANN
et al., 2004). No Estado de Santo Catarina, o histórico dos escorregamentos está
relacionado às Serras do Leste Catarinense, incluindo os Municípios de São José,
Biguaçu e Palhoça, justamente no traçado da Rodovia do Contorno Rodoviário de
Florianópolis.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

295

A

B

C

Figura 56: Indicação dos riscos geotécnicos da Área de Influência Direta – AID na construção do Contorno de Florianópolis (SC). A) Trecho Norte
(Governador Celso Ramos – Biguaçu); Trecho Intermediário (Biguaçu – São José); C) Trecho Sul (São José – Palhoça).
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Assim, atenção especial deverá ser dada às unidades geomorfológicas das Terras
Altas, onde se situam os maciços rochosos que compõem os Morros Biguaçu,
Forquilhas e Pedra Branca. As encostas desses morros mostram considerável área de
depósitos de tálus e espesso manto de intemperismo. Com as obras de corte e aterro,
blocos rochosos exumados ficarão sujeitos à ação da gravidade, aumentando
consideravelmente os riscos geológicos nessas áreas.
Hermann, Pellerin e Saito (2004) realizaram uma análise das ocorrências de
escorregamentos no Estado de Santa Catrina no período de 1980 a 2003, com base
nos formulários de Avaliação de Danos (AVADAN) da Defesa Civil. Segundo tais
formulários, no período de 1980 a 2003, foram registradas 140 ocorrências de
escorregamentos em 87 municípios no Estado (Figura 57). Os autores destacam que
os AVADAN registram apenas as ocorrências nas quais houve perdas materiais ou
humanas, sendo que o número de episódios tende a ser bastante superior ao
registrado e apresentam um mapa das classes de frequência de ocorrência deste tipo
de desastre, reproduzido na figura apresentada na sequência.
Segundo os autores a análise mostrou que os municípios que apresentaram o maior
número de escorregamentos foram aqueles situados nas Serras do Leste Catarinense,
Blumenau, Florianópolis e São José.
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Figura 57: Ocorrências de Escorregamentos entre 1980-2003.
Fonte: Hermann, Pellerin e Saito (2004).
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

298

Vale destacar o fato de que o mapeamento geológico desenvolvido no âmbito do
presente estudo de impacto apontou para a ocorrência de depósitos de tálus imersos
nos depósitos coluviais e que diante da presença dos mesmos torna-se possível a
ocorrência de escorregamentos de grande magnitude.
Este é um impacto negativo de elevada relevância e sua classificação, segundo os
critérios propostos, é apresentada na Tabela 102.
Tabela 102: Classificação e critérios do impacto negativo com Geração de Instabilidade de
encostas e ocorrências de deslizamentos.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Supressão de vegetação o mínimo necessário.



Redução da declividade dos taludes de cortes e aterros situados em áreas com
riscos de instabilidade.



Adequação dos Cronogramas de Obras com as Condições Climáticas e
Operacionais Locais.



Capacitação dos trabalhadores das obras.
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A Tabela 103 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.

Tabela 103: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

(59) Instalação de processos erosivos
Este impacto poderá ocorrer ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde
sua fase de planejamento e divulgação até sua operação, tendo em vista que a
implantação de uma obra rodoviária demanda grande volume de movimentação de
solos, resultando na conformação de cortes e aterros cujas superfícies estarão
permanentemente sujeitas à ação das chuvas, e, tendo em vista ainda os processos de
incremento do crescimento da ocupação na região em função de uma nova rodovia
pavimentada.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento decorrente em
primeira ordem da supressão da vegetação que sofrerá incremento na região em
função do anúncio das obras e da declaração de utilidade pública da faixa de
domínio;
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Nos períodos de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial, este impacto poderá ocorrer como de primeira
ordem sobre o componente ambiental solos;



Nas etapas de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto
poderá ocorrer como de primeira ordem sobre o componente ambiental solos;



Durante o período de execução das obras civis de implantação do contorno
poderá ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente solos;



Na fase de operação do contorno poderá ocorrer como impacto de primeira
ordem sobre o componente ambiental solos tendo em vista a grande quantidade
de superfícies em corte e aterro e a possibilidade de que a ação das chuvas
venha a desenvolver processos erosivos.

A área na qual está localizado o empreendimento em questão apresenta, como
descrito no diagnóstico, cambissolos, argissolos, solos aluviais e solos coluviais, com
ocorrências de depósitos de tálus, em terrenos cuja declividade varia desde muito
baixa, até elevada (> 45°). Nas áreas de planície aluvial, dos Rios Inferninho, Biguaçu,
Saudade, Forquilhas, Maruim, Passa Vinte e Aririu, as declividades são baixas e a
susceptibilidade à instalação de processos erosivos também é baixa.
Nos trechos de declividades moderadas a elevada a energia de drenagem das águas
de escoamento superficial torna-se mais expressiva, o que potencializa a instalação de
processos erosivos, especialmente considerando a necessidade de que se proceda à
remoção da vegetação.
A erosão atua, principalmente, através de escoamento concentrado, provocando o
aparecimento de sulcos e ravinas nas encostas mais declivosas, onde poderão ocorrer,
associados ou não, deslizamentos de massa.
As feições erosivas tendem a aumentar à medida que as condições originais da área
são alteradas, em geral pelo uso e ocupação promovidos pelo homem. O mesmo
ocorre com a implantação de obras e/ou operação de empreendimentos sem a adoção
de medidas preventivas e/ou corretivas necessárias, com o devido monitoramento
permanente.
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Os problemas maiores estão ligados, portanto, à ocorrência de enxurradas, de elevada
energia cinética, mormente nas áreas de relevo mais movimentado tais como o trecho
alto e as vertentes orientais do trecho médio da bacia do Rio Forquilhas e na vertente
oriental da bacia do Rio Maruim.
Tais áreas podem ser consideradas críticas, devido à maior suscetibilidade à erosão e
à instabilidade de encostas. Em geral, nessas áreas, o escoamento da água das
chuvas diretamente sobre os solos, em relevo ondulado e forte ondulado, poderá dar
início à formação de sulcos erosivos, ravinamentos e deslizamentos, caso não sejam
adotadas medidas mitigadoras. Na sequencia apresenta-se registros de ocorrência de
processos erosivos na AID do empreendimento.
Tais processos, caso ocorram, têm como efeito deletério a perda de solos, por vezes
com a instabilização dos mesmos, e seu carreamento para a rede de drenagem local,
podendo resultar na alteração da qualidade da água, com elevação da turbidez, no
assoreamento dos corpos hídricos e na perda de habitat da fauna aquática.
No caso em questão a instalação de processos erosivos tem efeitos de relevância
considerável sobre os cursos d’água tendo em vista que à exceção dos Rios Biguaçu e
Maruim todos os demais possuem calhas rasas e de pequena dimensão, como pode
ser observado nas figuras que seguem.
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Figura 58: Processo erosivo em caixa de empréstimo abandonada.
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Figura 59: Processo erosivo em caixa de empréstimo abandonada.

Figura 60: Rio Forquilhas em seu médio curso em área de planície.
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Figura 61: Rio Passa Vinte na área urbana de Palhoça logo após ocorrência de chuva.

Durante a fase de obras estima-se que este impacto, se ocorrer, tenderá a ser mais
relevante, tendo em vista a necessidade de supressão de vegetação, limpeza de áreas,
movimentação de terra e a manutenção dos acessos e áreas de trabalho e de apoio às
obras. Tais superfícies estarão sujeitas à ação erosiva das chuvas, podendo gerar num
primeiro momento erosão laminar por arraste das partículas soltas mais superficiais. A
evolução deste processo, se não contido, será o desenvolvimento de sulcos de erosão,
que poderão se aprofundar, chegando, em última instância a comprometer as próprias
estruturas vinculadas às obras.
Na fase de obras, caso não haja controle e monitoramento dos processos erosivos,
existe potencial de carreamento de quantidades expressivas de sedimentos para os
cursos d’água locais, o que poderá ocasionar assoreamento dos mesmos e perda de
habitat da fauna aquática. Ambos os impactos serão detalhados em itens específicos.
Na fase de operação as áreas de intervenção já terão sido objeto de recuperação,
estabilização e revegetação, sendo necessário o monitoramento permanente, a fim de
detectar precocemente o surgimento de focos erosivos. Nesta etapa, uma vez que as
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áreas já se encontrarão recuperadas, caso ocorram processos erosivos, os mesmos
tenderão a ter magnitude mais reduzida do que aqueles potencialmente verificados na
fase de obras.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 104.
Tabela 104: Classificação e critérios do impacto negativo com Instalação de processos erosivos.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas
fases de obras e de operação com manutenção periódica;



Desmatar o mínimo necessário;



Proteger o solo contra a erosão, recuperando a cobertura vegetal tão logo
cessem as atividades impactantes. Para as áreas de jazidas e empréstimos,
desenvolver um plano de exploração e recuperação;



Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas
fases de obras e de operação com manutenção periódica;



Evitar o acúmulo de materiais sem a devida proteção contra águas das chuvas;



Implantar, imediatamente ao início das obras, sistema de drenagem superficial e
de proteção vegetal nos taludes de cortes e aterros previstos pelo projeto;
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Instalação de bacias de sedimentação e de dissipação de energia nos pontos de
maior energia de drenagem; Implantação de sistema de drenagem provisória na
fase de obras;



Revegetação dos taludes;



Proteção das superfícies de cortes e aterros;



Recuperação e reintegração paisagística das áreas atingidas, incluindo
revegetação.



Estabilização de todas as áreas abertas.



Monitoramento das frentes de obras.



Elaboração de Plano de Contingência para o caso de ocorrência de
deslizamentos.



Supervisão ambiental das obras.



Controle de processos erosivos na fase de obras.



Revegetação dos taludes.



Implantação de sistema de drenagem provisória na fase de obras;



Proteção das superfícies de cortes e aterros;



Recuperação e reintegração paisagística das áreas atingidas, incluindo
revegetação.

A Tabela 105 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.

Tabela 105: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(60) Assoreamento de cursos d’água
Este impacto poderá ocorrer ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde
sua fase de planejamento e divulgação até sua operação, tendo em vista que a
implantação de uma obra rodoviária demanda e incrementa a supressão da vegetação
em nível tanto local quanto regional, produzindo superfícies de solos expostos, sujeitos
à ação das chuvas com o consequente transporte de material particulado sólido para
os cursos d’água.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas fases de planejamento e divulgação do empreendimento é decorrente em
primeira ordem da instalação de processos erosivos e, portanto, associado à
supressão da vegetação em nível tanto local quanto regional;



Durante o período de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial , este impacto poderá ocorrer como impacto
de primeira ordem sobre o componente ambiental corpos hídricos, diretamente
associado à ocorrência de processos erosivos dos solos;



Nas etapas de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto
poderá ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental
corpos hídricos, diretamente associado à ocorrência de processos erosivos dos
solos;



No decorrer da etapa de execução das obras civis de implantação do contorno
poderá ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente corpos
hídricos superficiais, associado à instalação de processos erosivos;
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Na fase de operação do contorno poderá ocorrer como impacto de primeira
ordem afetando o componente corpos hídricos superficiais, decorrente da
ocorrência de processos erosivos.

A análise do impacto relacionado ao assoreamento dos cursos d’água é fundamental,
não apenas em função de suas causas, mas, principalmente, em função dos impactos
a ele diretamente associados, com efeitos relevantes sobre os ecossistemas aquáticos.
O assoreamento, enquanto fenômeno físico é uma ocorrência natural, decorrente do
transporte de material, principalmente solo, para os cursos d’água. Este fenômeno vem
ocorrendo naturalmente ao longo do tempo geológico e faz parte da modelagem das
porções não submersas da crosta terrestre em função da interação do substrato físico
com os fatores climáticos ao longo deste tempo.
Entretanto, é amplamente reconhecido atualmente que as intervenções humanas têm
acelerado sobremaneira tal processo, em especial devido ao desmatamento e retirada
da camada vegetal que originalmente protegia o solo. Com isso o volume de
sedimentos carreados para os cursos d`água torna-se muito mais expressivo,
resultando em uma série de conseqüências negativas, tanto para o ecossistema
aquático local, quanto para o sistema hídrico em sua totalidade.
Uma vez que para a realização das obras de implantação do Contorno será necessária,
a supressão de vegetação e tendo em vista que parte da obra de desenvolverá em
áreas de relevo movimentado, com declividades expressivas, o potencial de instalação
de processos erosivos é elevado, o que resulta em elevados riscos de assoreamento
dos cursos d’água o quedemandará a adoção de medidas específicas de controle.
O assoreamento dos cursos d’água vinculado à instalação de processos erosivos e
transporte dos sedimentos desagregados por meio da água de escoamento superficial
é a forma mais frequente e conspícua de ocorrência deste fenômeno. Entretanto, no
caso em questão, a possibilidade da ocorrência de deslizamentos de encostas também
deverá ser considerada como uma possível causa para o assoreamento dos cursos
d`água. Quando da ocorrência de um deslizamento um grande volume de solo e rocha
é transportado rapidamente do ponto de descolamento ou ruptura, até um ponto,
topograficamente mais baixo, de menor energia. Existe a possibilidade de que tal ponto
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de menor energia seja uma calha de drenagem natural, o que resultará no
entulhamento da mesma. Esta pode ser considerada uma segunda forma de assorear
um curso d’água, diferenciada em termos de sua gênese, mas com os mesmos efeitos
em termos ambientais.
Na área do Contorno Rodoviário o trecho alto da bacia do rio Forquilhas é um local
altamente proício à ocorrência de entulhamento da calha de drenagem devido à
ocorrência de deslizamentos e deverá ser objeto de discussão quanto a solução final
de engenharia a ser adotada.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 106.
Tabela 106: Classificação e critérios do impacto negativo com Assoreamento de cursos d’água.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Implantação de dispositivos provisórios de drenagem durante os serviços de
movimentação de terra e utilização de áreas de bota-fora e empréstimo, de
forma a garantir o escoamento controlado das águas pluviais até os cursos
d’água mais próximos através de valas de desvio ou canais não estruturais que
incluam caixas de retenção de sedimentos e outros dispositivos destinados a
evitar o carreamento de material, e, consequente, assoreamento dos mesmos;.
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As medidas de drenagem provisória deverão garantir que as áreas em solo
exposto estejam permanentemente preparadas para receber chuva. Para tanto,
serão previstas as seguintes medidas destinadas a minimizar o carreamento de
solos;



Medidas de orientação do escoamento, desviando a chuva de saias de aterro e
taludes de corte;



Medidas de redução da velocidade de escoamento através da utilização de
dispositivos de dissipação de energia;



Medidas destinadas a evitar a criação de áreas instáveis, tais como o controle
da inclinação de saias e taludes e a restrição à estocagem de terra solta exceto
em áreas planas;



Medidas de proteção superficial, incluindo compactação de saias de aterro,
antecipação da forração vegetal em saias e áreas instáveis, colocação de brita,
rachão ou pedra jogada no leito dos cursos preferenciais das águas, e forração
emergencial com plástico nos casos de escorregamentos;



Medidas de adequação do plano de ataque, incluindo a minimização da
terraplenagem nos meses de chuva, aceleração do ritmo de execução de obras
em áreas instáveis (corta rios, travessias, rampas compridas), e implantação
antecipada da drenagem a jusante de áreas vulneráveis;



Os dispositivos de drenagem provisória deverão ser permanentemente limpos e
desassoreados de forma a não perder a sua função;



Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas
fases de obras e de operação com manutenção periódica;



Instalação de bacias de contenção de sedimentos na fase de obras;



Evitar concentrações de materiais não consolidados, sem a devida proteção;



Tomar cuidados quando da utilização de equipamentos de terraplanagem nas
proximidades de cursos de água e canais de drenagem naturais e artificiais, de
forma a evitar a deposição de materiais não consolidados nestes locais;
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No caso de deslizamentos que afetem calhas e cursos de drenagem e/ou Áreas
de Preservação Permanente, promover a retirada completa do material,
restabelecendo as funções hidrológicas e realizando a revegetação da APP
afetada.

A Tabela 107 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 107: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

(61) Alteração da qualidade da água superficial na fase de obras
Este impacto poderá ocorrer ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde
sua fase de planejamento e divulgação até sua operação, tendo em vista os processos
mecânicos de desagregação e transporte de partículas do solo por ação das chuvas
resultará no aumento dos níveis de turbidez dos corpos hídricos superficiais.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Nas etapas de planejamento e divulgação do empreendimento é decorrente em
primeira ordem da instalação de processos erosivos e, portanto, associado à
supressão da vegetação em nível tanto local quanto regional;



Durante a instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não industriais
e do canteiro industrial, este impacto poderá ocorrer como impacto de segunda
ordem sobre o componente ambiental corpos hídricos, decorrente do
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assoreamento de cursos d’água. A qualidade da água poderá ainda ser
diretamente afetada pela geração de efluentes oriundos das atividades a serem
desenvolvidas nos canteiros;


No período de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto
poderá ocorrer como impacto de segunda ordem sobre o componente ambiental
corpos hídricos, decorrente do assoreamento de cursos d’água;



Nas fases de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de segunda ordem sobre o componente corpos hídricos,
decorrente do assoreamento dos cursos d’água e associado à geração de
efluentes e de resíduos sólidos.

Durante a fase de obras existem diversas atividades que poderão influenciar
negativamente a qualidade dos recursos hídricos locais, causando alterações em uma
ou mais variáveis físicas, químicas ou biológicas. Tais variáveis são indicadores da
qualidade da água, segundo determinados padrões estabelecidos por classe de uso.
Tais variáveis/elementos são considerados impurezas quando suas concentrações
alcançam valores superiores aos estabelecidos pela legislação ambiental pertinente.
No caso do empreendimento em questão há dois tipos distintos de fontes de
degradação da qualidade das águas. O primeiro são as fontes de sedimentos e
material terroso oriundos de processos erosivos ativos e/ou deslizamentos de
encostas, que, além do assoreamento dos cursos d’água, resultam no aumento da
quantidade de sólidos em suspensão e aumento da turbidez. O segundo tipo de fonte
são os canteiros de obra, tanto industrial quanto não industrial, e áreas de apoio, que
produzem efluentes químicos e biológicos oriundos do funcionamento do próprio
canteiro, escritórios, refeitórios, etc., além dos resíduos de lavagem e abastecimento de
máquinas e veículos. Tais tipos de fontes serão analisadas separadamente.
O carreamento de sedimentos e material terroso para os cursos d’água, além de
provocar assoreamento dos mesmos, produz interferências sobre os aspectos
qualitativos dos cursos d’água, tais como o aumento da quantidade de sólidos em
suspensão e aumento da turbidez. Tais alterações reduzirão a quantidade de luz que
adentra ao corpo hídrico e a profundidade de penetração da mesma, reduzindo a
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fotossíntese da vegetação aquática e reduzindo, conseqüentemente, a produtividade
primária no ecossistema.
A depender da composição do material/sedimento a velocidade de decantação e a
distância de transporte são variáveis, considerando-se, comparativamente, uma
mesma energia de drenagem. De modo geral, quanto maior for a fração areia no
material em suspensão, mais rápido será o processo de decantação e menor a
distância percorrida antes que haja a deposição do material no fundo. Sedimentos ricos
em frações argilosas tendem a formar plumas mais persistentes, com decantação mais
demorada, sendo que as argilas se depositarão em pontos nos quais houver uma
redução da energia de drenagem.
No caso dos Rios Inferninho, Biguaçu, Forquilhas, Maruim, Passa Vinte e Aririú, a
deposição dos sedimentos arenosos no médio curso ocasionará rápido assoreamento
dos mesmos tendo em vista tratar-se de calhas de pequena dimensão. O
assoreamento poderá resultar no extravasamento da água a partir das calhas nos
eventos de vazão mais elevada, intensificando os efeitos das cheias e alagamentos na
região.
Em relação às fontes potencialmente poluidoras associadas aos canteiros de obras e
áreas de apoio, destaca-se a produção de efluentes sanitários nos alojamentos,
refeitórios e escritórios, a produção de efluentes resultantes da lavagem e
abastecimento de veículos e maquinário em geral e a produção de resíduos perigosos
associados à central de usinagem que, embora sejam predominantemente sólidos,
poderão ser levados até os cursos d’água pela a ação da água da chuva, caso não seja
realizado o adequado armazenamento e disposição final adequada.
Ao contrário do que ocorre com o caso do carreamento de sedimentos para os cursos
d’água, que afeta variáveis físicas da qualidade, os efluentes oriundos dos canteiros e
áreas de apoio poderão ocasionar alteração nas variáveis químicas e biológicas,
devido à presença principalmente de óleos, detergentes e coliformes fecais. Tais
elementos, a depender dos níveis de concentração, comprometem, tanto a
balneabilidade quanto a potabilidade da água.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

314

No processo de licenciamento ambiental dos canteiros, com todas suas estruturas
associadas, a construtora a ser contratada para execução das obras deverá apresentar
os sistemas para coleta e tratamento de todos os efluentes gerados, de modo a não
comprometer a qualidade ambiental do local no qual o mesmo será instalado. Tendo
em vista que as cabeceiras do rio Forquilhas situam-se no trecho em serra a ser
transposto pela rodovia e onde está sendo previsto o canteiro industrial, uma
recomendação imprescindível à proteção destas nascentes é a mudança do local
previsto para as instalações industriais.
Em relação às áreas de apoio às obras, especificamente aquelas situadas nas frentes
de serviços, não poderá ocorrer o abastecimento de veículos, todos os resíduos sólidos
deverão ser acondicionados e transportados para o canteiro para posterior destinação
adequada e deverão ser instalados banheiros químicos em número suficiente para
comportar o volume de trabalhadores em cada frente de obras.
Durante a fase de obras serão estabelecidos pontos específicos de monitoramento da
qualidade da água para avaliar possíveis intervenções provenientes das frentes de
obra, canteiros e áreas de apoio, sendo para tanto considerados os padrões de
qualidade estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 108.
Tabela 108: Classificação e critérios do impacto negativo com alteração da qualidade da água
superficial na fase de obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Implantação de instalações hidráulico-sanitárias em todas as edificações
contendo coleta, tratamento e destinação final dos efluentes sempre que não for
possível a conexão à rede de esgoto pública;



Dotar o sistema de drenagem pluvial com caixas de retenção de sedimentos e
caixas separadoras para óleos e graxas;



A priorização das intervencões maiores para o período de estiagem,
principalmente dos maiores aterros sobre travessias de drenagens, implica em
minização da disponibilidade de água e consequentemente no menor efeito
indutor dos processos de erosão e assoreamento;



Não instalar o canteiro de obras junto às margens de corpos d´água;



Localizar as instalações de britagem, usinas de solo, oficinas e postos de
lavagem, lubrificação e abastecimento em distância adequada dos recursos
hídricos superficiais;



Adotar medidas de segurança contra vazamentos de combustíveis, lubrificantes
e outras substâncias nocivas ao ambiente;



Avisar imediatamente aos organismos competentes, em casos de acidentes com
produtos que possam causar danos ao ambiente;



Realizar Monitoramento da Qualidade das Águas objetiva a adoção de um
conjunto de ações destinadas ao controle dos impactos ambientais nos corpos
d’água inseridos no contexto da área de interferência das obras;



Controle dos processos erosivos;



Revegetação das áreas assim que as atividades forem sendo encerradas;



Instalação de sistemas de drenagem nos acessos e caminhos de serviço com a
devida proteção dos taludes;



Gestão dos resíduo;
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Controle e monitoramento da qualidade dos recursos hídricos ao longo da fase
de obras.

(62) Interferência em áreas de nascentes
Este impacto ocorrerá tendo em vista a localização prevista para o empreendimento
que se situa parcialmente em áreas de serras, onde se situam nascentes do Rio
Forquilhas. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua
ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de
ocorrência:


Na fase de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto ocorrerá
como de primeira ordem sobre o componente ambiental corpos hídricos;



Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno ocorrerá
como impacto de primeira ordem sobre o componente corpos hídricos, com
destaque às interferências potenciais do traçado projetado com as nascentes,
especialmente com a do Rio Forquilhas.

No segmento situado entre as estacas 208+600 e 209+900 o projeto do Contorno se
desenvolve por meio de aterro em meia encosta, incidindo diretamente sobre as
nascentes do rio Forquilhas, como pode ser visualizado na Figura 62 apresentada na
sequência.
Segundo o Art. 30, Inciso II, da Lei 12.651/12 entende-se por área de preservação
permanente:
“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas”.

O Art. 4° desta mesma Lei e as inclusões estabelecidas pela Lei 12.727/12 considera
Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas:
“I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura
mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na
licença ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100
(cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal
determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos
ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de
50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e
encharcado. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de
2012).
§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 3º (VETADO).
§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1
(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos
II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo
autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - Sisnama. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
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§ 5º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata
o inciso V do art. 3º desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de
vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante
dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de
vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja
protegida a fauna silvestre.
§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas
áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da
aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos
hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de
recursos hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
V - não implique novas supressões de vegetação nativa. (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
§ 7º (VETADO).
§ 8º (VETADO).
§ 9º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).”

O Art. 26 da Lei 12.651/12 estabelece: “A supressão de vegetação nativa para uso
alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do
cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do
órgão estadual competente do Sisnama”.
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Figura 62: Área das nascentes do Rio Forquilhas com localização do projeto.

A despeito de haver no bojo da legislação ambiental vigente, previsão para que seja
autorizada intervenção, inclusive com supressão de vegetação, em área de
preservação permanente, considera-se que no caso em questão – das nascentes do
Rio Forquilhas – não é admissível a intervenção prevista, tendo em vista tratar-se de
área de elevada instabilidade geotécnica, com riscos de escorregamentos associado,
área prioritária para a conservação e área de movimentação de fauna. Além destes
elementos é necessário considerar que a intervenção prevista tenderá a agravar o
regime de enxurradas no trecho alto do Rio Forquilhas, aumentando a velocidade de
escoamento e agravando os problema da ocorrência de inundações nas áreas de
jusante.
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Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 109.
Tabela 109: Classificação e critérios do impacto negativo com Interferência em áreas de
nascentes.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Realizar intervenção o estritamente necessário



Não

realizar

soterramento

ou

qualquer

interferência

que

alteram

as

características naturais de nascentes, preservando sua área de entorno
conforme legislação vigente;


Ajustes no projeto executivo de engenharia de modo a evitar impactos sobre
nascentes, bem como mitigar os impactos sobre sua área de preservação.

A Tabela 110 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 110: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(63) Redução da capacidade hidráulica dos corpos hídricos
Este impacto poderá ocorrer durante os períodos de obras e de operação, associado
ao assoreamento dos corpos hídricos ou às possíveis ocorrência de deslizamentos
com carreamento de grande volume de material para os cursos d’água. Tendo em vista
que à exceção do Rio Biguaçu os demais existentes na ADA e AID apresentam
pequenas dimensões de calha, tais efeitos poderão ser potencializados mesmo diante
de volumes relativamente baixos de material transportado.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


No processo de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais e do canteiro industrial, este impacto poderá ocorrer como de
segunda ordem sobre o componente ambiental corpos hídricos, decorrente do
assoreamento de cursos d’água;



Na fase de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto poderá
ocorrer como de segunda ordem sobre o componente ambiental corpos hídricos,
decorrente do assoreamento de cursos d’água;



Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de segunda ordem sobre o componente corpos hídricos,
decorrente do assoreamento dos cursos d’água. Tal impacto ocorrerá também
como impacto de segunda ordem decorrente do soterramento de cursos d’água;



Durante a operação do contorno poderá ocorrer como impacto de segunda
ordem afetando o componente corpos hídricos superficiais, decorrente da
ocorrência assoreamento dos mesmos.
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A redução da capacidade hidráulica dos corpos hídricos está associada à ocorrência de
assoreamento das calhas de drenagem em decorrência de processos erosivos ou
deslizamentos de encostas, processos estes descritos anteriormente na presente
análise, ou às intervenções do projeto tais como obras de arte especiais ou correntes
sub-dimensionadas para o regime hidrológico vigente com ocorrência de enxurradas,
alagamentos e inundações.
Tendo em vista que os cursos d’água das bacias dos rios Inferninho, Saudade,
Forquilhas, Maruim, Passa Vinte e Aririu apresentam calhas de drenagem de
dimensões reduzidas e vazões elevadas em períodos chuvosos, a ocorrência de
fenômenos natuais ou induzidos que reduzam a capacidade hidráulica dos mesmos
acarretará o agravamento das ocorrências de cheias e alagamentos na região.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 111.
Tabela 111: Classificação e critérios do impacto negativo com Redução da capacidade hidráulica
dos corpos hídricos.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Instalação de sistemas de controle de processos erosivos na fase de obras;



Ajustar o projeto de modo que as estruturas do mesmo, especialmente os
aterros se situem fora das áreas de preservação permanente;
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Nos casos de transposição de cursos d’água e obras de drenagem as obras-dearte deverão ser dimensionadas de modo que exista um vão livre de modo a
permitir o adequado fluxo da água em regime de cheias, evitando a ampliação
dos prazos de escoamento.

A Tabela 112 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 112: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(64) Alteração da qualidade da água na fase de operação
Na fase de operação do empreendimento os riscos de alteração da qualidade das
águas estão vinculados à possibilidade da ocorrência de instabilização de taludes, com
transporte de material para os cursos d’água e à possibilidade da ocorrência de
acidentes com cargas perigosas. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em
maior detalhe. Forma de ocorrência:


na fase de operação do contorno poderá ocorrer como impacto de segunda
ordem afetando o componente corpos hídricos superficiais, decorrente da
ocorrência do transporte de material dos taludes de corte e aterro e decorrente
da ocorrência potencial de acidentes envolvendo cargas perigosas.

Durante a fase de operação do Contorno a qualidade da água dos cursos d’água
atravessados pelo mesmo poderá ser afetada pela ocorrência de transporte de material
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particulado a partir dos cortes e corpos de aterro ou pela ocorrência de acidentes com
produtos perigosos.
No primeiro caso o material transportado aumenta a turbidez da água, podendo
prejudicar o ecossistema aquático caso tal efeito persista por longo período,
prejudicando a produção primária a partir da fotossíntese.
No segundo caso os danos poderão ser muito mais severos, uma vez que se trata de
produtos em geral tóxicos tanto do ponto de vista dos ecossistemas quanto das
populações humanas. A Defesa Civil de Santa Catarina mantém um Banco de Dados
sobre o transporte rodoviário de produtos perigosos no estado, no período de 2002 a
2007. Nesse Banco de Dados consta a quantidade de produtos vistoriados em cada
município por classe durante o período mencionado. De acordo com esses dados, em
Palhoça, o produto mais transportado pertence à classe 3 (líquidos inflamáveis) com
57,02%, seguidos pela classe 2 (gases) com 17,69% e em terceiro a classe 8
(corrosivos) com 13,20%.
A Tabela 113 mostra a quantidade de veículos vistoriados na BR 101 no trecho de
Palhoça por classe de risco dos produtos transportados:
Tabela 113: Veículos por classe de risco de produtos perigosos.
Volume de veículos por classe de risco
1- Explosivos

2

2- Gases

63

3- Líquidos

203

4- Sólidos

9

5- Ácidos Peróxidos Org.

2

6- Tóxicos

16

7- Radioativos

0

8- Corrosivos

47

9 - Outros

14
Fonte:Defesa Civil de Santa Catarina, 2007
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O Relatório de Ocorrências com Produtos Perigosos registrado na Defesa Civil de
Santa Catarina, no período de 2000 a junho de 2010, revela 06 acidentes deste tipo na
BR 101 no trecho que intercepta o município de Palhoça. Em 2000, a primeira
ocorrência de acidente no Km 235 da BR 101 envolvia o transporte de amianto branco.
Depois, em 2003, outro acidente envolvendo veículo que transportava fogos de artifício.
Em 2004 houve o vazamento do produto Tolueno, próximo a um posto de gasolina. Em
2005, outro vazamento, desta vez de tinta para impressão, no Km 239 da BR 101. No
ano de 2007 encontra-se registrada uma ocorrência de tombamento da carga de
Asbesto Branco (uma variedade do amianto) e em 2008 também uma ocorrência
envolvendo Peróxido de Hidrogênio, no Km 245 da BR 101. Em 2009 e até junho de
2010 não houve registro de ocorrências.
Considerando que o principal objetivo do Contorno é desviar parte do tráfego pesado
de cargas da BR 101 no segmento que intercepta a área urbana, existirá o risco de
ocorrência de acidentes envolvendo cargas de produtos perigosos neste segmento
rodoviário, o que demandará a adoção de planos de contingência por parte da
Autopista Litoral Sul, concessionária do trecho.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 114.
Tabela 114: Classificação e critérios do impacto negativo com alteração da qualidade da água na
fase de operação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

média

3

Probabilidade

baixa

1
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Instalar sistemas de coleta e retenção de efluentes em pontos críticos da
rodovia;



Instalar dispositivos de controle de processos erosivos da fase de operação
realizando a manutenção periódica dos mesmos de modo a evitar a instalação
de processos erosivos e o carreamento de material particulado para os cursos
d’água.

A Tabela 115 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 115: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(65) Soterramento de cursos d`água
Este impacto será ocasionado pela disposição de estruturas do projeto sobre cursos
d’água presentes na ADA, como será descrito em detalhe na sequência. As formas de
ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de precedência, e
posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Ocorrerá na fase de execução das obras civis de implantação como impacto de
primeira ordem sobre o componente corpos hídricos superficiais tendo em vista
haver estruturas projetadas que afetam diretamente o leito do rio Maruim, na
interseção com a SC 407 e no segmento entre as estacas 215+400 e na
interseção com a SC 408.
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Acontecerá de operação como impacto de primeira ordem decorrente da
permanência das estruturas da obra no leito dos cursos d’água, tornando-se
passivos ambientais do empreendimento.

O projeto apresentado apresenta pontos nos quais as estruturas de aterro encontramse previstas de forma a obstruir total ou parcialmente cursos d’água da região. Como já
mencionado anteriormente, estruturas de projeto afetam diretamente o leito do rio
Maruim, na interseção com a SC 407 e no segmento entre as estacas 215+400; na
interseção com a SC 408.
No caso do Rio Maruim, na interseção com a SC 407, local mostrado na Figura 63, a
saia projetada do aterro estende-se até o interior do curso d’água. Neste local, que já
sofre com as enchentes praticamente anuais o soterramento de parte do leito do rio
reduzirá a capacidade hidráulica do curso d’água, contribuindo para o agravamento dos
efeitos das cheias. Além desta questão o corpo do aterro no restante da interseção
encontra-se sobre área de preservação permanente, o que deverá ser minimizado.

Figura 63: Saia de aterro sobre o rio Maruim na interseção com a SC 407.
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A existência de estruturas da rodovia interferindo diretamente sobre cursos d’água,
poderá levará ao soterramento total ou parcial dos mesmos. No município de Biguaçu,
na interseção do Contorno Rodoviário de Florianópolis com a rodovia SC 407 estão
previstas estruturas de aterro sobre o denominado “braço morto” do Rio Biguaçu (leito
original deste), abandonado após a retificação promovida pelo DNOS.
Apesar de ser conhecido como “rio morto” o antigo canal possui água, é alimentado por
antigos afluentes de pequeno porte e se consitui em uma área encharcada grande
parte do ano. Tendo em vista sua gênese e comportamento, considera-se que tal braço
abandonado ainda deve ser considerado como corpo hídrico e suas margens áreas de
preservação permanente. Desta forma as estruturas de projeto neste local deverão
incorporar obras de drenagem, de modo a evitar o soterramento do canal. A Figura 64
mostra o local, no qual é possível divisar facilmente o leito original, que, inclusive
mostra cobertura vegetal diferenciada do entorno (cultivos e pastagens) e presença de
água.

Figura 64: Interseção junto à rodovia SC- 408 com estruturas de aterro sobre o leito original do
Rio Biguaçu.
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Com menores dimensões, porém não menos importante, outros canais fluviais poderão
sofrer a interferência com as execução das estruturas projetadas para transpô-los.
Desta forma as estruturas de projeto nestes locais deverão incorporar obras de
drenagem, a fim de evitar o soterramento dos canais.
Considerando seus efeitos sociais – agravamento de cheias – ambientais e jurídicos,
considera-se que este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na Tabela 116.
Tabela 116: Classificação e critérios do impacto negativo com soterramento de cursos d`água.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Ajustar o projeto de modo a retirar o aterro cuja saia está locada diretamente no
leito dos Rio Maruim, entre as estacas 215+400;



Ajustar o projeto de modo que as estruturas do mesmo, especialmente os
aterros se situem fora das áreas de preservação permanente;



Instalar sistema de tratamento simplificado da água de drenagem e viadutos de
acesso, composto por caixa separadora de água e óleo e desarenador;



Monitorar a qualidade da água na fase de operação do empreendimento;
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Articular junto à Polícia Rodoviária Federal a intensificação da fiscalização dos
veículos que transportam cargas perigosas, a fim de garantir o atendimento das
normas de segurança.

A Tabela 117 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 117: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

(66) Alteração da qualidade do ar na fase de operação
Este impacto ocorrerá tendo em vista o aumento da emissão de gases poluentes e
material particulado associada à operação rodoviária. No caso em questão este efeito
será mais relevante no segmento entre as estacas 206+200 e 221+000 que
corresponde ao corredor ecológico da área prioritária para a conservação dos Vales
dos Rios Tijucas – Biguaçu, tendo em vista que os níveis de poluição atmosférica hoje
verificados neste local são nulos.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


na fase de operação do contorno poderá ocorrer como impacto de primeira
ordem afetando o componente qualidade do ar.
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Um dos impactos associados à operação rodoviária é a geração de poluentes, gases e
materiais particulados, para a atmosfera. A emissão de gases é um impacto que afeta
tanto o meio ambiente quanto a saúde humana. A Tabela 118 apresenta as principais
emissões resultantes do fluxo de veículos em uma rodovia em operação, bem como
seus efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.
Tabela 118: Principais poluentes atmosféricos, suas fontes e efeitos.
Poluente

Fonte

Saúde

Outros

Dióxido de Enxofre
(SO2)

Queima de combustíveis no
transporte

Danos pulmonares, com
aumento na incidência de
doenças respiratórias.

Transforma-se em
ácido sulfúrico na
atmosfera, gerando
chuva ácida.

Monóxido
Carbono (CO)

de

Queima
incompleta
do
combustível, especialmente
em veículos automotores

Não é percebido pelos
sentidos, podendo causar
perturbação
da
visão,
diminuição dos reflexos e da
capacidade
de
estimar
intervalos de tempo.
O NO2 é um forte irritante,
podendo
conduzir
a
sintomas similares aos do
enfisema.
Os
oxidantes
fotoquímicos podem causar
irritação dos olhos e da
garganta, sendo associados
à redução da capacidade
pulmonar e ao agravamento
de doenças respiratórias.

O ozônio afeta a
vegetação,
causando prejuízos
às culturas a ele
sensíveis.

Óxidos
de
nitrogênio (NOx) e
oxidantes
fotoquímicos

Principalmente
automotores

Material Particulado

Poeiras, fumaças e todo
tipo de material sólido ou
líquido que, devido ao seu
pequeno tamanho, mantémse suspenso na atmosfera.
É lançado pela fuligem dos
veículos e pelas poeiras
que, depositadas nas ruas,
são levantadas pelo vento e
tráfego de veículos

Causam irritação dos olhos
e da garganta, reduzem a
resistência às infecções e
provocam doenças crônicas
respiratórias. As partículas
emitidas pelos veículos são
suspeitas
de
serem
cancerígenas.

Causam danos à
vegetação,
desgastes
nas
edificações
e
redução
da
visibilidade.

Queima
incompleta
de
combustíveis automotores

Causam
irritações
no
sistema respiratório. Os
hidrocarbonetos aromáticos
são
considerados
cancerígenos
e
os
parafínicos
têm
efeito
narcótico.

Provocam reações
fotoquímicas
na
atmosfera.

Hidrocarbonetos

veículos

Fonte: Adaptado de FEPAM, 2011
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De forma geral, o tipo de combustível determina os poluentes a serem emitidos, sendo
sua quantidade e variabilidade dependentes diretamente da qualidade da queima (se a
combustão é total ou parcial), da composição dos combustíveis e das reações químicas
que ocorrem na câmara de combustão, entre outros. A Tabela 119 correlaciona os
tipos de combustíveis e os poluentes produzidos durante a queima.
Tabela 119: Principais poluentes emitidos pela queima de combustíveis.
Combustível

Poluentes emitidos

Álcool

CO, CO2, NOX, aldeídos, hidrocarbonetos

Gasolina

CO, CO2, NOX, hidrocarbonetos

Óleo Diesel

CO, CO2, NOX, SO2, material particulado, hidrocarbonetos
Fonte: Adaptado de CETESB, 2013.

Tendo em vista que o Contorno é destinado a promover o desvio de tráfego de longo
curso da BR 101 no segmento que intercepta a região metropolitana de Florianópolis e
que parte expressiva deste fluxo é constituído por veículos pesados, na fase de
operação da nova via serão produzidos gases e material particulado, que a depender
de sua concentração poderão afetar a saúde humana e o ambiente.
Tendo em vista o que foi discutido anteriormente em relação à redução dos níveis de
poluentes atmosféricos ao longo do corredor da BR 101, justamente pelo desvio a ser
promovido pelo Contorno, os custos ambientais associados à emissão de gases e
materiais particulados em áreas urbanas é superior àquelas ocorridas em áreas
esparsamente ocupadas.
Ou seja, no que diz respeito à qualidade do ar, a construção do Contorno Rodoviário
tende a melhorar a situação no interior da região metropolitana de Florianópolis e piorar
a situação hoje verificada nas áreas rurais e de ocupação esparsa interceptadas, sendo
que o balanço, em termos de qualidade e custos ambientais é positivo.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 120.
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Tabela 120: Classificação e critérios do impacto negativo com alteração da qualidade do ar na
fase de operação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Obedecer aos dispositivos legais para a instalação e operação das usinas de
solo e dos britadores (incluindo o uso de filtros);



localizar as usinas de solo observando os ventos predominantes para a
dispersão da poeira, orientando-a para áreas não povoadas; e,



aspergir água sobre as superfícies sujeitas à poeira, mantendo-as úmidas.

(67) Geração de áreas degradadas
Este impacto poderá ocorrer ao longo de todo o período de implantação do
empreendimento, associado tanto a processos de degradação induzidos pela obra, tais
como erosão, deslizamentos e assoreamento, quanto associado à ausência de
medidas de recuperação das áreas utilizadas pela obra, tais como canteiros, jazidas e
caixas de empréstimo e caminhos de serviço.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


No período de instalação e operação do canteiro industrial , este impacto poderá
ocorrer como de segunda ordem sobre o componente ambiental geologia e
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geomorfologia, decorrente da geração de instabilidade de encostas ou
diretamente associado à instalação de processos erosivos;


Durante a exploração de jazidas e caixas de empréstimo, este impacto poderá
ocorrer como de segunda ordem sobre o componente ambiental geologia e
geomorfologia, decorrente da geração de instabilidade de encostas ou
diretamente associado à instalação de processos erosivos;



Na fase de execução das obras civis de implantação do contorno poderá ocorrer
como

impacto

de

segunda

ordem

sobre

o

componente

geologia

e

geomorfologia;


Na etapa de operação do contorno poderá ocorrer como impacto de segunda
ordem decorrente da geração de instabilidade de encostas e ocrrências de
deslizamentos.

Para a realização de uma obra de engenharia, em especial de grande porte, como é o
caso da construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis, é necessária a instalação
de uma série de elementos de apoio, tais como acessos e caminhos de serviço, para
possibilitar o trânsito de máquinas, materiais e equipamentos e os próprios
trabalhadores às frentes de obras; canteiros de obras com suas estruturas associadas;
áreas de empréstimo de materiais e bota-foras para a disposição final de material
excedente das escavações e cortes.
Para tanto são realizadas atividades tais como supressão da vegetação originalmente
existente, terraplenagem e compactação dos terrenos, escavação e a disposição de
materiais excedentes. Tais atividades alteram as características físicas das áreas,
especialmente no que diz respeito às relações água-solo-planta.
O resultado normalmente envolve o empobrecimento do solo, devido à retirada de suas
camadas superficiais, a compactação dos terrenos devido ao trânsito de maquinário e
veículos pesados, alterações na drenagem natural devido à implantação de aterros e
outras estruturas, e a ausência de cobertura vegetal. Nestas condições as áreas são
fortemente susceptíveis à erosão, especialmente nos locais onde predominam relevos
mais movimentados com declividades de moderadas a elevadas. Tais áreas também
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tendem a apresentar sérias restrições à recuperação natural, o que torna
imprescindível a realização de intervenções para sua recuperação.
Caso tais áreas não sejam adequadamente recuperadas após sua utilização, se
tornarão passivos ambientais associados ao empreendimento e, a depender de sua
localização, estarão sujeitas a riscos de deslizamentos e movimentação de massa,
comprometendo a segurança dos usuários da rodovia e dos moradores do entorno.
No caso do Contorno as principais fontes potenciais de áreas degradadas são locais
nos quais venham a se instalar processos erosivos progressivos, tanto durante as
obras quanto na fase de operação, locais sujeitos à ocorrência de deslizamentos de
encostas e escorregamentos e áreas fonte de materiais. Áreas de canteiros de obras e
áreas de paoio não recuperadas ao final das atividades também podem originar áreas
degradadas.
O projeto prevê a instalação do canteiro industrial e de pedreira. Trata-se de local que
possui fragmentos de vegetação preservados e relevo que vai de acidentado a
colinoso. Próximo a este local existe uma pedreira em operação (Figura 65e Figura 66).
As fotografias da pedreira em operação permitem avaliar o elevado grau de
degradação promovido pela atividade, em especial no local em que se encontra. Ao
término da lavra esta área estará degradada e sua recuperação apresenta dificuldades
técnicas e de recursos, tendo em vista que o empreendedor dificilmente estará disposto
a investir valores expressivos em uma área após seu esgotamento. Caso venha a ser
implantada a pedreira prevista em projeto a degradação promovida será da mesma
magnitude da hoje existente em decorrência da área em operação.
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Figura 65: Pedreira em operação.
Fonte: MPB Saneamento, 2011.

Figura 66: Pedreira em operação.
Fonte: MPB Saneamento, 2011.
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Tendo em vista seus efeitos este é um impacto negativo e sua classificação, segundo
os critérios propostos, é apresentada na Tabela 121.
Tabela 121: Classificação e critérios do impacto negativo com geração de áreas degradadas.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Instalar dispositivos de controle de processos erosivos nas fases de obra e de
operação;



Recuperação de todas as áreas que sofrerão intervenção em decorrência das
obras;



Implantar programa de recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais
de modo a recuperar todas as áreas degradadas e/ou utilizadas para a
instalação de instalações de apoio às obras;



Manter todos os taludes de corte (exceto cortes em rocha) e de aterro
revegetados, garantindo a recuperação dos mesmos com intervalo de no
máximo 01 período chuvoso.

A Tabela 122 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
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Tabela 122: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

(68) Emissão de poluentes atmosféricos associados à usina de asfalto
Este impacto ocorrerá associado à operação da usina de asfalto a ser instalada no
canteiro industrial. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a
sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de
ocorrência:


na fase de instalação e operação do canteiro industrial , este impacto ocorrerá
como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental qualidade do
ar.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 123.
Tabela 123: Classificação e critérios do impacto negativo com Emissão de poluentes
atmosféricos associados à usina de asfalto.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Retirar o canteiro industrial do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;



Não realizar atividades de britagem e movimentação de britado nas pilhas sob
condição de vento;



Encamisar as esteiras de transporte de material britado para as pilhas;



Cobrir as pilhas de material britado em sua porção a barlavento.

A Tabela 124 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 124: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

340

(69) Emissão de material particulado associado à usina de britagem
Este impacto ocorrerá associado à operação da central de britagem a ser instalada no
canteiro industrial. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a
sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de
ocorrência:


Na fase de instalação e operação do canteiro industrial , este impacto ocorrerá
como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental qualidade do
ar.

As atividades de britagem de rocha produzem grande volume de material particulado
para a atmosfera. Este material é rico em minerais como a sílica, em frações
microscópicas, que podem trazer incômodos e danos a saúde de trabalhadores
envolvidos nas atividades e comunidades. Tendo em vista a localização prevista para o
canteiro industrial, em um dos locais mais preservados ao longo do trecho proposto,
mas com baixa ocupação humana, e que o impacto sobre a vegetação do entorno foi
analisado em separado, considera-se que os efeitos da emissão de material particulado
sobre população humana será irrelevante.
De todo modo este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na Tabela 125.
Tabela 125: Classificação e critérios do impacto negativo com Emissão de material particulado
associado à usina de britagem.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Alta

3
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Licenciamento ambiental dos canteiros de obras, com implantação de sistema
de tratamento de esgotos origem doméstica a nível terciário;



Monitoramento dos efluentes líquido tratados;



Controle da poluição Tratamento dos efluentes líquidos industrial, incluindo
postos de combustível;



Instalar banheiros químicos nas frentes de obra e áreas de apoio;



Não depositar resíduos diretamente no solo, acondicionando-os em locais
adequados;



Não realizar atividades de britagem e movimentação de britado nas pilhas sob
condição de vento;



Retirar o canteiro industrial do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900.

A Tabela 126 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 126: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1

Probabilidade

baixa

1

(70) Geração de efluentes na fase de obras
Este impacto ocorrerá ao longo de todo o período de execução das obras, associado à
operação dos canteiros de obra, tanto industrial quanto os dois não industriais, e
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demais áreas de apoio. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em
relação a sua ordem de precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe.
Forma de ocorrência:


Durante a fase de instalação e operação dos canteiros e áreas de apoio não
industriais

e do canteiro industrial, este impacto ocorrerá como impacto de

primeira ordem sobre o componente ambiental solos, podendo afetar
diretamente a qualidade da água tanto superficial, quanto subterrânea;


Na etapa de execução das obras civis de implantação do contorno poderá
ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente solos, em
decorrência das atividades de abastecimento de veículos e acionamentos de
motores e conjuntos moto-bombas nas frentes de obras, bem como em
decorrência da ausência de sanitários químicos à disposição dos trabalhadores
nestes locais.

Durante a fase de obras existe um conjunto de atividades capazes de produzir
efluentes que poderão contaminar o solo e o lençol freático, bastante superficial em
diversos locais ao longo da diretriz do empreendimento. Nos canteiros de obras os
efluentes produzidos são originados do funcionamento das estruturas administrativas,
banheiros, refeitório, cozinha e dormitórios, e oriundos das atividades de lavagem de
veículos. Os efluentes domésticos e sanitários devem ser coletados e tratados antes de
sua destinação final. Os resíduos de óleos e graxas tem grande poder contaminantes e
devem ser separados, acondicionados e destinados a locais adequados.
Considerando os possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde humana, este é um
impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada na
Tabela 127.
Tabela 127: Classificação e critérios do impacto negativo com geração de efluentes na fase de
obras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Implantar instalações sanitárias (colete e tratamento de esgoto) em todos os
canteiros;



Instalar banheiros químicos nas frentes de obra e áreas de apoio;



Não depositar resíduos diretamente no solo, acondicionando-os em locais
adequados;



Não realizar atividades de britagem e movimentação de britado nas pilhas sob
condição de vento;



Retirar o canteiro industrial do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900.

A Tabela 128 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.

Tabela 128: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

irrelevante

1
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CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Probabilidade

baixa

1

(71) Interferência com títulos minerários
Este impacto ocorrerá durante a fase de implantação do empreendimento tendo em
vista a necessidade de se proceder à exploração de substâncias minerais de Classe 2,
destinadas à construção civil, em um cenário que mostra praticamente a totalidade das
áreas indisponíveis do ponto de vista da titularidade mineral, em função da existência
de títulos de propriedade de terceiros, em estágios diversos.
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência, e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:


Na fase de exploração de jazidas e caixas de empréstimo, como impacto de
primeira ordem sobre o componente ambiental títulos minerários.

Na fase de diagnóstico foi verificado que a quase totalidade das áreas ao longo da ADA
e AID possuem títulos minerários em nome de terceiros, que se encontram em fases
diversas de processo junto ao DNPM. Para a realização das obras de implantação do
Contorno serão necessários materiais de classe 2 e rocha. Tendo em vista que o título
minerário por si só implica em um direito adquirido, a exploração de materiais na faixa
de domínio da rodovia, sem a adequada negociação com os detentores de tais direitos
de pesquisa e lavra, sob a motivação da utilidade pública, irá se configurar em um
impacto sobre tais atores, que terão sua titularidade preterida pela existência de uma
declaração de utilidade pública.
Assim sendo, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada na tabela a seguir.
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Tabela 129: Classificação e critérios do impacto negativo com Interferência com títulos
minerários.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Realizar a adequada negociação dos títulos minerários em todas as áreas a
serem exploradas, inclusive aquelas situadas na faixa de domínio.

A Tabela 130 apresenta o Impacto com execução das medidas mitigadoras.
Tabela 130: Impacto com execução das medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Alta

3
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(72) Redução da pressão do tráfego e risco de acidentes no entorno da Terra
Indígena M’Biguaçu
A Terra Indígena M’Biguaçu é interceptada pela Rodovia BR 101, o que lhe torna
exposta aos riscos de acidentes e à poluição advinda do tráfego pesado de veículos.
Conforme relato do pesquisador do Projeto Rondon, Marcelo França, “a proximidade
com a BR101, cortando as terras em seis hectares; o tamanho reduzido da aldeia; o
comércio local próximo, com área de turismo sazonal; a falta de alternativa de renda
(levando a saída de alguns moradores em busca de trabalho temporário); e a falta de
controle e acompanhamento dos não indígenas que frequentavam de forma periódica a
comunidade, com grande proximidade de jovens, foram os maiores motivos de
“fraquezas” presentes na comunidade, que ameaçavam a permanência do modo de
vida guarani.1“
Como se pode constatar pelo relato acima, a proximidade da aldeia com a BR 101
configura-se como uma ameaça à comunidade, considerando o comércio local próximo
que inibe o desenvolvimento da atividade econômica dos indígenas e a circulação de
pessoas de fora da comunidade, bem como o tráfego intenso às margens da aldeia
(BR 101), potencializando o risco de acidentes com os indígenas.
Nesse sentido, a implantação do Contorno Rodoviário de Florianópolis, por conta do
desvio do tráfego e redução dos congestionamentos que pretende sanar, contribuirá
pra a redução dos riscos de acidentes e pressão do tráfego (circulação de pessoas e
poluição) sobre a comunidade indígena M’Biguaçu.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 131.

1

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos
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Tabela 131: Classificação e critérios do impacto negativo com Redução da pressão do tráfego e
risco de acidentes no entorno da Terra Indígena M’Biguaçu.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Informação e controle sobre a sociedade envolvente através de Programas de
Comunicação Social e de Educação Ambiental, desincentivando a venda e
oferta de bebidas alcoólicas à população indígena, bem como os processos de
relacionamento danosos para integridade cultural e física desta população.



Informar a mão-de-obra envolvida no empreendimento sobre os cuidados no
relacionamento com a população indígena.

(73) Danos ao Patrimônio Histórico e Cultural
No diagnóstico do patrimônio histórioco e cultutural realizado para este EIA não foram
identificados

patrimônios

tombados na Área Diretamente Afetada pelo Contorno

Rodoviário.
Contudo, foram identificadas duas edificações com características históricas da região
que terão de ser demolidas para a instalação da nova rodovia.
A primeira está localizada no município de Biguaçu, no local onde será instalado a
inerseção do Contorno Rodoviário com a SC 408. Segundo indícios apontados no
diagnóstico, esta edificação foi construída em meados do século passado. Atualmente
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este patrimônio encontra-se fechado, sem utilização e com visíveis problemas
relacionados à falta de manutenção.

Figura 67: Imagens do sobrado do século XX – Antigo casarão de estilo colonial brasileiro.

A outra edificação está localizada no município de São José, no local onde será
instalada a interseção do Contorno Rodoviário com a SC 407. Segundo indícios
levantados no diagnóstico ambiental, a data de construção deste patrimônio é da
primeira metade do século XX. O imóvel ocupa-se ocupato, onde atualmente reside a
proprietária, uma senhora de 76 anos, que mora há quase 5 décadas no local.
Segundo morador local, que também já residiu na residência, à casa é um verdadeiro
patrimônio cultural, que faz parte da paisagem e da história do bairro.

Figura 68: Imagens da residência localizada no lodal da interseção da Contorno Rodoviário e a SC
407.
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Também foram identificadas pela equipe responsável pelo diagnóstico outras
edificações com as mesmas caracteísticas históricas encontradas nestas duas
edificações, não sendo estas as únicas existentes na região.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 132.
Tabela 132: Classificação e critérios do impacto negativo com danos ao patrimônio histórico e
cultural.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Preservação das edificações – através de alteração geométrica das alças de
acesso que ligam o futuro Contorno da BR-101 às rodovias SC 408 e SC 407;



Demolição e Reconstrução das edificações – em local definido pelos municípios
correspondentes;



Memorial das edificações – através da criação de uma espécie de pedra
fundamental, na qual contenha as inscrições da edificação, como por exemplo, a
data da construção; ou através de livro com registros fotográficos, no qual
poderá ser implementado em conjunto com a educação patrimonial para a
comunidade, ou;
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Educação Patrimonial sobre a importância de outros edifícios da área de
influência – através de oficinas de visitação turística, criando-se dessa forma um
roteiro histórico da região com o auxílio de guias, principalmente implementado
junto ás escolas das comunidades.

(74) Proximidade ao Aterro Sanitário localizado em Biguaçu
O projeto do Contorno Rodoviário, em seu trecho inicial (sentido Norte-sul), em
Biguaçu, passa próximo ao Aterro Sanitário da empresa Proactiva. O local recebe os
resíduos sólidos urbanos de um total de 22 municípios.
A proximidade do projeto, onde o limite da faixa de domínio está a menos de 100
metros da área do Aterro Sanitário, faz com que haja o impacto aos usuários do
Contorno Rodoviário em função visualização do Aterro (impacto visual) e pelo cheiro
característico de resíduos (impacto atmosférico).

Figura 69: Traçado do Contorno Rodoviário em relação ao aterro sanitário localizado em Biguaçu.

Segundo informações obtidas junto à empresa responsável pelo Aterro Sanitário, a
conformação atual deste permite sua operação por um período de até 7 – 10 anos.
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Também foi informado que há contratos onde estão previstos o recebimento de lixo de
municípios por período superior a 10 anos, ou seja, remetendo que há previsão de
expansão do aterro sanitário, fato em negociação com o município de Biguaçu.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 133.
Tabela 133: Classificação e critérios do impacto negativo com proximidade ao aterro sanitário
exixtente em Biguaçu.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Correção geométrica do traçado, de modo a afastá-lo do aterro sanitário, sem
que haja intervenção na APP marginal do Rio Inferninho;



Instalação de dispositivos que minimizem o impacto visual e atmosférico aos
usuários do Contorno Rodoviário, ou seja, uma “barreira” de proteção a ser
instalada na faixa de domínio, entre a pista de rolamento e o aterro sanitário,
como a implantação de árvores, de preferência nativas e que emitam aroma
agradável.
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(75) Passagem sobre antigo lixão (lixo enterrado)
Foi identificado no diagnóstico ambiental da área a presença de um antigo lixão na
região de São José, hoje enterrado.
O lixão de São José operou durante décadas de modo irregular e completamente fora
de controle na localidade de Forquilhas, tendo suas operações encerradas em meados
da década passada.
O traçado projetado para o Contorno Rodoviário está sobre duas áreas, previamente
identificadas, onde há a presença de lixo enterrado.

Figura 70: Traçado do Contorno Rodoviário em relação aos locais onde há a presença de lixo
enterrado.
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A delimitação e o volume de lixo soterrado são incertos. As características do material
remetem como lixo urbano e de varrição pública.
A instalação do anel viário no local atualmente projetado remete ao empreendedor,
como novo proprietário do local onde estão enterrados os resíduos sólidos, a
recuperação ambiental deste passivo ambiental, recuperando assim, pelo menos em
parte, um antigo passivo ambiental do município de São José. A recuperação deste
passivo ambiental deverá ocorrer antes da instalação do Contorno Rodoviário.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 134.
Tabela 134: Classificação e critérios do impacto negativo com passagem sobre o antigo lixão.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Localização detalhada dos depósitos de lixo existentes no local onde passará o
Contorno Rodoviário;



Qualificação dos resíduos enterrados;



Elaboração de um plano de remoção e destinação dos resíduos, com enfoque a
segurança ambiental da área, minimizando riscos de acidentes envolvendo
explosão em fução do acúmulo de gases inflamáveis e minimizando riscos de
contaminação do solo e de cursos d’água, com destaque para o Rio Forquilhas
que passa pelo local;
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A destinação final dos resíduos deverá ser de acordo com suas características,
contudo, as indicações iniciais mostram que o resíduo se caracteriza como
resíduo sólido urbano e de varrição pública, tendo como provável destino um
aterro sanitário.

(76) Travessia de áreas frágeis através de túneis
No município de Palhoça, o traçado proposto visou contornar a sua área urbanizada,
tendo como consequência a locação do traçado em áreas com grande representação
de vegetação nativa e morros.
Na área do Contorno Rodoviário não existe delimitação ou demarcação de limites de
corredores ecológicos oficiais, porém existem fragmentos significativos de floresta
nativa, que foram explorados historicamente, e atualmente apresentam vegetação nos
três estágios de regeneração.
A Figura 71 apresenta os locais de instalação dos seis túneis previstos, bem como uma
visão geral que relaciona a área urbanizada de Palhoça, o traçado do contorno e a
localização dos túneis.

Dois túneis - paralelos

Estaca 220+900

Estaca 223+000

Estaca 223+000

Figura 71: Local de instalação dos túneis – trecho sul do Contorno Rodoviário.
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Além disso, caso não fosse adotada a solução por túneis, a intervenção que seria
ocasionada para travessia dos morros seria através de cortes em solo e rocha,
necessitando de ampla área de intervenção, com riscos de deslizamentos de taludes
na fase de instalação e de operação.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 139.
Tabela 135: Classificação e critérios do impacto positivo com travessia de áreas frágeis através
de túneis.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

MEDIDAS RECOMENDADAS:


Franca divulgação da importância da instalação dos túneis na importância de
preservação da vegetação nativa e da fauna silvestre na região;



O plano de fogo deverá considerar que não hajam detonações que ultrapassem
os limites de vibrações estabelecidos na norma ABNT NBR 9653:2005, que
estabelece a velocidade de vibração de partícula (Vp) igual a 15 mm/s como
limite máximo de vibração admissível nos arredores da área de operação das
pedreira.
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(77) Potencial interferência em Unidade de Conservação
Foram identificadas na região do Contorno Rodoviário cinco Unidades de Conservação
(UC), em afastamento de até 10 km.
Destas, tem-se como destaque o Parque Ecológico Municipal da Palhoça, uma
Unidade de Conservação criada pelo Decreto nº 428/96, cuja área precisa ser
demarcada.
Não foi encontrada informações referentes a demarcação deste Parque, cujas
pesquisas se concentraram em consulta a Legislação Municipal e contato com
servidores do Município.
Ainda, o artigo 2º do Decreto 428/96 informa que:

“Para fins deste Decreto, entende-se por Parque Ecológico
Municipal de Palhoça, a área de Mangue a ser demarcada no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação”.

Desta forma, sem que haja delimitação legal georreferenciada do Parque, não é
possível afirmar que haja interferência direta ao sobre o mesmo para a implantação do
empreendimento.
A Figura 72 apresenta o local de potencial impacto a UC Parque Ecológico Municipal
da Palhoça.
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Local de potencial interferência

Figura 72: Local de potencial interferência na UC Parque Ecológico Municipal da Palhoça.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada na Tabela 140.
Tabela 136: Classificação e critérios do impacto negativo com potencial interferência em Unidade
de Conservação.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixo

2

Probabilidade

Médio

2
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MEDIDAS RECOMENDADAS:


Adequação do projeto de modo a não interferir nas possíveis áreas do Parque
Ecológico Municipal da Palhoça;



Prever estruturas na rodovia que evitem contaminação por produtos químicos
perigosos em função de acidentes com caminhões transportadores que possam
vir a ocorrer.

Tabela 137: Classificação e critérios do impacto negativo com potencial interferência em Unidade
de Conservação – Com medidas mitigadoras.
CRITÉRIO

ENQUADRAMENTO

VALOR

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixo

2

Probabilidade

Médio

2
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8. MEDIDAS MITIGADORAS,
COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS
AMBIENTAIS
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8. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Apesar da complexidade das grandes obras de engenharia, como a que se propõe
para o Contorno Rodoviário de Florianópolis, são diversas as naturezas de medidas
que visam aumentar a viabilidade de um empreendimento, ou mesmo adequá-lo às
restrições legais e anseios das comunidades envolvidas, de forma que sua implantação
e operação, embora implicando alterações no meio ambiente e no cotidiano das
pessoas, sejam as mais harmônicas possíveis com a preservação ambiental,
caminhando em direção ao almejado desenvolvimento sustentável.
No contexto do EIA/RIMA, as medidas mitigadoras, compensatórias e os programas
ambientais recomendados constituem-se no principal instrumento indutor de ações
proativas e reativas para a mitigação dos impactos. Cabe lembrar que, o artigo 1º da
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, disciplinadora dos Estudos de
Impacto Ambiental, considera impacto ambiental “qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade
dos recursos ambientais”.
Desse modo, neste item do estudo são descritos todos os planos e programas
ambientais, bem como as medidas mitigadoras e compensatórias consideradas de
maior relevância, abrangência e capacidade de resposta à recuperação dos elementos
ambientais, que serão presumidamente afetados pelo empreendimento. Estas ações e
medidas, portanto, estão relacionadas aos impactos criados pela implantação das
obras, bem como aos impactos futuros, decorrentes da operação dos túneis e levaram
em consideração os seguintes aspectos:


O atendimento à legislação ambiental



Os resultados da avaliação dos impactos ambientais e o prognóstico elaborado
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Vale ressaltar que, tendo em vista o caráter participativo que se espera na Gestão
Ambiental, os programas ambientais ora propostos deverão incorporar, quando de seu
detalhamento no Plano Básico Ambiental – PBA, a ser elaborado na fase de obtenção
da Licença de Instalação – LI do empreendimento, as recomendações resultantes das
discussões com a sociedade civil que ocorrerão por ocasião das audiências públicas e
da avaliação a ser realizada pelos órgãos licenciadores.
A tabela a seguir apresenta a relação dos Programas Ambientais propostos para, para
detalhamento em PBA.
Tabela 138: Relação dos Programas e Subprogramas Ambientais propostos.
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROGRAMA DE GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL
PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO
Subprograma de Monitoramento e Impactos Ambientais nas Obras
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Subprograma de Monitoramento e Controle de Efluentes Sanitários e Industriais
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos
Subprograma de Controle e Minimização da Supressão da Vegetação
Subprograma de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra
Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas, Ruído e Vibrações na
fase de construção
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores no Plano Ambiental de Construção
PROGRAMA DE MELHORIA EM TRAVESSIAS URBANAS E RELAÇÕES DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA
PROGRAMA DE
INTERCEPTADAS

APOIO

À

AVERBAÇÃO

E/OU

RELOCAÇÃO

DE

RESERVAS

LEGAIS

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PASSIVOS AMBIENTAIS
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RUÍDOS NA FASE DE OPERAÇÃO
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA E BIOINDICADORES
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

362

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE ATROPELAMENTO DE FAUNA
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM DE FAUNA
PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS
PROGRAMA DE PROSPECÇÃO E RESGATE ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E DESAPROPIAÇÃO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS E PLANO DE AÇÃO DE
EMERGÊNCIAS

8.1. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS
A partir da avaliação dos impactos ambientais foram estudadas e propostas medidas
preventivas e corretivas que deverão ser implementadas durante todas as etapas da
obra. Todas as medidas propostas possuem, é claro, sinergia com os programas
ambientais e destinam-se a garantir condições aceitáveis de proteção ao meio
ambiente para implantação e operação do empreendimento.
Com o objetivo de permitir uma visualização mais eficiente da interrelação entre os
possíveis impactos ambientais identificados, as medidas mitigadoras, isto é, aquelas
capazes de diminuir os aspectos negativos e potencializar os positivos e medidas
compensatórias para os impactos ambientais não mitigáveis, além dos programas
ambientais associados.
A Tabela 139 que traz a síntese da relação dos impactos, das principais medidas
ambientais recomendadas e dos programas propostos.
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Tabela 139: Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras/Compensatórias e Programas Ambientais.
Impactos
Introdução de tensões
sociais na fase de
planejamento e discussão
do empreendimento

Principais Medidas Recomendadas


Informação a Comunidade do Empreendimento.

Estas medidas referem-se a divulgação e informação a respeito do Contorno
Rodoviário de Florianópolis, envolvendo tanto manifestações oficiais de autoridades,
quanto notícias veiculadas pela mídia. Sua repercussão gera expectativas que
conduzem, principalmente, a alterações na valorização imobiliária dos terrenos e
mudanças no padrão de uso do solo em áreas do entorno.


Procedimento legais para Criação do Decreto de Utilidade Pública.



Informar sobre a importância do empreendimento e esclarecer dúvidas;

Programas
 Programa de Comunicação
social.

 Deverá ser realizado ações específicas as comunidade situadas na área
Diretamente Afetada, pois terão seu cotidiano modificado durante a fase de obras e
operação.


Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais.

 O início da execução de cada sub-trecho de obra será divulgado com antecedência
à população adjacente.


Pesquisa de opinião pública antes do início das obras.

De forma específica, os seguintes aspectos deverão merecer atenção especial durante
o planejamento de campanhas de divulgação:
 Divulgação prévia de cronogramas de execução, com indicação da previsão de
datas para conclusão das principais etapas de cada sub-trecho;
 Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração
prevista da interrupção em cada caso;


Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços públicos;

 Realizar reuniões informativas com lideranças formais e informais das comunidades
afetadas, bem como levantar possíveis demandas relacionadas ao empreendimento.
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Impactos

Principais Medidas Recomendadas

Programas

 Divulgar quais são os critérios para cadastramento e contratação de mão-de-obra
local, o local para inscrição e registro dos candidatos a emprego;
 Reuniões específicas com o poder público para divulgação do empreendimento e
busca de alianças institucionais.

Adicionalmente, os planos e programas de obra serão discutidos previamente com as
Prefeituras de Biguaçu, Palhoça e São José, objetivando definir eventuais restrições de
programação e/ou oportunidades de compatibilização de cronogramas com obras da
esfera municipal programadas em áreas adjacentes.

Introdução de tensões e
riscos sociais na fase de
obras.

 Ações de Discussão e negociação para Desapropriação das áreas demarcadas no
Decreto de Utilidade Pública;

 Programa de Comunicação
Social;

 Contatar o público diretamente afetado, em particular os residentes em áreas a
serem desapropriadas, de forma a mantendo-los informados sobre os procedimentos e
cronograma de desenvolvimento do projeto;

 Programa de Educação
Ambiental;

 Manter Divulgação de quais são os critérios para cadastramento e contratação de
mão-de-obra local, e onde será a inscrição e registro dos candidatos a emprego, de
forma a priorizar a contratação mão-de-obra local.

 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação.

 Realização de Pesquisa de opinião pública (surveys) durante a fase das obras
periódicas;
 Divulgar informações sobre o andamento das atividades da obra, próximas fases
previstas, interferências no cotidiano da população e dos Programas Ambientais por
meio de boletim informativo bimestral;
 Preparar material didático (folders e panfletos) explicativo de forma a manter o
público informado sobre o projeto e as mudanças de uso de ocupação de solo (a médio
e longo prazo) nas áreas diretamente afetadas pelas obras do Contorno Rodoviário de
Fpolis.
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Impactos

Principais Medidas Recomendadas

Programas

 Divulgação intensiva de todos os aspectos do empreendimento de interesse das
comunidades.


Orientação dos empregados das empreiteiras para as normas de conduta.

 Articulação institucional para eventuais medidas necessárias na área de segurança
pública.

Interferências com o
tráfego local na fase de
obras

 Levantamento cadastral detalhado das condições das vias locais, projeto de
melhoramento contemplando as intervenções envolvendo remanejamento do trânsito
local no entorno da ADA, incluindo a implantação de desvios e estradas provisórias,
melhorias operacional da via existente, relocação de pontos de ônibus e eventuais
adequações de rotas e alterações nos fluxos de pedestres em áreas urbanas.
Aprovação nas prefeituras dos Projetos, antes do inicio de sua utilização pelas obras.

 Programa de Comunicação
Social;
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Alguns desvios serão implantados na fase inicial e outros deverão ser implantados
em etapas intermediárias, como atividade preparatória a uma determinada frente de
obra.
 Todos os desvios provisórios serão objeto de controle operacional, incluindo
fiscalização do tráfego, restrições de horário, e outras medidas segundo pertinente em
cada caso. As condições operacionais serão monitoradas visando a instruir eventuais
adequações do projeto dos desvios, tais como mudanças de sinalização, dispositivos
de redução de velocidade, ou outras.
 Os desvios de vias urbanas interceptadas pela rodovia ou interseções em nível, que
deverão receber desvio provisório anteriormente ao ataque do trecho para não
interromper os fluxos existentes;
 Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração
prevista da interrupção em cada caso;


Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços públicos.



Melhoramento e manutenção das vias locais utilizadas pelo trafego das obras.
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Impactos
Frustração das
expectativas locais quanto
à melhoria das condições
de tráfego

Principais Medidas Recomendadas


Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais.



Divulgação ampla de informações.

 Orientação dos empregados das empreiteiras para as normas de conduta e
prevenção de acidentes.
 Contratação de membros da comunidade local para comporem a equipe de
Comunicação Social caso seja de interesse da comunidade.

Programas
 Programa de Comunicação
Social.
 Programa de Educação
Ambiental;
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Sinalização adequada do trecho, implantação de redutores de velocidade e
informação ampla dos usuários.
 Articulação institucional para eventuais medidas necessárias na área de segurança
pública.
 Informação permanente a população afetada quanto aos objetivos do contorno em
relação à redução do tráfego de passagem e dos níveis de congestionamento ao longo
da via expressa.
 Ajustes permanentes das ações dos programas ambientais, com base nos
resultados da pesquisa de opinião pública, visando aumentar o nível de satisfação.
Interferência com o
fornecimento de água e
energia na fase de obras

 Nos locais onde o empreendimento cruza ou interfere na rede de energia elétrica,
de abastecimento de água, gasoduto, telefonia, a Construtora deverá entrar em contato
direto com a concessionária, analisar o nível de interferência necessário e realizar os
procedimentos necessários para que a comunidade não fique desabastecidas dessas
infraestruturas

 Programa de comunicação
Social;
 Programa de Gestão e
Supervisão Ambiental;
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura.

Ocorrência de acidentes
com animais peçonhentos

 Noções as comunidades e aos trabalhadores sobre o risco de acidentes com
animais peçonhentos, formas de evitá-los e como proceder em caso de ocorrência,

 Programa de Educação
Ambiental;
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Impactos
na fase de obras

Principais Medidas Recomendadas
principalmente com as espécies mais comuns como espécies B. jararaca, B.
jararacussu e o gênero Micrurus. Essas espécies de ocorrência mais comum
encontradas próximos a habitações, pelo fato de buscarem alimento (pequenos
mamíferos, principalmente roedores) nas proximidades das habitações.
 Manter disponível nos canteiros de obras todo o material necessário para o pronto
atendimento no caso de emergência desta natureza, também nos postos de saúde
local.

Emissão de material
particulado (poeiras) em
acessos não pavimentados

 Divulgação permanente de informações acerca das interrupções de tráfego,
cronograma de obras e intervenções previstas.


Aspersão de água nas áreas de serviço.

Programas
 Programa de Comunicação
Social.
 Subprograma de Segurança e
Saúde da Mão-de-Obra.

 Subprograma de Controle e
Monitoramento de Emissões
Atmosféricas, Ruído e Vibrações na
fase de construção

 Planejamento das operações de transporte de materiais e equipamentos evitando
horários noturnos.

 Programa de Comunicação
Social.



Transporte de materiais em caminhão basculante devidamente coberto por lona.



Limitação das atividades de britagem aos locais e horários menos sujeitos a ventos.

 Subprograma de Segurança e
Saúde da Mão-de-Obra.

 Recuperação das áreas utilizadas e revegetação das mesmas com conservação da
vegetação plantada.
Aumento e/ou
aparecimento de doenças
na fase de obras

 Realização de exames médicos admissionais e periódicos e observação rigorosa
das normas de saúde e segurança no trabalho por parte das construtoras.

 Subprograma de Segurança e
Saúde da Mão-de-Obra;



 Programa de Educação
Ambiental;

Orientação dos trabalhadores na área de saúde preventiva.

 Articulação institucional para intensificação das ações de saúde preventiva junto à
comunidade rural.
Geração de ruídos e
vibrações associados ao
uso de explosivos na fase
de obras



Não promover detonações simultâneas e nem em período noturno;

 Informar previamente sobre os horários das detonações agendadas no plano de
execução da obra;


Esclarecimento amplo para a população por meio do Programa de Comunicação

 Programa de Comunicação
Social.
 Subprograma de Segurança e
Saúde da Mão-de-Obra;
 Programa de Educação
Ambiental;
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Impactos

Principais Medidas Recomendadas
Social acerca dos riscos e ouvir a comunidade acerca de possíveis desconfortos
detectados;
 Adotar rigorosamente todas as diretrizes e recomendações da norma técnica NBR
9653 da ABNT, caso necessário o uso de explosivos nas minerações em áreas
urbanas, visando reduzir os riscos inerentes ao desmonte de rocha com uso de
explosivos em minerações, estabelecendo parâmetros a um grau compatível com a
tecnologia disponível para a segurança das populações vizinhas, referindo-se a danos
estruturais e procedimentos recomendados quanto ao conforto ambiental;

Programas
 Programa de Comunicação
Social;
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras;
 Programa de Gerenciamento de
Riscos Ambientais e Plano de Ação
de Emergência

 Atender a Resolução CONAMA nº 001/90 – que estabelece os critérios e diretrizes
para o controle da emissão de ruídos, a NBR 10.151:2000 – Avaliação do ruído em
áreas habitadas, visando o conforto da comunidade; a NBR 10.152:1987 (NB-95) –
Níveis de ruído para conforto acústico; e a NR 15 – Atividades e operações insalubres;
 Monitoramento permanente da geração de vibrações e ruídos junto as
comunidades, com a instalação de medidores de deformação e sismógrafo;


Monitoramento periódico dos ruídos nas comunidades cortadas pela Rodovia;

 Iniciar as detonações para abertura dos emboques com cargas de menor potência
a fim de afastar previamente os animais, bem como realizar ajuste paulatino dos planos
de fogo;
 Instalar redutores de velocidade para diminuir o risco de atropelamento da fauna
afugentada;


Limitar os horários de operação ao horário comercial;

 Utilizar equipamentos e maquinários devidamente equipados com redutores
(abafadores) de ruídos;
 Manter regulagem sistemática de motores e equipamentos de forma a reduzir a
emissão de ruídos;
 Respeitar os horários de descanso previstos em lei (das 22 às 7 horas), quando da
execução de atividades com emissão de ruídos;
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Impactos

Geração de Ruídos na fase
de operação

Principais Medidas Recomendadas


A detonação não deve ocorrer aos domingos e feriados públicos.



Realizar monitoramento periódico em de nível de ruído;

 Atender a NBR 10.151:2000 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o
conforto da comunidade;
 Implantar barreira acústica nos locais onde o nível de ruído ultrapasse o nível
permitido, priorizando os segmentos mais próximos das áreas de ocupação humana;

Programas

 Programa de Monitoramento e
Controle de Ruídos e Vibrações na
fase de operação.
 Programa de Comunicação
Social.

 Inserir barreira para isolamento dos ruídos nos segmentos onde há travessia de de
remanescentes florestais, evitando afugentamento de animais, causado pelo ruído.
Perda de Área produtiva

 Recuperação das áreas utilizadas de modo a restabelecer as relações solo-águaplanta;

 Programa de Comunicação
Social.



 Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas e Passivos
Ambientais.

Ações de fortalecimento produtivo para a comunidade;

 Projeto de instalação licenciamento ambiental de instalação e operação dos
canteiros e áreas de apoio não industriais, deverá incluir programa de comunicação
social especifico de forma a não afetar as comunidades da ADA e AID do ponto de
vista da possível perda de renda;

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras.

 Levantamento das Propriedades rurais segregadas, tendo como base o Decreto de
Utilidade Pública, verificação da necessidade de passagem inferior para travessia de
gado, cavalos, trator.
Intrusão Visual

 Realização de projeto paisagístico, a ser elaborado conjuntamente com o projeto
executivo visando harmonizar o nova via nos segmentos tanto em área urbana como
rural;

 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação.

 O projeto paisagístico tem muito a contribuir na recuperação de paisagens
degradadas e servindo de medida compensatória à supressão de vegetação
necessária à implantação do corpo estradal do Contorno, quanto na preservação de um
patrimônio paisagístico que se encontra em bom estado. Este projeto deve enfocar
prioritariamente a revegetação da faixa de domínio através dos diferentes estratos
arbóreo, arbustivo e herbáceo.

 Programa de Plantio
Compensatório de APP`S e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica.
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
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Geração de emprego e
renda na fase de obras

Principais Medidas Recomendadas


Ações de divulgação da oferta de postos de trabalho;

 Recomendação às construtoras para maximização da contratação local de mão-deobra afim de ser evitado o afluxo desnecessário de trabalhadores de outras regiões;


Ampla divulgação local das oportunidades de emprego;

 Articulação institucional no sentido de estabelecer mecanismos de comunicação
capazes de agilizar o atendimento de chamados de emergência.
Danos Patrimoniais em
fase de obra

 Programa de Comunicação
Social
 Subprograma de Segurança e
Saúde da Mão-de-Obra
 Programa de Educação
Ambiental

 Identificar e registrar todas as construções existentes na área diretamente afetada
pelas obras de implantação dos viadutos. Vistoriar as edificações antes do início das
obras com o objetivo de avaliar a situação atual dessas construções. Deverá ser
realizado um relatório de vistoria com registro fotográfico da edificação e que deverá
conter a assinatura do proprietário do imóvel.

 Programa de Comunicação
Social.

 Realizar monitoramento periódico em todas as edificações cadastradas durante a
implantação dos viadutos. Áreas poderão ser incluídas dependendo do detalhamento
do Projeto Executivo;

 Subprograma de Controle e
Monitoramento de Emissões
Atmosféricas, Ruído e Vibrações na
fase de construção.

 Caso seja identificado algum tipo de dano à alguma edificação, o qual não foi
apresentado na avaliação do imóvel anterior às obras, deverão ser adotadas medidas
com o intuito de mitigar os prejuízos causados.
Danos Patrimoniais em
fase de operação

Programas

 No trecho das margens dos rios onde foram identifidados pontos de inundação,
principalmente os Rios Inferninho, Forquilhas e Aririú a rodovia poderá ser construída
em elevado na sua maior extensão ou manter a rodovia em aterro desde que todas as
obras de artes correntes tenham dimensões adequadas, permitindo funcionar como
corredor de fauna e livre passagem de água em período de enchente, para tanto devese manter vão livre de 3,0m (três metros) em cada margem e a não construção de
pilares entre os vãos.
 Deve também ser construídos passagem em nível (passagem seca) que terá a
função de vasos comunicantes hidráulicos e de passagem fauna. Deve ser previsto no
mínimo uma passagem nível a cada 500 metros. Essas medidas podem variar em
função de estudos hidrológicos específicos que deverão ser realizados para verificação

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura
 Programa de Comunicação
Social
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura
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Principais Medidas Recomendadas

Programas

da melhor solução de engenharia capaz de garantir a manutenção das planícies de
inundação.
Conflitos de uso e
ocupação do solo

 Apoio técnico as prefeituras municipais a adequação do Plano Diretor e
ordenamento no entorno do Contorno, com ênfase especial nas áreas inserida no
Sistema Ambiental Aluvial;


Informação a Comunidade sobre o Empreendimento.

 Programa de Comunicação
Social
 Programa de Educação
Ambiental
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`s e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica
 Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas e Passivos
Ambientais

Redução dos níveis de
ruídos ao longo do
segmento rodoviário da BR
101 que corta a malha
urbana

 Operar os equipamentos observando os horários e os valores máximos de ruídos
permitidos ou recomendados por lei;

Valorização das terras na
AID

 A definição do traçado do Contorno poderá implicar no Aumento da especulação
imobiliária, portanto, recomenda-se acelerar o processo de publicação do DUP, de
forma a reduzir este em curso.

 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação

 Apoio as prefeituras de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça no
disciplinamento do sistema viário e o uso e ocupação do solo no entorno da rodovia,
levando também em consideração a Área de Influência Direta, em função do
desenvolvimento acarretado pela melhoria das condições de acessibilidade promovida

 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação

Especulação imobiliária

 Monitoramento de ruídos em frente de obra, com campanhas de medições para
identificar as variações ocorridas em relação antes, durante e após a intervenção. Se
constadas variações significativas, então deverão ser identificados os procedimentos
que estão gerando tais perturbações e promover, dentro das condições técnicas,
adequações para reduzir o nível de ruído gerado.

 Subprograma de Controle e
monitoramento de emissões
atmosféricas, ruído e vibrações na
fase de construção.

 Programa de Comunicação
Social

 Programa de Comunicação
Social.
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Principais Medidas Recomendadas
pelo Contorno no trecho considerado;
 Necessidade de preservar a funcionalidade do Contorno rodoviário de Florianópolis,
adequando e disciplinando o atual quadro de uso e ocupação do solo às alterações e
potencialidades introduzidas pelo empreendimento, estabelecendo atividades
compatíveis e compatibilizando as legislações municipais sob a visão sistêmica do
problema;


Desvalorização de Terras
na AID

Afastamento das
comunidades de menor
renda para áreas mais
distantes da nova via
pavimentada

Incompatibilidade com os
planos diretores municipais

Programas
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`S e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica

Recuperação e revitalização das matas ciliares.

 Garantir que a negociação para aquisição das áreas destinadas a faixa de domínio
sejam realizadas com base em preços de mercado;

 Programa de Comunicação
Social.

 Monitorar e avaliar o processo de desapropriação ou realocação da população
afetada pelas obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis. De forma a garantir que
as famílias afetadas não venham a sofrer nenhum tipo de perdas, fazendo com que o
processo transcorra sem conflitos e questões judiciais.

 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação

 Informação e apoio a comunidade local, em fortalecimento de organização de
processos associativos, na busca de aumentar o nível de renda da comunidade;

 Programa de Educação
Ambiental

 a desapropriação e a realocação de população de Maruim de menor renda, situada
na ADA do Contorno, que atualmente vem sofrendo efeitos de enchentes, necessita, de
um programa específico de apoio as famílias atingidas pelo Contorno. Se faz
necessário o desenvolvimento de uma política justa de realocação, que seja capaz de
atender as demandas geradas em função das obras do Contorno. As medidas que se
refere à realocação desta população visa garantir a reposição das moradias, porém em
condições de regularidade de titulação, permitindo uma melhora final em relação às
condições atuais de moradia.

 Programa de Comunicação
Social

 Apoio as prefeituras de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça na
Elaboração de Normas de Organização Territorial ou Macrozoneamento contendo
critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e circulação viária, para as áreas
lindeiras ao Contorno Rodoviário de Florianópolis, numa faixa de 200 metros de cada
lado da rodovia, a partir da linha limite da área “non-aedificandi”;

 Programa de Educação
Ambiental



Programa de Gestão e Supervisão

Esta ação se efetivará para aqueles municípios que não dispõem de legislação

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura

 Programa de Comunicação
Social
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Principais Medidas Recomendadas
urbanística básica adequada, para controle de um possível crescimento e ocupação
desordenados de seus núcleos urbanos, em decorrência da duplicação da rodovia,
bem como para aqueles que, embora possuidores de uma legislação urbanística
básica, necessitem de uma adequação de seus Planos Diretores;

Programas
Ambiental
Programa de Plantio Compensatório
de APP`s e Supressão de
Ecossistemas de Mata Atlântica

 Propor ajuste nos critério de ocupação do solo nas áreas ribeirinha dos rios
Inferninho, Três Riachos, Saudade, Biguaçu, Forquilhas, Maruim, Passa Vinte e Aririú.
Interferência na mobilidade
urbana dos municípios de
Biguaçú, São José e
Palhoça

 Implantar plano de obras especifico nas interferências das obras das interseções do
Contorno Rodoviário, priorizando sua execução fora a época de maior trafego
rodoviário.

 Programa de Gestão e
Supervisão Ambiental
 Programa de Comunicação
Social
 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura

Redução do tempo de
viagem no segmento entre
Palhoça e Biguaçu

 Divulgação da importância do empreendimento, e minimizar conflito existente no
atual leito, entre o trafego de passagem e o urbano.

Redução dos custos
operacionais dos veículos
no segmento entre Palhoça
e Biguaçu.

 Divulgação da importância do empreendimento, e minimizar conflito existente no
atual leito, entre o tráfego de passagem e o urbano.

Perda de renda

 Garantir que a negociação para aquisição das áreas destinadas a faixa de domínio
sejam realizadas com base em preços de mercado, considerando, inclusive atividades
produtivas que se tornem inviáveis.

 Programa de Comunicação
Social

 Implantar passagens segura entre as comunidades, de forma a permitir fluxo de
pedestres e veículos;

 Programa de Comunicação
Social

Segregação de áreas de
ocupação humana

 Programa de Comunicação
Social
 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura



Contribuir com a mobilidade urbana.

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura

 Programa de Educação
Ambiental
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Quebra de redes sociais
locais

Principais Medidas Recomendadas

Programas

 Medidas para mitigar estes impactos devem ser discutidas e amplamente
acordadas diretamente com as comunidades e prefeitura municipal. As comunidade
mais afetadas pelo efeito da segregação são as situadas próximas as estacas 180+000
e 184+600, 188+00 e 206+600; 218+100 e 218+300, 224+000 e 225+100, 229+100 e
229+800, 230+700 e 230+900.

 Programa de Ambiental de
Construção

 Programa de Desapropriação ou relocação de famílias presentes nas faixas de
domínio, que valorize os padrões de uso e ocupação de solo atual;

 Programa de Comunicação
Social

 Apoio a organização das comunidades de menor renda que vivem no entorno do
Contorno, com ênfase especial para a comunidade de Maruim situada na ADA.

 Programa de Educação
Ambiental

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura

 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação
Desapropriação

 Disponibilizar recursos do empreendimento, para atender as necessidades de
desapropriação/reassentamento/relocação;

 Programa de Comunicação
Social

 Identificar áreas ou projetos habitacionais da COHAB ou do Programa Minha Casa
Minha Vida que estejam mais próximos da área onde as famílias se encontram
atualmente, de forma a garantir acesso facilitado aos locais de trabalho e as relações
familiares/vizinhança;

 Programa de Educação
Ambiental



Incluir moradores de baixa renda no programa de habitação popular;

 Instituir um plano de acompanhamento e assistência psicológica e social durante a
fase de realocação ou relocação, no decorrer do primeiro ano após o assentamento;

 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação
 Programa de Comunicação
Social

 Após a realocação, providenciar a recuperação ambiental das áreas então
desocupadas;
 Planejar as novas áreas de assentamento, assegurando o acesso as infraestruturas
mínimas (saúde, educação, saneamento e lazer) e similaridade de oportunidade de
acesso a fontes de renda já oferecidas nas situações originais.
Suspensão dos
investimentos e melhorias

 Ações de Comunicação e informação visando esclarecer a comunidade local, sobre
novo ordenamento do solo, com a implementação do Contorno.

 Programa de Comunicação
Social
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Principais Medidas Recomendadas

em propriedades na ADA

Aumento da Demanda de
Trafego de veículos nas
vias locais

Programas
 Programa de Educação
Ambiental

 Melhoria a infraestrutura viária local, visando mitigar o conflito de tráfego
relacionado ao aumento de maquinas e veículos associados à obra;

 Programa de Comunicação
Social





Sinalização provisória em fase de obra, incluindo entre outros:

 Sinalização de orientação, indicando a localização de instalações provisórias, vias
de circulação de veículos de terceiros dentro da obra;
 Sinalização de tráfego, especificamente em desvios provisórios e vias locais
utilizadas por veículos a serviços das obras;

Plano Ambiental de Construção

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura

 Sinalização de advertência, delimitando as áreas de restrição para o pessoal não
diretamente envolvido na operação de equipamentos e/ou execução de serviços.
 Sinalização de divulgação, indicando para o público externo o nome do Contorno,
os respectivos responsáveis técnicos, prazos de execução e outras informações
relevantes.
Geração de expectativas
por vagas de trabalho



Maximização da contratação da mão-de-obra local;



Ações de divulgação da oferta de postos de trabalho;

 Avaliação junto às lideranças indígenas da possibilidade, oportunidade e
conveniência de envolver de forma remunerada membros da comunidade na execução
de ações de cunho sócio-ambiental.
Geração de resíduos
sólidos na fase de obras

 Estabelecer diretrizes para a o gerenciamento de resíduos sólidos e dos efluentes
gerados nas atividades e serviços para instalação e operação do empreendimento,
desde a geração até o destino final;
 Garantir o recolhimento e correto armazenamento dos resíduos produzidos nos
canteiros e áreas de apoio;
 Garantir a adequada destinação final de todos os resíduos gerados durante as
obras;

 Programa de Comunicação
Social
 Programa de Educação
Ambiental


Plano Ambiental de Construção

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras;
 Subprograma de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos
 Programa de Educação
Ambiental
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Principais Medidas Recomendadas

Programas

 Implantar gestão de resíduos sólidos e efluentes líquidos por meio de programa
específico, promovendo o tratamento adequado das matérias;
 Reduzir a geração de resíduos sólidos a partir de técnicas de reciclagem,
reutilização e reaproveitamento de materiais desde que tais procedimentos não
comprometam a segurança da obra e da futura operação do empreendimento;


Não reutilizar resíduos perigosos e promover sua segregação na origem;

 Adotar procedimentos de aquisição de produtos com previsão de redução de
resíduos ou com possibilidade de retorno de resíduos perigosos ao
fabricante/fornecedor;
 Reutilizar, sempre que possível, os resíduos inertes (solo e rocha) ou incorporá-los
ao processo construtivo;
 Evitar alteração das características do resíduo perigoso que venha a comprometer
seu tratamento, sua recuperação ou sua reciclagem.
Interferências com o
Gasoduto Brasil-Bolívia na
fase de obras

 Acordar tecnicamente com a Petrobras, para que as obras nesses locais sigam
rigorosamente as normas técnicas especificas.

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura

Redução do número de
acidentes na fase de
operação

 Divulgação permanente de informações acerca das interrupções de tráfego,
cronograma de obras e intervenções previstas;

 Programa de Comunicação
Social





Divulgação ampla das informações necessárias;

 Divulgação de noções de segurança no trânsito, especialmente para as
comunidades afetadas;


Sinalização de alerta no trecho em obras;



Instalação de redutores de velocidade em pontos críticos;



Articulação institucional para agilização do atendimento em caso de acidentes;



Elaborar plano de contingência na fase de operação para o caso de ocorrência de

Plano de Ação de Emergência

 Programa de Gerenciamento de
Riscos Ambientais
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Principais Medidas Recomendadas

Programas

acidentes com cargas perigosas;
 Articular junto à Polícia Rodoviária Federal a intensificação da fiscalização dos
veículos que transportam cargas perigosas, a fim de garantir o atendimento das normas
de segurança.
Aumento do número de
acidentes na fase de obras



Atender as determinações da Portaria DNPM nº 237/2001;

 Atender as recomendações do programa de gerenciamento de resíduos no que diz
respeito ao armazenamento e manuseio de combustíveis;
 Observar as recomendações de segurança do fabricante, sem prejuízo do contido
nas Normas Reguladoras de Mineração – NRM;
 Só utilizar pessoal devidamente treinado para o transporte e utilização de material
explosivo, respeitando-se as Normas do Departamento de Fiscalização de Produtos
Controlados do Ministério da Defesa e legislação que as complemente;
 Seguir rigorosamente as normas vigentes para armazenamento, controle de
estoque, manuseio, transporte, carregamento e descarregamento, verificações de
rotina, sinalização de advertência dos locais de armazenamento e etc.

 Subprograma de Segurança e
Saúde da Mão-de-Obra
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura
 Programa de Educação
Ambiental.
 Programa de Comunicação
Social.
 Programa de Gerenciamento de
Riscos Ambientais e Plano de Ação
de Emergência

Aumento da pressão de
ocupação do entorno das
Terras Indígenas
M’Biguaçu, Itanhém,
Amaral e Amâncio

 Articulação junto à FUNASA para a intensificação do acompanhamento rotineiro da
saúde da comunidade indígena;

 Programa de apoio as
comunidades Tradicionais

 Observação rigorosa das normas de saúde e segurança no trabalho por parte das
construtoras;
 Educação Ambiental dos trabalhadores das obras e orientação quanto a saúde
preventiva.

Comprometimento do
Patrimônio Arqueológico

 Prospecção arqueológica e levantamento de áreas de interesse arqueológico antes
da implantação das obras civis;


 Programa de Prospecção e
Resgate Arqueologico

Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas. Ações de
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Principais Medidas Recomendadas

Programas

Educação Patrimonial;


Realização de monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras;

 Salvamento dos sítios arqueológicos identificados, que seja atingidos diretamente
pela obra.
Aumento da intensidade e
efeitos das cheias

Crescimento da ocupação
na região

 Dimensionar todas as obras de arte correntes e especiais para que o vão livre sob o
aterro da rodovia permita o adequado fluxo da água em regime de cheias, evitando o
represamento e aumento da permanência das mesmas, associando a passagem de
fauna nessas obras;
 Recompor toda a mata ciliar situada na ADA pelo Contorno;
 Dar apoio técnico-administrativo ao Comitê de Bacia Hidrográfica, no programa de
revitalização das matas ciliares onde o empreendimento estiver inserido;
 Dar destino adequado ao material de bota-fora, bem como criar depósitos de lixo e
entulhos, removendo-os para local apropriado;
 No trecho da rodovia entre estacas 178+900 a 180+600, a faixa de domínio do
empreendimento margeia área de APP do Rio Inferninho, propõe-se que o
Empreendedor inclua no DUP toda a área de mata ciliar, de forma a recompor a
vegetação nessa margem evitando ocupações futuras, contribuindo na mitigação do
controle de cheias na região e aumentar o biodiversidade local. A mesma proposta é
feita para o trecho entre a estaca 231+500 até o acesso sul do Contorno Rodoviário à
BR 101, salvo a área urbanizada de entorno da Rua Januário Pereira de Lima;
 Evitar a localização de bota-fora e caixas de empréstimos nas proximidades de
áreas urbanas ou urbanizáveis;
 Projetar sistema de drenagem específico para as caixas de empréstimo e os locais
de bota-fora e de explotação de material de construção;
 Projetar o sistema de drenagem observando a drenagem natural.
 Apoio as prefeituras de Biguaçu, São José, Palhoça e Governador Celso Ramos,
no ajuste do Plano Diretor para disciplinar o uso e ocupação do Solo no Entorno de
Contorno.



Plano Ambiental de Construção

 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`s e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica
 Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas e Passivos
Ambientais
 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores
 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura
 Programa de Comunicação
Social
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Principais Medidas Recomendadas

Programas
 Programa de Educação
Ambiental

Realocação de Famílias

 Apoio as famílias de baixa renda no processo de relocação, principalmente os
situados na comunidade de Maruim.

 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação
 Programa de Comunicação
Social

Redução dos níveis de
congestionamento ao
longo do segmento
rodoviário que corta a
malha urbana.

 Informação aos usuários da rodovia, para usos do contorno, como tráfego
preferencial de passagem.

 Programa de Comunicação
Social.

Redução dos níveis de
gases e ruídos ao longo do
segmento rodoviário da BR
101 que corta a malha
urbana

 Operar os equipamentos observando os horários e os valores máximos de gases e
ruídos permitidos ou recomendados por lei;
 Monitoramento de emissão gases nas áreas industriais, visando manter o níveis
admissíveis de emissão.

 Programa de Monitoramento e
Controle de Ruídos e Vibrações na
fase de operação

Supressão de Vegetação

 Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;
 Evitar abrir novos caminhos de serviço, utilizando, sempre que possível, acessos já
existentes;
 Na abertura dos caminhos, desmatar a área apenas o estritamente necessário;
 Recuperar a área, fechando o caminho para evitar futuras invasões das áreas
passíveis de acesso;
 Recuperar a faixa de mata ciliar, atualmente bastante degradada, com espécies
nativas;
 Executar o Programa de Controle e Supressão de Vegetação e Resgate da Flora;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores (Resgate de
fauna durante a fase de supressão);
 Suprimir a vegetação o estritamente necessário, principalmente em regiões de mata
ciliar.

 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`s e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica


Programa de Resgate de Flora
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Impactos

Principais Medidas Recomendadas

Interferências em Áreas de
Preservação Permanente

 Recompor a vegetação da mata ciliar;
 Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;
 Desmatar a área apenas o estritamente necessário;
 Realizar o plantio compensatório e fortalecimento florestal nas áreas de APP ao
longo de todo o segmento;
 Implantar os Programas de Plantio Compensatório na forma da Resolução
CONAMA 369/2006;
 Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da Flora;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores.

Programas
 Programa de Educação
Ambiental
 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`s e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Programa de Indenização,
Reassentamento e Desapropriação

Ocorrência de
atropelamentos da fauna
na fase de obras

Ocorrência de
atropelamentos da fauna

 Instalar passagens de fauna com dimensionamento adequado;
 Instalar cercas-guia e barreiras vegetais de condução da fauna para as áreas de
passagem;
 Realizar atividades de educação ambiental junto aos trabalhadores das obras;
 Em todas as pontes deixar vão livre de no mínimo 03 metros em cada margem para
permitir a livre movimentação da fauna;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
 Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
 Recuperação da Cobertura Vegetal utilizando Resíduos Vegetais gerados pela
Supressão dos Fragmentos de Mata;
 Recuperar a faixa de mata ciliar com espécies nativas;
 Desenvolver ações de educação ambiental junto aos usuários da rodovia.

 Programa de Educação
Ambiental

 Instalar sinalização norteadora para os motoristas em relação aos pontos de maior
ocorrência de travessia da fauna;

 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores

 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores
 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna
 Projeto de Implantação de
Passagens de Fauna

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

381

Impactos
na fase de operação

Principais Medidas Recomendadas




Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
Medidas Compensatórias para Atendimento à Resolução CONAMA Nº 02/96.

Programas
 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna
 Programa de Comunicação
Social

Afugentamento da fauna
na fase de obras

Criação de barreira
acústica na fase de
operação

 Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;
 Instalar canteiros e áreas de apoio em locais antropizados que não resultem em
supressão de vegetação arbórea;
 Recuperar a faixa de mata ciliar com espécies nativas;
 Instalar cercas-guia nas áreas de maior potencial de deslocamento das espécies da
fauna, a fim de reduzir os riscos de atropelamento na rodovia;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores (Resgate de
Fauna durante fase de supressão);
 Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna.

 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores

 Elaboração e implantação de Projeto Paisagístico e da Recomposição Ambiental da
Faixa de Domínio.

 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores

 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna
 Programa de Comunicação
Social

 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna
 Programa de Comunicação
Social

Criação de efeito de borda
em segmentos florestados

 O efeito borda está intensificado nos principais fragmentos vegetais interceptados
que se situam nos segmentos, identificados no projeto geométrico: Entre as estacas
207+000 e 209+900; Entre as estacas 215+700 e 216+500; Entre as estacas 216+900
e 218+400; Entre as estacas 219+300 e 219+700; Entre as estacas 219+800 e
220+800. O projeto executivo deve, alterar o mínimo possível no relevo dos vales
encravados, nos seguimento identificados permitindo passagem de fauna, ou a criação
de passagem de fauna em todos o vales, com construção de cercas guias.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna


Programa de Comunicação
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Principais Medidas Recomendadas

Programas
Social
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação

Segregação de habitat da
fauna

Perda de biodiversidade.

 Nos locais destacados, com menor ênfase no caso do segmento entre as estacas
219+900 e 220+800, deverão ser avaliadas soluções de projeto de engenharia que
permitam a manutenção da conexão entre os habitat.
 Implantar cercas-guia em áreas de risco de atropelamento da fauna terrestre,
assegurando seu deslocamento com segurança.
 Recuperar áreas degradadas.
 Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da Flora;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
 Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
 Criação de vãos livres de no mínimo 3 metros para cada lado nas obras de arte
especiais de modo a permitir a passagem e livre deslocamento da fauna.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Entre as estacas 206+200 e 221+000 o Contorno passa por área prioritária para a
conservação da biodiversidade definida pelo MMA. Recomenda-se que a implantação
das estruturas físicas do contorno não cause isolamento da porção oeste desta área
prioritária, que se conecta ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e áreas das
nascentes e porções altas das bacias dos rios Biguaçu e Tijucas, com a porção leste,
representada pelo Morro de Biguaçu;
 Construção de passagem de fauna em todo o vale encravado, criação de cercas
guias, e evitar ao máximo as obras em aterro nos vales nesses vales, principalmente
nos trecho em que a rodovia cruza vale com inclinação superior a 45º;
 Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;
 Instalar passagens de fauna ao longo de todo o segmento, nos locais indicados;
 Criação de vãos livres de no mínimo 3 metros para cada lado nas obras de arte
especiais de modo a permitir a passagem e livre deslocamento da fauna;
 Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da Flora;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna
 Programa de Comunicação
Social
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação

 Programa de Monitoramento e
Mitigação de Atropelamentos de
Fauna
 Programa de Comunicação
Social
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
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Principais Medidas Recomendadas


Perda de habitat da fauna
aquática

Perda de habitat da fauna

Ocorrência de atividades
de caça na fase de obras

Programas

Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna.

 Instalar sistemas de controle de processos erosivos na fase de obras;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
 Destinar de modo adequado o material proveniente da instalação do canteiro de
obras, limpeza dos terrenos e abertura de acessos e caminhos de serviço, execução
das obras civis e transporte do material escavado excedente;
 Implantação de programa de controle de processos erosivos, com soluções de
contenção a serem implantadas na fase de obras e, posteriormente, na fase de
operação;
 Aplicação de tecnologias de contenção de materiais provenientes da instalação do
canteiro de obras, limpeza dos terrenos e abertura de acessos e caminhos de serviço,
execução das obras civis e terraplenagem.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras.

 Suprimir vegetação nativa o estritamente necessário;
 Recompor matas ciliares, situadas na área da faixa de domínio;
 Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;
 Instalar canteiros e áreas de apoio em locais que não demandem a supressão de
vegetação arbórea;
 Explorar jazidas e caixas de empréstimo em locais que não demandem supressão
de vegetação arbórea;
 Preservar a qualidade da água. Aproveitar o momento para estimular um estudo
científico das espécies vegetais;
 Recuperação por meio de revegetação com espécies nativas de toda a área
impactada;
 Implantação do Programa de Plantio Compensatório por supressão de vegetação
em Área de Preservação Permanente;
 Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da Flora;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores.
 Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras




 Programa de Educação
Ambiental

Restrição da circulação dos trabalhadores exclusivamente às áreas de obra;
Inserção de informações sobre as restrições e proibição da caça nas atividades de

 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água
 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores

 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água
 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores
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Impactos

Principais Medidas Recomendadas

Programas

educação ambiental voltadas para os trabalhadores da obra;
 Restrição da abertura de acessos ao absolutamente necessário;
 Revegetação das áreas de intervenção com espécies nativas tão logo ocorra a
desmobilização;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;
 Executar o Programa de Educação Ambiental.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Suprimir vegetação nativa o estritamente necessário;
 Recompor matas ciliares, situadas na área da faixa de domínio;
 Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;
 Instalar canteiros e áreas de apoio em locais que não demandem a supressão de
vegetação arbórea;
 Explorar jazidas e caixas de empréstimo em locais que não demandem supressão
de vegetação arbórea;
 Preservar a qualidade da água. Aproveitar o momento para estimular um estudo
científico das espécies vegetais;
 Recuperação por meio de revegetação com espécies nativas de toda a área
impactada;
 Implantação do Programa de Plantio Compensatório por supressão de vegetação
em Área de Preservação Permanente;
 Executar o Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate da Flora;
 Executar o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores.
 Executar o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna.

 Programa de Monitoramento da
Fauna e Bioindicadores

Interferências na
vegetação do entorno do
empreendimento

 Controle de emissão atmosférica (particulado e gases) no canteiro industrial ;
 Retirar o canteiro industrial bem como as jazidas e caixas de empréstimo para
fornecimento de materiais do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

Geração de Instabilidade





Interceptação de corredor
ecológico

Supressão de vegetação o mínimo necessário.

 Programa de Controle de
Supressão de Vegetação e Resgate
da Flora
 Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas e Passivos
Ambientais
 Programa de Monitoramento e
Controle do Atropelamento da fauna

 Subprograma de Controle e
Monitoramento de Emissões
Atmosféricas, Ruído e Vibrações na
fase de construção
Subprograma de Monitoramento
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Impactos
de encostas e ocorrências
de deslizamentos

Principais Medidas Recomendadas
 Redução da declividade dos taludes de cortes e aterros situados em áreas com
riscos de instabilidade.
 Adequação dos Cronogramas de Obras com as Condições Climáticas e
Operacionais Locais.
 Capacitação dos trabalhadores das obras.

Programas
e Controle de Processos Erosivos
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Educação
Ambiental.

Instalação de processos
erosivos

 Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases
de obras e de operação com manutenção periódica;
 Desmatar o mínimo necessário;
 Proteger o solo contra a erosão, recuperando a cobertura vegetal tão logo cessem
as atividades impactantes. Para as áreas de jazidas e empréstimos, desenvolver um
plano de exploração e recuperação;
 Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases
de obras e de operação com manutenção periódica;
 Evitar o acúmulo de materiais sem a devida proteção contra águas das chuvas;
 Implantar, imediatamente ao início das obras, sistema de drenagem superficial e de
proteção vegetal nos taludes de cortes e aterros previstos pelo projeto;
 Instalação de bacias de sedimentação e de dissipação de energia nos pontos de
maior energia de drenagem; Implantação de sistema de drenagem provisória na fase
de obras;
 Revegetação dos taludes;
 Proteção das superfícies de cortes e aterros;
 Recuperação e reintegração paisagística das áreas atingidas, incluindo
revegetação.
 Estabilização de todas as áreas abertas.
 Monitoramento das frentes de obras.
 Elaboração de Plano de Contingência para o caso de ocorrência de deslizamentos.
 Supervisão ambiental das obras.
 Controle de processos erosivos na fase de obras.

 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Educação
Ambiental
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Principais Medidas Recomendadas

Programas

 Revegetação dos taludes.
 Implantação de sistema de drenagem provisória na fase de obras;
 Proteção das superfícies de cortes e aterros;
 Recuperação e reintegração paisagística das áreas atingidas, incluindo
revegetação.
Assoreamento de cursos
d’água

 Implantação de dispositivos provisórios de drenagem durante os serviços de
movimentação de terra e utilização de áreas de bota-fora e empréstimo, de forma a
garantir o escoamento controlado das águas pluviais até os cursos d’água mais
próximos através de valas de desvio ou canais não estruturais que incluam caixas de
retenção de sedimentos e outros dispositivos destinados a evitar o carreamento de
material, e, consequente, assoreamento dos mesmos;.
 As medidas de drenagem provisória deverão garantir que as áreas em solo exposto
estejam permanentemente preparadas para receber chuva. Para tanto, serão previstas
as seguintes medidas destinadas a minimizar o carreamento de solos;
 Medidas de orientação do escoamento, desviando a chuva de saias de aterro e
taludes de corte;
 Medidas de redução da velocidade de escoamento através da utilização de
dispositivos de dissipação de energia;
 Medidas destinadas a evitar a criação de áreas instáveis, tais como o controle da
inclinação de saias e taludes e a restrição à estocagem de terra solta exceto em áreas
planas;
 Medidas de proteção superficial, incluindo compactação de saias de aterro,
antecipação da forração vegetal em saias e áreas instáveis, colocação de brita, rachão
ou pedra jogada no leito dos cursos preferenciais das águas, e forração emergencial
com plástico nos casos de escorregamentos;
 Medidas de adequação do plano de ataque, incluindo a minimização da
terraplenagem nos meses de chuva, aceleração do ritmo de execução de obras em
áreas instáveis (corta rios, travessias, rampas compridas), e implantação antecipada da
drenagem a jusante de áreas vulneráveis;
 Os dispositivos de drenagem provisória deverão ser permanentemente limpos e
desassoreados de forma a não perder a sua função;
 Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos
 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`s e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica
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Programas

de obras e de operação com manutenção periódica;
 Instalação de bacias de contenção de sedimentos na fase de obras;
 Evitar concentrações de materiais não consolidados, sem a devida proteção;
 Tomar cuidados quando da utilização de equipamentos de terraplanagem nas
proximidades de cursos de água e canais de drenagem naturais e artificiais, de forma a
evitar a deposição de materiais não consolidados nestes locais;
 No caso de deslizamentos que afetem calhas e cursos de drenagem e/ou Áreas de
Preservação Permanente, promover a retirada completa do material, restabelecendo as
funções hidrológicas e realizando a revegetação da APP afetada.
Alteração da qualidade da
água superficial na fase de
obras

 Implantação de instalações hidráulico-sanitárias em todas as edificações contendo
coleta, tratamento e destinação final dos efluentes sempre que não for possível a
conexão à rede de esgoto pública;
 Dotar o sistema de drenagem pluvial com caixas de retenção de sedimentos e
caixas separadoras para óleos e graxas;
 A priorização das intervencões maiores para o período de estiagem, principalmente
dos maiores aterros sobre travessias de drenagens, implica em minização da
disponibilidade de água e consequentemente no menor efeito indutor dos processos de
erosão e assoreamento;
 Não instalar o canteiro de obras junto às margens de corpos d´água;
 Localizar as instalações de britagem, usinas de solo, oficinas e postos de lavagem,
lubrificação e abastecimento em distância adequada dos recursos hídricos superficiais;
 Adotar medidas de segurança contra vazamentos de combustíveis, lubrificantes e
outras substâncias nocivas ao ambiente;
 Avisar imediatamente aos organismos competentes, em casos de acidentes com
produtos que possam causar danos ao ambiente;
 Realizar Monitoramento da Qualidade das Águas objetiva a adoção de um conjunto
de ações destinadas ao controle dos impactos ambientais nos corpos d’água inseridos
no contexto da área de interferência das obras;
 Controle dos processos erosivos;
 Revegetação das áreas assim que as atividades forem sendo encerradas;
 Instalação de sistemas de drenagem nos acessos e caminhos de serviço com a
devida proteção dos taludes;

 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
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Programas

 Gestão dos resíduo;
 Controle e monitoramento da qualidade dos recursos hídricos ao longo da fase de
obras.
Interferência em áreas de
nascentes

 Realizar intervenção o estritamente necessário
 Não realizar soterramento ou qualquer interferência que alteram as características
naturais de nascentes, preservando sua área de entorno conforme legislação vigente;
 Ajustes no projeto executivo de engenharia de modo a evitar impactos sobre
nascentes, bem como mitigar os impactos sobre sua área de preservação.

 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`S e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica

Redução da capacidade
hidráulica dos corpos
hídricos

 Instalação de sistemas de controle de processos erosivos na fase de obras;
 Ajustar o projeto de modo que as estruturas do mesmo, especialmente os aterros
se situem fora das áreas de preservação permanente;
 Nos casos de transposição de cursos d’água e obras de drenagem as obras-de-arte
deverão ser dimensionadas de modo que exista um vão livre de modo a permitir o
adequado fluxo da água em regime de cheias, evitando a ampliação dos prazos de
escoamento.

 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`S e
Supressão de Ecossistemas de Mata
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Programas
Atlântica

Alteração da qualidade da
água na fase de operação

 Instalar sistemas de coleta e retenção de efluentes em pontos críticos da rodovia;
 Instalar dispositivos de controle de processos erosivos da fase de operação
realizando a manutenção periódica dos mesmos de modo a evitar a instalação de
processos erosivos e o carreamento de material particulado para os cursos d’água.

 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água

Soterramento de cursos
d`água

 Ajustar o projeto de modo a retirar o aterro cuja saia está locada diretamente no
leito dos rios Maruim, entre as estacas 215+980 e 216+040
 Ajustar o projeto de modo que as estruturas do mesmo, especialmente os aterros
se situem fora das áreas de preservação permanente;
 Instalar sistema de tratamento simplificado da água de drenagem e viadutos de
acesso, composto por caixa separadora de água e óleo e desarenador;
 Monitorar a qualidade da água na fase de operação do empreendimento;
 Articular junto à Polícia Rodoviária Federal a intensificação da fiscalização dos
veículos que transportam cargas perigosas, a fim de garantir o atendimento das normas
de segurança.

 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos
 Subprograma de Controle e
Minimização de Supressão de
Vegetação
 Programa de Plantio
Compensatório de APP`s e
Supressão de Ecossistemas de Mata
Atlântica

Alteração da qualidade do
ar na fase de operação

 Obedecer aos dispositivos legais para a instalação e operação das usinas de solo e
dos britadores (incluindo o uso de filtros);
 localizar as usinas de solo observando os ventos predominantes para a dispersão
da poeira, orientando-a para áreas não povoadas; e,
 aspergir água sobre as superfícies sujeitas à poeira, mantendo-as úmidas.

 Programa de Melhorias em
Travessias Urbanas e Relocação de
Infra-estrutura

Geração de áreas
degradadas

 Instalar dispositivos de controle de processos erosivos nas fases de obra e de
operação;
 Recuperação de todas as áreas que sofrerão intervenção em decorrência das
obras;
 Implantar programa de recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais de
modo a recuperar todas as áreas degradadas e/ou utilizadas para a instalação de

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Subprograma de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos


Subprograma de Monitoramento
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Impactos

Principais Medidas Recomendadas

Programas

instalações de apoio às obras;
 Manter todos os taludes de corte (exceto cortes em rocha) e de aterro revegetados,
garantindo a recuperação dos mesmos com intervalo de no máximo 01 período
chuvoso.

e Controle de Processos Erosivos

Emissão de poluentes
atmosféricos associados à
usina de asfalto

 Retirar o canteiro industrial do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900;
 Não realizar atividades de britagem e movimentação de britado nas pilhas sob
condição de vento;
 Encamisar as esteiras de transporte de material britado para as pilhas;
 Cobrir as pilhas de material britado em sua porção a barlavento.

 Subprograma de Controle e
Monitoramento de Emissões
Atmosféricas, Ruído e Vibrações na
fase de construção

Emissão de material
particulado associado à
usina de britagem.

 Licenciamento ambiental dos canteiros de obras, com implantação de sistema de
tratamento de esgotos origem doméstica a nível terciário;
 Monitoramento dos efluentes líquido tratados;
 Controle da poluição Tratamento dos efluentes líquidos industrial, incluindo postos
de combustível;
 Instalar banheiros químicos nas frentes de obra e áreas de apoio;
 Não depositar resíduos diretamente no solo, acondicionando-os em locais
adequados;
 Não realizar atividades de britagem e movimentação de britado nas pilhas sob
condição de vento;
 Retirar o canteiro industrial do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900.

 Subprograma de Controle e
Monitoramento de Emissões
Atmosféricas, Ruído e Vibrações na
fase de construção

Geração de efluentes na
fase de obras

 Implantar instalações sanitárias (colete e tratamento de esgoto) em todos os
canteiros;
 Instalar banheiros químicos nas frentes de obra e áreas de apoio;
 Não depositar resíduos diretamente no solo, acondicionando-os em locais
adequados;
 Não realizar atividades de britagem e movimentação de britado nas pilhas sob
condição de vento;
 Retirar o canteiro industrial do segmento entre as estacas 207+000 e 209+900.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas e Passivos
Ambientais

 Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água
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Impactos
Interferência com títulos
minerários

Principais Medidas Recomendadas

Programas

 Realizar a adequada negociação dos títulos minerários em todas as áreas a serem
exploradas, inclusive aquelas situadas na faixa de domínio.

 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras
 Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas e Passivos
Ambientais

Redução da pressão do
tráfego e risco de
acidentes no entorno da
Terra Indígena M’Biguaçu

 Informação e controle sobre a sociedade envolvente através de Programas de
Comunicação Social e de Educação Ambiental, desincentivando a venda e oferta de
bebidas alcoólicas à população indígena, bem como os processos de relacionamento
danosos para integridade cultural e física desta população.
 Informar a mão-de-obra envolvida no empreendimento sobre os cuidados no
relacionamento com a população indígena.

 Programa de Educação
Ambiental

Danos ao Patrimônio
Histórico e Cultural

 Preservação das edificações – através de alteração geométrica das alças de
acesso que ligam o futuro Contorno da BR-101 às rodovias SC 408 e SC 407;

 Programa de Educação
Ambiental

 Demolição e Reconstrução das edificações – em local definido pelos municípios
correspondentes;

 Programa de Comunicação
Ambiental

 Programa de Comunicação
Ambiental

 Memorial das edificações – através da criação de uma espécie de pedra
fundamental, na qual contenha as inscrições da edificação, como por exemplo, a data
da construção; ou através de livro com registros fotográficos, no qual poderá ser
implementado em conjunto com a educação patrimonial para a comunidade, ou;
 Educação Patrimonial sobre a importância de outros edifícios da área de influência
– através de oficinas de visitação turística, criando-se dessa forma um roteiro histórico
da região com o auxílio de guias, principalmente implementado junto ás escolas das
comunidades.
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Impactos

Principais Medidas Recomendadas

Proximidade ao Aterro
Sanitário localizado em
Biguaçu

 Correção geométrica do traçado, de modo a afastá-lo do aterro sanitário, sem que
haja intervenção na APP marginal do Rio Inferninho;

Passagem sobre antigo
lixão (lixo enterrado)

 Localização detalhada dos depósitos de lixo existentes no local onde passará o
Contorno Rodoviário;

Programas
 Subprograma de Monitoramento
de Impactos Ambientais nas Obras

 Instalação de dispositivos que minimizem o impacto visual e atmosférico aos
usuários do Contorno Rodoviário, ou seja, uma “barreira” de proteção a ser instalada na
faixa de domínio, entre a pista de rolamento e o aterro sanitário, como a implantação
de árvores, de preferência nativas e que emitam aroma agradável.



Qualificação dos resíduos enterrados;

 Elaboração de um plano de remoção e destinação dos resíduos, com enfoque a
segurança ambiental da área, minimizando riscos de acidentes envolvendo explosão
em fução do acúmulo de gases inflamáveis e minimizando riscos de contaminação do
solo e de cursos d’água, com destaque para o Rio Forquilhas que passa pelo local;

 Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas e Passivos
Ambientais


Plano Ambiental de Construção

 Subprograma de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos

 A destinação final dos resíduos deverá ser de acordo com suas características,
contudo, as indicações iniciais mostram que o resíduo se caracteriza como resíduo
sólido urbano e de varrição pública, tendo como provável destino um aterro sanitário.
Travessia de áreas frágeis
através de túneis



Franca divulgação da importância da instalação dos túneis na importância de
preservação da vegetação nativa e da fauna silvestre na região;



O plano de fogo deverá considerar que não hajam detonações que ultrapassem
os limites de vibrações estabelecidos na norma ABNT NBR 9653:2005, que
estabelece a velocidade de vibração de partícula (Vp) igual a 15 mm/s como

 Programa de Comunicação
Social;
 Programa de Educação
Ambiental;
 Plano Ambiental para
Construção.

limite máximo de vibração admissível nos arredores da área de operação das
pedreira.
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Impactos
Potencial interferência em
Unidade de Conservação

Principais Medidas Recomendadas


Adequação do projeto de modo a não interferir nas possíveis áreas do Parque
Ecológico Municipal da Palhoça;



Prever estruturas na rodovia que evitem contaminação por produtos químicos

Programas
 Programa de Gestão e
Supervisão Ambiental;
 Plano Ambiental para
Construção.

perigosos em função de acidentes com caminhões transportadores que
possam vir a ocorrer.
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8.2. PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO
Os programas de controle e monitoramento aqui propostos, visam estabelecer os
principais procedimentos a serem adotados visando elucidar as interferências sobre o
meio ambiente nas fases de implantação e operação do Contorno Rodoviário de
Florianópolis. Buscou-se descrevê-los em relação a suas justificativas e seus os
objetivos principais, fornecendo um Escopo dos mesmos. Seu detalhamento será
realizado na etapa de elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA, para o
empreendimento.
Baseado na bibliografia sobre o tema e conforme as características dos impactos
identificados e a fase da possível ocorrência dos mesmos, os programas ambientais
distinguem-se quanto ao caráter, nos seguintes tipos:
- Monitoramento : Compreende as medidas destinadas ao acompanhamento e registro
da ocorrência e intensidade dos impactos e do estado dos componentes ambientais
afetados, de modo a propiciar a correção ou mitigação dos efeitos negativos em tempo
hábil. Esse tipo de programa pode ser implementado durante ou após o término das
obras estendendo-se por um período após a entrada em operação do empreendimento,
permitindo a avaliação dos resultados das medidas de controle, correção e
compensação;
- Preventivos: Compreendem as ações destinadas à prevenção e controle dos
impactos ambientais avaliados como negativos, passíveis de intervenção, podendo ser
evitados, reduzidos ou controlados. Devem ser adotados antes que ocorra a ação que
impacte o meio ambiente;
- Corretivos: Englobam as ações direcionadas à mitigação dos impactos ambientais
considerados reversíveis, através de ações de recuperação e recomposição das
condições sócio-ambientais;
- Compensatórios: Destinam-se aos impactos ambientais avaliados como negativos,
mas para os quais não há como inibir sua ocorrência. Em face da perda dos recursos e
valores ecológicos, sociais, materiais e urbanos, as medidas indicadas destinam-se à
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melhoria de outros elementos significativos, com o objetivo de compensar a realidade
sócio-ambiental local e regional.
Apresenta-se o conjunto dos programas ambientais propostos, cada um deles
acompanhado de uma descrição básica onde são traçadas em linhas gerais o seu
Escopo e as propostas do programa, que permitirão o acompanhamento da evolução
das condições de implantação e operacionalização do empreendimento, em respeito à
qualidade ambiental das áreas afetadas pelo mesmo.
Destaca-se que além dos programas ambientais indicados em função dos impactos
potenciais do empreendimento e recomendados pelo Termo de Referência Definitivo
do IBAMA, sugere-se ainda outros programas em função de singularidades.
Um para cumprir solicitação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI (conforme Ofício
em Anexo, de nº 397/2009), sobre a identificação, avaliação e análise dos possíveis
impactos ambientais e sócio-culturais aos povos indígenas “em todas as fases do
empreendimento” e outro em relação ao impacto sócio-econômico da inserção regional
do empreendimento, como segue:
- Apoio às Comunidades Indígenas;
- Apoio à População Migrante em Decorrência das Obras.
Estes programas propostos por suas singularidades, serão desenvolvidos em conjunto
com os outros programas ambientais do empreendimento.
A) Programa de Gestão e Supervisão Ambiental
O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental será adotado na execução de um
conjunto de ações destinadas, com uma visão sistêmica, de basicamente evitar ou
mitigar as consequências dos impactos provocados pelas obras de implantação do
Contorno Rodoviário de Florianópolis, incluindo aqueles provenientes das instalações
de apoio às obras, na busca de soluções aos processos de degradação ambiental
decorrentes das mesmas.
O programa envolve ainda duas vertentes associadas; a primeira de Gestão Ambiental
do empreendimento, que diz respeito à execução de todos os demais programas
ambientais previstos no Estudo de Impacto Ambiental – EIA, a ser detalhado no PBA,
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na fase de obtenção da Licença de Instalação – LI, bem como o cumprimento da
legislação ambiental brasileira.
Outra vertente a da Supervisão Ambiental do empreendimento, tem como
responsabilidade garantir a implementação das medidas previstas no PAC (Plano
Ambiental de Construção), com intuito de evitar e/ou minimizar a ocorrência de
impactos diretos previstos e também os não previstos. A Supervisão Ambiental de
campo

compreenderá

o

acompanhamento,

controle

e

avaliações

funcionais,

qualitativas e quantitativas das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
Desta forma, o Programa de Gestão e Supervisão Ambiental das obras envolverá os
serviços técnicos voltados para atividades do gerenciamento ambiental e supervisão
ambiental. Integram ainda as atividades de gerenciamento a implementações de
programas ambientais, os quais envolvem o desenvolvimento dos processos da
interação, articulação e informação junto às comunidades – processos estes
necessários à garantia da qualidade ambiental da execução do empreendimento.
Para contemplar o atendimento do Termo de Referência Definitivo (TR) do IBAMA,
elenca-se alguns presupostos das atividades de Supervisão e de Gerenciamento
Ambiental, bem como os requisitos da Legislação Ambiental como segue:
Atividades Específicas de Supervisão Ambiental
São

as

Atividades

que

dizem

respeito

à

execução

do

monitoramento

e

acompanhamento de todas as atividades ambientais, contratadas, sejam elas
desenvolvidas na área de influência direta ou indireta do empreendimento,
inventariando e avaliando, periodicamente seus efeitos e propondo, quando
necessário, alterações, complementações, ou novas ações e atividades, baseado nas
fases de estudos e projetos, e considerando também se os prazos contratuais e os
recursos alocados estão de acordo com o andamento dos serviços. Compreendem
dentre outras as seguintes atividades:
- Inspeção diária das atividades construtivas com o intuito de verificar o atendimento
aos requisitos das obras , cláusulas ambientais incluídas nos desenhos da construção
e às condições ambientais da licença, bem como a habilitação ambiental dos caminhos
de serviços, construção de aterros, áreas de bota-foras, etc;
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- Adoção de procedimentos em que as atividades construtivas ocorram somente dentro
das áreas de trabalho autorizadas e que apenas as estradas de acesso aprovadas
sejam utilizadas;
- Identificação das áreas que exigem estabilização e verificação quanto à adequada
instalação de todos os dispositivos de controle de erosão, do carreamento de
sedimentos, etc;
- No caso da execução dos serviços que interferem com os corpos hídricos, deverão
ser observadas: as estruturas de desaguamento e contenção de encostas no sentido
de que estas não dirijam a água para sítios culturais conhecidos ou habitat de espécies
sensíveis; observar que as atividades de desaguamento de valas no sentido de que
estas não resultem na deposição de sedimentos, próximo ao ponto de descarga numa
baixada ou em cursos d’água; inspecionar a restauração de áreas interiores, baixadas,
etc;
- Confecção e manutenção de um adequado arquivo foto-documentado, registrando as
condições das áreas sensíveis antes, durante e após a construção, bem como as
atividades construtivas;
- Adotar providências para que a atividade contemple a elaboração de registros diários
detalhados, em via digital, do andamento das atividades ambientais da obra, dos
problemas encontrados, das soluções propostas e das questões não resolvidas e em
desenvolvimento;
- Confecção de registros, por parte do supervisor ambiental, em relatórios que serão
discutidos com a equipe de campo, com vistas à otimização dos resultados. Emissão
dos relatórios mensais, com todas as informações sobre o andamento do componente
ambiental das obras, problemas encontrados, soluções, cronogramas, etc.
- Promoção de fóruns periódicos, para discussão de temas ambientais, com a
participação dos responsáveis pelas construções e supervisão

das obras, dentre

outras atividades pertinentes.
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Atividades Específicas de Gerenciamento Ambiental
Estas atividades compreendem a criação e o desenvolvimento das condições
necessárias

suficientes

para

a

materialização/implementação

dos

programas

ambientais, a serem detalhados no PBA , dentre outras:
- Estabelecimento das metas relativas a cada um dos programas e subprogramas
ambientais;
- Identificação das entidades envolvidas;
- Participação das negociações, em conjunto com os órgãos ambientais e as entidades
envolvidas;
- Planejamento detalhado de execução dos programas, enfocando os subprogramas,
os projetos, recursos/orçamentos e cronogramas;
- Acompanhamento da evolução da implantação dos programas em seus aspectos
quantitativos e qualitativos, com a adoção das providências pertinentes com vistas à
adequada implementação dos programas e subprogramas em todas as suas etapas;
- Registros diários, em meio digital, de todas as atividades realizadas no período,
inclusive dos contatos, comunicações e reuniões efetuadas, reformulações nos
programas e subprogramas, dentre outros;
O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental tem como principal característica a
inter-relação com todos os outros programas e subprogramas que serão implantados
antes, durante e depois da execução das obras do Contorno Rodoviário de
Florianópolis.
Atendimento da legislação ambiental
Em relação ao atendimento da legislação ambiental brasileira, relacionamos alguns
dispositivos legais que deverão fazer parte do embasamento jurídico para a elaboração
das propostas dos programas ambientais do Contorno Rodoviário de Florianópolis,
dentre outros dispositivos legais que venham a ser considerados, como normas de
saúde e ocupação dos trabalhadores e das normatizações da ABNT, pertinentes aos
trabalhos:
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- A Constituição Federal - Artº.225 – Capítulo VI - do Meio Ambiente;
- Lei nº 12.651, de 2012, que institui o novo Código Florestal, com as alterações
advindas da Lei nº 12.727, de 2012;
- Lei nº 5.197, de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna;
- Lei nº 6.938, de 1981, com a nova redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente;
- Lei nº 7.347, de 1985, que disciplina a ação civil pública por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e
turístico; alterada pela Lei nº 12.529, de 2011;
- Lei nº 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamentada pelo
Decreto nº 3.179, de 1999 e este revogado pelo Decreto nº 6.514, de 2008;
- Lei nº 9795, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental,
regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 2002;
- Lei nº 9.985, de 2000, que dispõe sobre a criação e categorias das Unidades de
Conservação;
- Lei nº 12.651, de 2012, que trata de Reserva Legal;
- Decreto Lei nº 2.063, de 1983, que dispõe sobre o transporte de Produtos Perigosos;
- Decreto nº 96.044, de 1988, que aprova o regulamento do transporte rodoviário de
produtos perigosos;
- Decreto nº 99.274, de 1990, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente,
Lei nº 6.938/81;
- Decreto nº 4.340, de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985/2000, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC;
- Resolução/CONAMA/nº 001/86, que fixa os critérios básicos segundo os quais são
exigidos Estudos de Impacto Ambiental e o RIMA para fins de licenciamento,alterada
pelas Resoluções nº 11, de 1986, nº 5, de 1987, e nº 237, de 1997;
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- Resolução/CONAMA/nº 006/86, que dispõe sobre a publicação dos pedidos e dos
recebimentos das respectivas licenças.
- Resolução/CONAMA/nº 020/86, que dispõe sobre as classes e os parâmetros de
qualidade das águas, alterada pela Resolução nº 274, de 2000, revogada pela
Resolução nº 357, de 2005;
- Resolução/CONAMA/nº 001/90, dispõe sobre critérios e padrões de emissão de
ruídos;
- Resolução/CONAMA/nº 005/93, que defini normas mínimas para tratamento de
resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, bem como a
necessidade de estender tais exigências aos terminais ferroviários e rodoviários,
alterada pela Resolução nº 358, de 2005;
- Resolução/CONAMA/nº 09/93, que estabelece definições e torna obrigatório o
recolhimento e a destinação adequada de todo óleo lubrificante usado ou contaminado,
revogada pela Resolução nº 362, de 2005;
- Resolução/CONAMA/nº 02/96, que determina a implantação de Unidade de
Conservação de domínio público e uso direto, preferencialmente uma Estação
Ecológica, a ser exigida em licenciamentos de empreendimentos de relevante impacto
ambiental, como reparação dos danos ambientais causados pela destruição de
florestas e outros ecossistemas, em montante não inferior a 0,5 % (meio por cento) dos
custos totais do empreendimento, revogada pela Resolução nº 371, de 2006, na qual
em seu Art 15 estabelece “o valor da compensação ambiental fica fixado em meio
porcento dos custos previstos para a implantanção do empreendimento até que o
órgão ambiental estabeleça e publique metodologia para definição do grau de impacto
ambiental”;
- Resolução/CONAMA/nº 237/97, regulamenta aspectos do licenciamento ambiental
previsto na Política Nacional do Meio Ambiente;
- Resolução/CONAMA/nº 258/99, que dispões sobre a destinação final de pneus,
alterada pela Resolução nº 301, de 2002, e revogada pela Resolução nº 416, de 2009;
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- Resolução/CONAMA/nº 303/02, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de
Áreas de Preservação Permanente, revogada pela Resolução nº 04, de 1985, e
alterada pela Resolução nº 341, de 2003;
- Instrução Normativa MMA nº 03, de 2003, que dispõe sobre a lista de espécies da
fauna silvestre brasileira ameaçada de extinção;
- Portaria IBAMA nº 37 N, de 1992, que apresenta e torna oficial a lista de espécies da
flora brasileira ameaçada de extinção. Dentre outras que venham a subsidiar os
estudos e detalhamento do PBA.
Normas do Ministério do Trabalho
- NR-4 - Trata dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho – SESMET;
- NR-5 - Trata de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
- NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI;
- NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Operacional – P.C.M.S.O.;
- NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – P.P.R.A;
- NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de materiais;
- NR-12 – Relativa à máquinas e Equipamentos;
- NR-15 – Referente às Atividades e Operações Insalubres;
- NR-16 – Concernente às Atividades e Operações Insalubres;
- NR-17 – Relativa à Ergonomia;
- NR-18 – Normatiza as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de
Construção;
- NR-19 – Trata da Utilização de Explosivos;
- NR20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis;
- NR-21 – Regulamenta os Trabalhos a Céu Aberto;
- NR-26 – Trata da Sinalização de Segurança.
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Dentre outras necessárias a segurança dos trabalhadores nas obras.
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- ABNT NBR 7229:1993 Versão Corrigida: 1997, relativa ao tratamento de efluentes
domésticos originados de canteiros de obras e acampamentos, através de fossas
sépticas e/ou filtros;
- ABNT-NBR 10.004, que classifica óleo lubrificante usado como substância perigosa,
por apresentar toxicidade (dentre outras normas da ABNT).
Finalizando, cabe ressaltar que para consecução das metas, que em última análise
dizem respeito à adequada condução ambiental do empreendimento, o Programa de
Gestão e Supervisão Ambiental deverá levar em conta algumas Diretrizes Básicas,
como segue:
- Definir diretrizes ambientais gerais para a contratação dos serviços;
- Estabelecer mecanismos de controle e supervisão ambiental das obras integrados
aos procedimentos técnicos de engenharia com o objetivo de minimizar os impactos
sócio-ambientais;
- Estabelecer procedimentos técnicos gerenciais e mecanismos de acompanhamento
para garantir a implementação dos programas ambientais previstos;
- Implementar uma estratégia sistêmica de adequação dos cronogramas entre os
diversos programas e subprogramas ambientais e das frentes de trabalho (obras) ;
- Estabelecer o fluxo de informações para os públicos interno e externo.
Desta forma, para a construção e a operação do empreendimento, o mesmo deverá
contar com o Programa de Gestão e Supervisão Ambiental, que dará o suporte
necessário à garantia de aplicação das medidas de reabilitação e proteção previstas
nos programas associados ao controle e monitoramento ambientais. Esta estrutura
deverá integrar todas as partes interessadas (empreendedor, comunidades afetadas,
trabalhadores, usuários do empreendimento, empresas consultoras, executoras das
obras/contratadas, instituições diversas, dentre outras instituições envolvidas e
instâncias, etc), assumindo um caráter participativo e ao mesmo tempo, garantindo ao
empreendedor a segurança necessária para o cumprimento da legislação ambiental .
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B) Plano Ambiental de Construção
O Plano Ambiental de Construção- PAC, a ser elaborado para o empreendimento do
Contorno Rodoviário de Florianópolis, tem como objetivo contemplar as diretrizes
básicas (os critérios e as técnicas) a serem empregadas durante a execução das obras
e a atuação das equipes de trabalho , bem como os procedimentos operacionais e as
instruções de trabalho, com intuito de orientar que as ações do empreendimento
estejam integradas e que garantam a execução das obras com o controle,
monitoramento e a mitigação dos impactos gerados e identificados no Estudo de
Impacto Ambiental- EIA.
O Mesmo deve contemplar aspectos tais como: Métodos de construção padronizados e
especializados, procedimentos para travessia de cursos d’água e áreas úmidas,
medidas de prevenção, contenção e controle de vazamentos de máquinas e
equipamentos utilizados na construção, métodos especializados para desmonte de
rochas,dentre outros. Englobando subprogramas específicos, como segue:
- Subprograma de Monitoramento de Impactos Ambientais nas Obras;
- Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
- Subprograma de Monitoramento e Controle de Efluentes Sanitários e Industriais;
- Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
- Subprograma de Controle e Minimização da Supressão da Vegetação;
- Subprograma de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra;
- Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas, Ruído e
Vibrações na fase de construção; e
- Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores no Plano Ambiental de Construção.
Este plano deve obedecer, além das exigências legais pertinentes, as exigências
contidas nos Manuais de Especificações Gerais para obras rodoviárias do DNIT, com
ênfase nas Instruções de Serviços e de Proteção Ambiental, estabelecidas nos
cadernos de Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviários e
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Instruções de Proteção Ambiental das faixas de domínio e lindeiras das Rodovias
Federais.
Obras de engenharia em geral, particularmente as rodoviárias, interferem de modo
substancial no meio ambiente, requerendo desta maneira, a elaboração de estudos
técnicos que definam criteriosamente medidas de controle e ações para prevenir e
reduzir os impactos ambientais decorrentes das mesmas.
Neste sentido, o principal objetivo do PAC é o de assegurar que as obras transcorram e
operem em condições máximas de segurança, evitando danos ambientais tanto às
áreas de trabalho, quanto ao seu entorno, estabelecendo ações efetivas para prevenir
e reduzir os impactos negativos identificados e promover através de medidas
monitoramento e de controle a mitigação dos mesmos.
Há ainda uma série de objetivos mais específicos que deverão ser detalhados e
constar no PAC quando de sua real descrição na fase de elaboração do PBA, para a
obtenção da licença de instalação do empreendimento.
Em outras palavras, o PAC organiza a implementação de ações preventivas, corretivas,
mitigadoras e compensatórias a serem adotadas na implantação física do
empreendimento. As normas do PAC estão diretamente relacionadas aos seus
objetivos específicos e que tem natureza essencialmente prescritiva. Não faz parte do
escopo do PAC o acompanhamento da concretização dos aspectos ambientais por ele
preconizados, tarefa esta que cabe ao Programa de Gestão e Supervisão Ambiental,
cuja descrição foi feita no item anterior.
A função do PAC é assessorar e verificar a sua inserção, nas rotinas diárias dos
trabalhos e nos procedimentos operacionais padrões – POP’s (qualidade), que são as
ações/procedimentos de engenharia a serem desenvolvidas no empreendimento
Assim, a descrição e a mensuração de suas metas podem ser resumidas na execução
plena ou não, das tarefas explicitadas nos objetivos específicos do PAC e deverão ser
monitoradas e avaliadas em sua efetividade pelo Programa de Gestão e Supervisão
Ambiental do empreendimento, através de indicadores de controle/de efetiva realização
(objetivos realizados e/ou concluídos), de verificação (aqueles que permitem aos
trabalhadores o acompanhamento e a efetiva inserção do componente ambiental na
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forma descrita no PAC e nas obras realizadas) e os de gestão do ermpreendimento,
que são de implantação física e desempenho (avanço físico em conformidade aos
aspectos sócio-ambientais elencados no Escopo dos programas ambientais/
cronogramas).
O PAC deverá ser desenvolvido em estrita observância à legislação ambiental nos
níveis federal, estadual e quando existirem no âmbito municipal (quando aplicável ao
empreendimento), bem como as normas técnicas e regulamentações do DNIT, e outros
regulamentos e normas técnicas relacionadas ao meio ambiente pertinentes à obra em
questão.
Deverá atender também, as complementações e medidas condicionantes a ele
pertinentes, após as Audiências Públicas e as que serão emitidas pelo órgão
licenciador na Licença Prévia – LP e também aquelas que serão contempladas
futuramente na Licença de Instalação – LI.
Em consonância com a importância do empreendimento, o PAC referente ao Contorno
Rodoviário de Florianópolis se apoiará nos estudos como seguem, dentre outros:
- No conhecimento das características ambientais da região descritas nos diagnósticos
ambientais, análise integrada e prognóstico/avaliação dos impactos ambientais do EIA
e nos aspectos técnicos constantes no projeto de engenharia;
- Visita técnica ao trecho de implantação do empreendimento, para consolidação das
informações e atualização de dados de relevância para confecção do PAC, como as
áreas de suscetibilidades ambientais, para a adequação dos locais indicados para
instalação de canteiros de obras, áreas industriais, áreas de bota-fora e fornecimento
de materiais, às condicionantes ambientais e restrições apontadas no EIA;
- Verificação precisa da necessidade de dispositivos de proteção aos desagues e das
drenagens em função das fragilidades geotécnicas da região.
O PAC para cumprir com sua função deverá estabelecer princípios orientadores e
reguladores que deverão ser seguidos pela empresas executoras das obras e para o
exercício de métodos construtivos compatíveis com a menor agressão possível ao
meio ambiente, com a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas e
com o bem-estar, saúde e segurança dos trabalhadores.
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B.1 Subprograma de Monitoramento de Impactos Ambientais nas Obras
O Projeto de Implantação do Contorno Rodoviário de Florianópolis, tal como qualquer
intervenção relacionada à implantação de empreendimentos de infra-estrutura,
apresenta um conjunto de impactos potenciais ao meio ambiente e às comunidades
residentes nas áreas a serem afetadas pelas obras. Tendo como presuposto a
obrigatoriedade legal de cumprimento pela empreiteira principal e sub-contratadas das
diretrizes e critérios ambientais referenciados no EIA.
A fase de construção do Contorno, é aquele onde se espera os maiores impactos
negativos ao meio natural e social, portanto a fase onde se concentra a maior parte das
medidas ambientais previstas para mitigar ou compensar estes incômodos. Em todo
caso, em todas as fases, a mitigação dos impactos identificados dependerá da estrita
observância das medidas recomendadas no EIA.
Neste sentido, este subprograma se constitui em um instrumento de cunho
normativo/orientador

para

a

definição

das

ações

que

serão

efetivamente

implementadas em atendimento ao PAC.
Instituir um Subprograma de Monitoramento de Impactos Ambientais nas Obras, tornase essencial, tendo em vista que o conceito de monitoramento ambiental está
fundamentado na interação entre as diversas áreas temáticas e programas para a
construção do empreendimento com destaque para os aspectos de controle que tem
por fim a redução da degradação dos recursos naturais e a manutenção e ampliação
da qualidade ambiental da região.
Assim sendo, objetivamos através do Subprograma de Monitoramento dos Impactos
Ambientais

das

Obras,

a

sistematização

das

ações

de

monitoramento

e

acompanhamento a serem desenvolvidas, identificando as responsabilidades por sua
execução. Como tal deve se basear nas seguintes premissas:
- Construir e manter atualizada uma base de dados que permita o conhecimento
detalhado da área de influência direta das obras (Área Diretamente Afetada - ADA)
- Desenvolver um Sistema de Indicadores que permitam avaliar a qualidade ambiental
na região das obras (Área Indiretamente Afetada- AID);
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- Elaboração de planilhas para acompanhamento dos impactos ambientais (impactos
previstos para cada fase, ações e condicionantes ambientais a serem atendidas,
medidas implementadas e seus resultados);
Ainda deve estabelecer uma Sistemática de Monitoramento que envolva o controle
antes, durante e após a execução de serviços que envolvam impactos diretos.
Também é importante salientar que o Subprograma de Monitoramento dos Impactos
Ambientais, proposto não se limita a um foco voltado apenas para o monitoramento de
desempenho das ações que serão desenvolvidas em resposta aos impactos previstos,
mas também visa monitorar (com uma visão de temporalidade) e analisar o que mudou
com a ocorrência destes impactos e destas ações e o quanto mudou.
O subprograma tem por finalidade apresentar medidas preventivas e corretivas de
proteção ao meio ambiente para as obras do Contorno de Florianópolis, objetivando a
adequada execução das mesmas e ambientalmente correta; incluindo o canteiro de
obras, jazidas, bota-foras e todas as demais áreas de apoio a serem utilizadas e seu
entorno.
Tendo como Objetivo Geral: Minimizar os efeitos negativos da implantação das obras
do Contorno Rodoviário, controlando os processos de degradação ambiental durante
os serviços e a construção das obras.
Existe, portanto, um viés qualitativo neste enfoque, o que implica uma sequência lógica
de monitoramento mais extensa, cobrindo diferentes níveis e momentos. Para tanto
para viabilização do Objetivo Geral devemos observar algumas ações que deverão ser
melhor detalhadas como segue:
- O estabelecimento de diretrizes e critérios ambientais a serem cumpridos pela
empreiteira e sub-contratadas (para a execução de cortes, aterros, bota-foras, áreas de
empréstimos, etc.);
- O controle e fiscalização pela empreiteira e sub-contratadas, durante a execução das
obras e do cumprimento dos critérios ambientais estabelecidos, e em respeito aos
preceitos legais.
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Este subprograma estabelecerá as medidas destinadas ao acompanhamento e registro
da ocorrência e a intensidade dos impactos, bem como o estado dos componentes
ambientais afetados pelas obras, de modo a propiciar a correção dos efeitos negativos
em tempo hábil.

B.2 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Considerando a necessidade de implementação de diretrizes para a efetiva redução
dos impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos das obras de Contorno
Rodoviário de Florianópolis, uma vez que a disposição desses resíduos em locais
inadequados contribuiria para a degradação da qualidade ambiental da região das
obras do Contorno .
Como Escopo deste subprograma levamos em consideração o seguinte Objetivo Geral
a ser viabilizado com a consecução do mesmo: Disciplinar da melhor maneira, o
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na construção do Contorno Rodoviário de
Florianópolis, visando reduzir os impactos gerados pelas atividades decorrentes da
coleta, triagem, segregação, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos,
trazendo benefícios à saúde humana e ao meio ambiente.
Com vistas a atingir esse objetivo, a educação em termos de uma nova perspectiva
para reuso de resíduos de construção civil e o treinamento para as novas disposições,
deverão ser contempladas pelo corpo funcional (Junto com Subprograma de
Capacitação de Trabalhadores e de Educação Ambiental).
Neste Escopo podemos elencar alguns Objetivos Específicos, a serem detalhados no
PBA, como segue:
- Planejamento antecipado e a classificação prévia da geração de resíduos (de acordo
com normas da ABNT, de classificação de resíduos);
- A destinação em aterros específicos e legalizados, dos resíduos sólidos conforme sua
classificação ( o tema gerenciamento de resíduos, tanto os sólidos quanto os líquidos,
pode ser considerado como um dos assuntos de maior amplitude nas questões
ambientais tendo em vista os aspectos técnicos envolvidos e dos impactos decorrentes
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

409

seja aqueles ligados à veiculação de doenças e, portanto, à saúde pública, seja pela
contaminação de cursos de águas e dos lençóis freáticos, seja pelas questões sociais
associadas).
De modo genérico os resíduos sólidos são os materiais resultantes do processo de
produção, transformação, utilização/consumo, oriundos de atividades humanas,
animais ou resultantes de fenômenos naturais, cuja destinação deverá ser
ambientalmente e sanitariamente adequada.
No caso da construção civil, além do lixo gerado pelos trabalhadores e técnicos
envolvidos na obra, são comuns resíduos provenientes do próprio processo de
construção, tais como, por exemplo, madeiras e compensados, restos de ferragem,
argamassa, tubulações, concreto em geral, asfaltos, etc.
A produção de resíduos é inevitável em qualquer atividade humana. Nas obras de
engenharia, em função do grande volume gerado, é importante que haja a minimização
dos mesmos e a destinação adequada, visto que o gerenciamento inadequado dos
resíduos pode trazer inúmeras implicações, inclusive de cunho econômico, trazendo
prejuízos financeiros, sociais e ambientais.
Sendo assim, o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos proposto para o
Contorno Rodoviário de Florianópolis, deverá prever a definição de ações no PBA, e os
procedimentos necessários para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos,
decorrentes das intervenções do empreendimento, em atendimento às normas oficiais,
aos preceitos técnicos da boa engenharia e aos cuidados com o meio ambiente
afetado.
Ainda, consideramos como área de implantação do empreendimento, para efeito deste
subprograma, os canteiros de obras, as áreas de apoio, as áreas de armazenamento
de materiais e as áreas onde se localizam as obras do eixo rodoviário propriamente
dito. Conceitualmente o Gerenciamento de Resíduos, abrange atividades referentes à
tomada

de

decisões

estratégicas

com

relação

aos

aspectos

institucionais,

administrativos, operacionais, tecnológicos, financeiros e ambientais envolvidos na
questão e por isto requer fortes ferramentas, instrumentos e meios de tomada de
decisões e solução do problema.
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Sendo assim, para cumprir com sua tarefa, o Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos a ser detalhado no PBA, do empreendimento à ser sistematizado
segundo um modelo de gestão( Escopo) que seja capaz de:
- Contribuir para promoção da sustentabilidade do empreendimento;
- Preservar o meio ambiente como um todo;
- Preservar a qualidade de vida das populações afetadas.
Assim, a premissa básica do programa deverá ser a de que em todos os segmentos
operacionais de sua implementação, sejam escolhidas alternativas tecnicamente
corretas para o meio ambiente e para a saúde da população afetada pelo
empreendimento.
Neste sentido, deverá estar em estreita consonância com o Subprograma de
Capacitação dos Funcionários no plano de construção e também com o Programa de
Educação Ambiental . Além de possuir uma coesão interna bastante grande, capaz de
proporcionar que as ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento
envolvidas na questão dos resíduos se processem de modo articulado, segundo a
visão de que todas as operações encontram-se interligadas, comprometidas entre si.
Ainda em relação ao Objetivo Geral do Subprograma de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, e da prevenção da poluição, o subprograma deve envolver:
- A regularização do empreendimento perante as exigências ambientais no que diz
respeito aos resíduos sólidos;
- A proteção e manutenção da integridade das estruturas físicas que envolvem os
resíduos;
- A realização da limpeza adequada das áreas e instalações da obra, realizando a
coleta, o tratamento e a disposição correta do lixo, levando em consideração as
características das fontes de produção, o volume e os tipos de resíduos e também as
características sócio-culturais dos trabalhadores envolvidos e das comunidades
afetadas, bem como as características climáticas e urbanísticas locais.
Na concepção de um desenvolvimento sustentável, a redução e a utilização dos
resíduos e subprodutos, aparece como tarefa fundamental as novas demandas da
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sociedade atual. No contexto de uma obra do porte da que ora se projeta, os maiores
desafios neste sentido seriam diminuir o volume de entulho gerado, reduzindo o uso de
áreas para sua disposição, e o beneficiamento deste entulho reutilizando-o no ciclo
produtivo, diminuindo o consumo de energia e de recursos naturais, sem comprometer
a qualidade e segurança do empreendimento.
O beneficiamento consiste na operação que permite a requalificação dos resíduos da
construção civil, por meio de sua reutilização, reciclagem, valorização energética e
tratamento para outras aplicações e deve ser uma alternativa a ser levada em conta
pelo subprograma a ser desenvolvido e que deverá ter também entre seus
procedimentos:
- A caracterização dos resíduos quanto a origem (no caso, identificação das etapas e
pontos geradores de resíduos), a natureza física, a tratabilidade e a classe dos
mesmos. Conhecendo-se os rejeitos das atividades produtivas, pode-se escolher
indicadores que melhor se adaptem às reais condições encontradas, como:
- A definição dos aspectos de gerenciamento, como a redução na fonte/
acondicionamento/segregação

na

fonte;

transporte

interno;

armazenamento;

reciclagem e/ou reaproveitamento; transporte externo; tratamento ou destino final;
- A definição das ações a serem tomadas para o manuseio, estocagem e destinação
final;
- A definição de práticas que permitam promover a minimização da geração de
resíduos e que garantam seu manuseio, separação, estocagem e disposição final da
forma mais adequada, dentro da legislação e normas aplicáveis, de modo a evitar
danos à saúde e segurança dos funcionários e da população e ao meio ambiente.
E finalizando o Subprograma apresentado neste Escopo tem um caráter preventivo,
que visa além de resguardar os empreendedores e executores do empreendimento do
pagamento de multas e outras sanções penais pelo não cumprimento das exigências
legais e de possíveis reparações de danos causados pelos resíduos sólidos; que não
foram adequadamente tratados e, acima de tudo, resguardar o meio ambiente da
poluição de corpos hídricos, contaminação do lençol freático, degradação estética e
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paisagística, em relação as populações do entorno e no que se refere à sua saúde e
bem-estar .

B.3 Subprograma de Monitoramento e Controle de Efluentes Sanitários e
Industriais
As águas servidas e os esgotos gerados nos acampamentos, alojamentos e nos
canteiros de obras deverão ter um tratamento adequado antes de sua disposição final
em corpos d’água. Para tanto deverá ser feito um estudo prévio da permeabilidade do
terreno nas áreas de alojamentos, canteiro de obras e na usinas industriais da obra,
para definir a melhor forma de disposição dos efluentes sanitários e industriais,
obedecendo as normas e a legislação da saúde e meio ambiente dos municípios onde
eles serão dispostos e também do Estado de Santa Catarina.
Em relação ao manejo de efluentes industriais (parque de máquinas, usinas de
asfaltos, etc.), as áreas de manuseio de óleos e graxas, bem como lavagem de
máquinas, veículos e outros equipamentos deverão dispor de um sistema de coletas de
águas residuais, composto de canaletas e suas tubulações; bem como tanques
separadores de água e óleo. O óleo recolhido poderá ser reutilizado e os resíduos
sedimentados deverão ser dispostos adequadamente em aterro próprio e legalizado.
Como Objetivo Geral do subprograma, temos : A contemplação no planejamento prévio
e as ações necessárias nos locais/instalações das obras (canteiros de obras, usinas de
alfalto), alojamentos, refeitórios (dentre outros), tendo em vista o monitoramento e o
controle do esgotamento sanitário e industrial. E para tanto como Objetivos
Específicos, sugerimos como segue:
- O planejamento antecipado e a classificação prévia dos tipos de efluentes sanitários e
industriais;
- Tratamento dos efluentes e respectivos sistemas de coleta;
Ainda temos como considerações “a priori” e a serem detalhadas posteriormente,
dentre outras:
- O estabelecimento de diretrizes de controle ambiental de efluentes das obras;
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- Estabelecimento de diretrizes de monitoramento de efluentes sanitários e industriais
nos canteiros de obras, parque de lavação de máquinas, restaurantes, alojamentos,
etc.
Este

subprograma

será

melhor

detalhado

no

Plano

Básico

Ambiental

do

empreendimento.

B.4 Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos
O Subprograma tem por objetivo levantar no Escopo, as ações operacionais
preventivas e corretivas destinadas a promover o controle dos processos erosivos
decorrentes das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis, e evitar problemas de
instabilidade de encostas e maciços, enfocando, principalmente na faixa de domínio, as
áreas de taludes de cortes e dos aterros, as áreas de exploração de materiais de
construção e bota-foras, as áreas de canteiros de obras e de caminhos de serviços,
dentre outras, que pela inexistência de um manejo adequado do solo, ou do
subdimensionamento da drenagem, podem acarretar riscos à integridade das
estruturas do entorno.
As ações operacionais visam promover a recomposição do equilíbrio em áreas
porventura desestabilizadas e com processos erosivos desencadeados, como também
evitar a instalação desses processos, contribuindo para a redução da perda de solos e
do assoreamento da rede de drenagem. Consta no referido subprograma as medidas
que visem promover a recomposição das áreas submetidas a terraplenagem (taludes
de cortes e aterros, superfícies de áreas de empréstimo e também as áreas
degradadas), para evitar a instalação de processos erosivos, contribuindo para a
redução da perda de solos e do assoreamento da rede de drenagem natural existente
no entorno das obras.
Neste Escopo tais ações se traduzem na implementação de um elenco de medidas e
dispositivos adequados (durante a fase de implantação das obras), associado a um
conjunto de condicionantes a serem observados no processo construtivo, que
possibilitam reduzir as situações específicas de risco de ocorrência de processos
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erosivos laminares, lineares e de processos ativos pré-existentes, assim como de
instabilidade, que possam vir a comprometer ou atingir áreas limítrofes.
Este subprograma deverá ser capaz de cumprir , os seguintes Objetivos:
- Promover ações que minimizem perdas de solo e evitar assoreamento;
- Sob o ponto de vista pedológico, manter as características dos solos das áreas
diretamente afetadas;
- Após a desmobilização dos serviços, restabelecer as condições originais do solo;
- Implantar medidas que evitem o assoreamento da rede de drenagem;
- Restabelecer as condições naturais de drenagem, possibilitando o escoamento
superficial e evitando processos erosivos.
As ações necessárias e técnicas de controle possíveis para implementar o referido
subprograma podemos citar, dentre outras:
- O Monitoramento das áreas das obras, entorno, faixa de domínio, através da
inspeção da evolução dos processos erosivos, com observação de indícios de
escorregamentos, etc.;
- A identificação e o mapeamento das áreas mais suscetíveis à erosão, para aplicação
de critérios de conservação necessários;
- O estabelecimento de planejamento da supressão de vegetação apenas nos locais
necessários, à medida que for ser movimentado o solo protegido pela mesma, evitando
grandes áreas sem cobertura vegetal;
- A realização de recomposição quando necessário;
- A construção de taludes quando houver necessidade;
- A remoção e o armazenamento adequado de solo orgânico das áreas que sofrerão
intervenções para posterior recomposição das mesmas;
- A execução quando do término de movimentação e/ou compactação de solo,
principalmente quando efetuados cortes e aterros, da implantação de canaletas de
drenagens e de hidrossemeadura se necessária;
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- A minimização dos movimentos de terra e cortes nas áreas de empréstimo em
estações ou épocas de chuva, evitando o carreamento de sólidos e sedimentos em
áreas inadequadas;
- Executar áreas de bota-fora com compactação de solo, de maneira plana e com
proteção de superfície. Caso haja a necessidade, deverá haver a implantação de
dispositivos de drenagem e de proteção ambiental, como canaletas de drenagem,
mantas de siltagem (conhecidos como sacos de solo), bacias de decantação e/ou caixa
de retenção, dentre outros dispositivos considerados necessários.
O referido Subprograma deverá estabelecer e consolidar os mecanismos para o
controle dos processos erosivos, como monitorar a eficiência e eficácia dos mesmos,
durante a fase de construção e inclusive após a implantação do Contorno Rodoviário
de Florianópolis, na fase de operação.

B.5 Subprograma de Controle e Minimização da Supressão da Vegetação
Na implantação das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis, uma das primeiras
atividades a serem colocadas em prática é a remoção da cobertura vegetal visando o
preparo do terreno para as obras de engenharia propriamente ditas e as instalações
das estruturas de apoio necessárias.
Em função disto, deverá ser colocado em funcionamento um Subprograma de Controle
de Supressão de Vegetação, com o objetivo de estabelecer diretrizes executivas para
as etapas de identificação prévia (referente ao inventário florístico), a execução e o
controle da atividade de supressão de árvores e vegetações, com intuito de minimizar a
supressão da vegetação para as obras do Contorno Rodoviário; além de propor as
medidas que deverão ser adotadas nas atividades de corte em conformidade com a
legislação ambiental pertinente ao tema, com a Autorização de Supressão de
Vegetação – ASV, emitida pelo Órgão Ambiental Licenciador de acordo com as boas
práticas ambientais.
Em síntese, este subprograma visa controlar e minimizar os impactos que serão
sofridos pela flora na supressão de vegetação para a implantação do empreendimento
do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
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Além de atender às recomendações do EIA e as exigências da legislação ambiental,
ele serve ao propósito de salvaguardar o patrimônio genético local, representado pela
flora; com a supressão mínima necessária e possibilitando a perpetuação das espécies
em situação de fragilidade, frente às condições impostas pelas obras do
empreendimento.
Ressalta-se que a vegetação a ser suprimida deverá limitar-se ao estritamente
necessário e compensada devidamente, bem como recuperadas por meio de técnicas
de regeneração natural, reflorestamento e ou enriquecimento da vegetação nativa nas
áreas passíveis destes procedimentos.
Para isto o Subprograma deverá prever uma fiscalização rigorosa e a vegetação a ser
suprimida deverá ser aquela que interferirá diretamente na instalação da rodovia e nas
demais estruturas de apoio. Para evitar cortes desnecessários, os indivíduos arbóreos
a serem suprimidos deverão ser previamente inventariados, classificados e marcadas
de forma visível de modo a serem prontamente e inequivocamente identificadas pelas
equipes que realizarão os trabalhos de supressão da vegetação.
Também se espera que o subprograma ora indicado, quando de seu detalhamento, no
PBA, para o Licenciamento de Instalação, proponha todas as medidas necessárias ao
atendimento dos aspectos legais e normativos referentes à segurança e saúde dos
trabalhadores envolvidos na atividade de supressão da vegetação.
Em função desta necessidade, recomenda-se que o mesmo se integre aos aspectos
pertinentes do Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores no Plano Ambiental de
Construção, também proposto aqui neste EIA.
A empresa que executará a atividade de corte, necessariamente deverá comprovar a
realização de treinamento das equipes, responsabilizando-se por apresentar a estes
trabalhadores os procedimentos para o uso, manutenção, técnicas de corte bem como
os procedimentos de segurança dos trabalhos e trabalhadores com os equipamentos e
ferramentas. As atividades deverão ser coordenadas por profissional habilitado e
coordenado preferencialmente por um engenheiro florestal, com apoio de consultoria
especializada no tema.
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Outro aspecto a ser considerado é que durante o corte e remoção de cada árvore,
devem ser tomados os devidos cuidados e utilizadas as técnicas apropriadas para que
a derrubada da árvore, não cause danos desnecessários à vegetação remanescente e
nem ao ecossistema local, bem como a segurança de todas as pessoas envolvidas.
Finalizando ressaltamos que antes da retirada da vegetação, em conjunto com o
Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores, deverá ser realizado um
levantamento visando à identificação de ninhos, abrigos e dos refúgios de animais
silvestres e adotadas as medidas necessárias para sua proteção e a sua remoção
segura.

B.6 Subprograma de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra
Este Subprograma objetiva desenvolver estudos e orientações com vistas ao bem estar
e preservação da saúde das comunidades das áreas de influência direta e indireta da
obra, bem como fornecer parâmetros mínimos e estabelecer procedimentos e diretrizes
a serem observados pelas empresas e os trabalhadores envolvidas de forma a
monitorar, minimizar e controlar os efeitos adversos decorrentes dos impactos
ambientais que serão gerados durante as etapas de construção e operação do
empreendimento, de acordo com as recomendações do Estudo de Impacto Ambiental;
e que afetem as condições de saúde dos trabalhadores da obra e também por
proximidade as populações do entorno das obras do Contorno Rodoviário de
Florianópolis .
Para tanto como Objetivo Geral é proposto: O desenvolvimento de atividades
necessárias ao atendimento de todo o elenco de disposições constantes na legislação
brasileira, pertinente à segurança e medicina do trabalho dos trabalhadores das obras
do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
Para o desenvolvimento deste subprograma destacamos algumas normas do Ministério
do Trabalho, a serem observadas, como segue (elencados anteriormente, dentre
outros):
- NR-4 - Trata dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho – SESMET;
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- NR-5 - Trata de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
- NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI;
- NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Operacional – P.C.M.S.O.;
- NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – P.P.R.A;
- NR-12 – Relativa à máquinas e Equipamentos;
- NR-15 – Referente às Atividades e Operações Insalubres;
- NR-16 – Concernente às Atividades e Operações Insalubres;
- NR-17 – Relativa à Ergonomia;
- NR-18 – Normatiza as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de
Construção;
- NR-19 – Trata da Utilização de Explosivos;
- NR-21 – Regulamenta os Trabalhos a Céu Aberto;
- NR-26 – Trata da Sinalização de Segurança.
Ainda, para que possamos atingir e resguardar a saúde e segurança do pessoal das
obras e da população de entorno por proximidade, devemos levar em consideração
alguns seguintes requisitos:
- Na fase de implantação e manutenção no período de obras treinamento e ações de
educação para segurança e saúde da mão de obra (medicina do trabalho);
- Ainda na fase de implantação, desenvolver ações de educação de identificação de
endemias;
- Na fase de operação da rodovia acompanhar o processo de desmobilização da mãode-obra e de acompanhamento (diagnóstico) do estado de saúde da mesma, bem
como a requalificação e seu reaproveitamento profissional, dentro do possível. Este
subprograma será detalhado posteriormente em suas ações específicas no PBA.

B.7 Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas, Ruído
e Vibrações na fase de construção
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Conforme previsto na análise dos impactos ambientais constantes no Estudo de
Impacto Ambiental - EIA, estima-se um aumento nos níveis de emissão de ruídos,
poeiras e de gases no período da construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis,
desde a mobilização de equipamentos até a conclusão das obras, a fase de grande
impacto pelas atividades desenvolvidas e com destaque; são as que envolvem
terraplanagem, aterramentos, a exploração de jazidas, o transporte de materiais e de
matérias primas em geral (as emissões fugitivas), as emissões pelos escapamentos
dos veículos, as pedreiras, usinas de britagens, usinas de asfalto, cozinhas industriais,
etc.
A ocorrência de elevados níveis de ruídos, vibrações, poluição do ar pela emissão de
gases e material particulado pode causar danos à saúde humana como a surdez por
ruído e de doenças respiratórias. A poluição do ar por material particulado pode
diminuir a visibilidade na estrada provocando acidentes, ocasionar efeitos adversos à
saúde dos usuários da rodovia e interferir na qualidade de vida das comunidades
próximas, acumulando-se sobre alimentos, dentro das residências e escolas. A
poluição do ar também afeta a biota, visto que os depósitos de poeiras e de
hidrocarbonetos sobre as folhas e sobre o solo, principalmente, quando apresentam
concentração de metais pesados, matam a vegetação, reduzem a disponibilidade de
alimentos ou oferecem alimentos contaminados para a fauna, quebrando o ciclo
alimentar.
A movimentação de veículos pesados, bem como a movimentação de terras e obras
de perfuração e terraplenagem são responsáveis pela inserção na atmosfera de
grandes quantidades de poeira e gases nocivos à fauna silvestre, à flora e dos seres
humanos.
Portanto, é imprescindível controlar a emissão destes poluentes nestas e outras
atividades inerentes às obras de construção civil, para garantir a qualidade do ar no
ambiente de trabalho e também garantir esta qualidade ambiental nas áreas que serão
afetadas.
A implantação das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis, traz preocupação
quanto às emissões de gases e material particulado (poeiras) que poderão causar
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danos ao meio ambiente e à população vizinha ao empreendimento, se não tratados
com os cuidados necessários. Dessa forma, o presente subprograma contemplará
medidas que contribuirão para minimizar os impactos ambientais deletérios previstos e,
principalmente, os efeitos na saúde dos trabalhadores envolvidos nos trabalhos bem
como dos lindeiros próximos, pela exposição a níveis elevados de poluição
atmosférica.
Dessa maneira, o Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões
Atmosféricas, Ruído e Vibrações na fase de construção deverá contemplar medidas
que minimizarão os impactos ambientais estimados e, principalmente, os efeitos na
saúde de todos os envolvidos, tanto os trabalhadores quanto a população.
Com o objetivo de proteger a saúde, a segurança e bem-estar da população, bem
como não ocasionar danos à flora, à fauna, as populações e ao meio ambiente em
geral, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, por meio da Resolução nº
003, de 28 de junho de 1990, fixou em nível nacional os padrões de qualidade do ar
como metas a serem atingidas em todo o território nacional.
O nível de poluição atmosférica é medido pela quantificação das substâncias poluentes
presentes no ar. Como a variação destas substâncias é muito grande, um dos
componentes para diagnósticos da qualidade do ar é a comparação das concentrações
medidas com os parâmetros estabelecidos. Um padrão de qualidade do ar define
legalmente um limite máximo para a concentração de um componente atmosférico, que
garanta a proteção da saúde e o bem estar das pessoas e a qualidade ambiental em
geral. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos
produzidos que possam propiciar uma margem de segurança adequada. Isto deverá
ser observado nos parâmetros a serem detalhados no programa a ser desenvolvido na
fase de elaboração do Plano Básico Ambiental.
Por ser caracteristicamente um subprograma ambiental de monitoramento e controle,
pode-se afirmar que sua principal meta será a de manter em níveis permissíveis a
emissão de gases e material particulado, de modo a evitar danos à saúde humana e ao
meio ambiente.
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Para isto deverá partir do levantamento e análise dos dados existentes sobre a
qualidade do ar na região constantes do diagnóstico ambiental realizado no EIA e no
reconhecimento de campo. Para este Escopo, e entre as medidas que serão
posteriormente detalhadas no Subprograma, pode-se citar como exemplo:
- Orientação na adequada localização dos canteiros de obras e outras estruturas de
apoio, considerando rigorosamente as restrições apresentadas no EIA;
- Acompanhamento do controle do teor de umidade, com aspersões periódicas,
inclusive no acesso às obras;
- Fiscalização da utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, botas,
luvas, capacetes, pelos trabalhadores envolvidos no empreendimento;
- Fiscalização da utilização de equipamentos antipoluentes nas instalações de britagem
e naquelas utilizadas para regulagem dos motores de veículos e maquinário;
Da mesma forma, também se pode medir a incidência de vibrações por meio de
equipamentos específicos.

A ocorrência de vibrações pode ter origens diversas,

porém, no presente caso, a preocupação é com as vibrações provenientes durante a
fase de construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
Este tipo de vibrações se propaga pelo solo e pelas construções e, se exageradas,
implicam na necessidade de se conseguir atenuações. A percepção, por parte dos
ocupantes da área, destas vibrações ocorre normalmente em relação ao ruído radiado
pelas mesmas (no caso pelos elementos de construção), dado que o ouvido apresenta
sensibilidade mais elevada que os terminais nervosos que proporcionam a percepção
tátil das vibrações. Mesmo assim, esta percepção pode induzir receios relativos a
aspectos ligados à estabilidade estrutural dos imóveis ainda que as vibrações tornadas
perceptíveis apenas por via auditiva apresentem intensidades muito inferiores aos
limiares de risco para as construções.
Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas de
controle que reduzam a emissão dos ruídos e vibrações, bem como a implantação de
monitoramento permanente que permita acompanhar a eficiência e eficácia das
medidas adotadas para prevenir e minimizar os impactos negativos da obra neste
sentido tanto nas populações humanas quanto na fauna terrestre da região.
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Desta forma, o Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas,
Ruído e Vibrações na fase de construção, contempla as medidas que contribuirão para
minimizar

os

impactos

ambientais

estimados

dentro

desta

preocupação

e,

principalmente, os efeitos na saúde dos trabalhadores e dos moradores próximos, pela
exposição a níveis elevados de ruídos e vibrações.
Assim o subprograma a ser desenvolvido deverá ter como principal objetivo avaliar o
nível destes elementos nas áreas de entorno das obras, determinando os pontos mais
críticos e os níveis de ruído e vibrações correspondentes, avaliando-se então, a
relevância do impacto ambiental nestes receptores.
O impacto da geração de ruídos e vibrações pelo uso de explosivos poderá ocorrer
principalmente durante o período de realização de detonações e cortes de taludes,
necessárias para construção do Contorno Rodoviário.
Ressalta-se que a realização destas medições deverá ser procedida conforme
orientações das normas técnicas. No caso da medição dos ruídos, esta deverá vir com
indicação de Leq, L10 e L90 (Nível de ruído equivalente contínuo, índice estatístico a
10% e índice estatístico a 90%, respectivamente); registro gráfico da leitura e
identificação do local exato da medição por meio de fotos e coordenadas GPS. As
medições de vibrações deverão apresentar a aceleração (RMS) e velocidade (pico e
RMS), com registro gráfico a intervalos e amostragens definidas conforme o
recomendado.
Desse modo, o Subprograma poderá efetivamente monitorar os ruídos e vibrações
provocadas pela obra, tanto pelas detonações quanto pela operação contínua de
máquinas e demais equipamentos na fase de construção, aplicando as medidas
necessárias para diminuição do desconforto e precaução dos riscos conforme as
demandas de cada etapa, inclusive na fase posterior de operação do empreendimento.
Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas de
controle que reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos e sonoros, bem como a
implantação de um monitoramento permanente, que permita acompanhar a eficiência
das medidas adotadas.
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Como o objetivo Geral do subprograma a ser detalhado, temos : A Minimização dos
impactos ambientais estimados e, principalmente, os efeitos na saúde da mão-de-obra
e dos moradores próximos, pela exposição a níveis elevados de poluentes
atmosféricos, de ruídos e vibrações.
Bem como Objetivos Específicos , o seguinte item, dentre outros a serem detalhados
posteriormente no PBA:
- A Implantação de um sistema de monitoramento e controle permanente durante a
fase de construção das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis, de Emissões
Atmosféricas, Ruídos e Vibrações, que permita acompanhar a eficiência das medidas
adotadas e em tempo hábil agir sobre as causas das emissões.
Este subprograma será detalhado posteriormente na fase de Licenciamento de
Instalação da obra (no PBA).

B.8 Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores no Plano Ambiental de
Construção
A criação de sistemas de gestão ambiental em empreendimentos rodoviários é
relativamente recente no Brasil e surgiu não só em decorrência das diversas exigências
legais na área de meio ambiente, mas também como resultado do avanço de uma
consciência ambiental e social no país, decorrente do contexto de democratização e do
fortalecimento da cidadania.
Nesse processo, aprofundou-se a percepção de que uma boa parte dos impactos
decorrentes da implantação de empreendimentos de engenharia pode ser evitada e/ou
minimizada através da adoção de procedimentos construtivos ambientalmente
adequados, ao mesmo tempo desenvolveram-se muitas técnicas inovadoras e eficazes
para proteção ambiental no ambiente de obras de engenharia.
Passou-se por exemplo, a ser comum a constituição de Planos Ambientais de
Construção -PAC, que determinam os procedimentos a serem adotados em cada ação
da construção de um empreendimento a fim de evitar danos ambientais e prevenir ou
reduzir os impactos potenciais.
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No

entanto,

da

mesma

forma

que

as

ações

ambientais

envolvidas

nos

empreendimentos ganharam em qualidade, se observou que estas ações para sua
eficácia dependem diretamente da ação do conjunto de trabalhadores alocados para o
empreendimento, incluindo tantos os operários quanto o pessoal técnico e de apoio.
Assim, torna-se imprescindível sua correta sensibilização sobre os procedimentos
construtivos ambientalmente corretos a serem adotados e sobre o relacionamento
social desejável, num ambiente de obras no sentido de evitar e/ou minimizar os
impactos decorrentes das mesmas.
A incorporação da preocupação com um melhor preparo da mão-de-obra em questões
ambientais se reflete em menores danos ambientais e também se faz sentir na própria
melhoria das condições e da segurança do trabalho e, através da adoção de Códigos
de Conduta, no relacionamento interpessoal no ambiente do empreendimento,
melhorando o clima organizacional nas empresas contratadas que assim, operam em
níveis de maior qualidade e produtividade.
Ainda os Códigos de Conduta rigorosamente elaborados, discutidos e incorporados no
cotidiano de trabalho auxiliam no relacionamento com a sociedade local, reduzindo o
impacto social negativo do empreendimento.
O Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores no Plano Ambiental de Construção,
visa criar uma nova relação do trabalhador com seu ambiente de trabalho; cujos
resultados se manifestarão em uma redução de danos ambientais e sociais e na
diminuição de acidentes de trabalho.
Assim, sugere-se neste Escopo, que o subprograma seja elaborado propondo ações de
sensibilização, treinamento e capacitação dos trabalhadores envolvidos no projeto
visando contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais e sociais
negativos decorrentes do empreendimento e para a maximização dos ganhos advindos
do mesmo. Como conteúdo básico a ser desenvolvido junto aos trabalhadores, sugerese um conteúdo mínimo proposto, como segue :
- Os procedimentos ambientalmente adequados relacionados às obras, conforme
estabelecido no Plano Ambiental de Construção – PAC;
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- Conceitos e informações de saúde dos trabalhadores, das comunidades locais com
ênfase na prevenção de doenças, inclusive DST, AIDS e outras;
- Normas de Saúde e Segurança no Trabalho;
- Conteúdo do Código de Conduta (Posturas), elaborado para a obra;
Este subprograma será elaborado em consonância com os outros subprogramas que
constam do Plano Ambiental de Construção – PAC, e com o Programa de Educação
Ambiental, a ser detalhado no PBA.

C) Programa de Melhoria em Travessias Urbanas e Relações de Infra-estrutura
A presença de uma rodovia em zona urbana tende a estabelecer um conflito entre o
espaço viário e o espaço urbano, com sérios impactos negativos para ambos, que
afetam o desempenho operacional da rodovia e provocam a perda da qualidade de
vida para regiões urbanas. Assim, este Programa tem como Objetivo Geral: A
adequação do planejamento, construção e operação da rodovia, de modo a integrá-la
ao espaço urbano, minimizando os impactos negativos, tais como seu seccionamento e
evitando acidentes.

O Programa Ambiental ora proposto visa contemplar as três fases do empreendimento
– O planejamento, a construção e a operação, pois enfoca desde as Diretrizes do
Projeto Básico de Engenharia, passando pela proposição de estruturas físicas e de
medidas operacionais que possam evitar ou diminuir ao máximo possível os efeitos da
segregação urbana e intrusão visual, enfatizando a segurança e o conforto dos
moradores locais e dos usuários da rodovia, integrando-a ao espaço urbano local, das
comunidades de Biguaçu, São José, Palhoça e de Florianópolis.
Para tanto este programa tem como Objetivo Específico: O planejamento e a
adequação do Contorno Rodoviário de Florianópolis de modo a promover a integração
harmônica entre a mesma e os aspectos urbanos regionais, e mitigando os impactos
da mesma sobre este aspecto, para sua efetivação consideramos como segue :
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- A adequação do planejamento e da operação do Contorno Rodoviário de
Florianópolis de modo a integrá-lo com o espaço urbano, mitigando os impactos
negativos;
- O reordenamento do uso do solo na área de influência direta, do Contorno Rodoviário;
- A compatibilização do Contorno Rodoviário com as redes viárias locais e regionais;
- Capacidade da rodovia em operar em níveis aceitáveis, em relação à fluidez e
segurança dos usuários e das populações lindeiras.
Quanto ao ordenamento e ocupação do solo (e as relações de Infra-estrutura na área
de influência da rodovia), o Programa de Melhoria em Travessias Urbanas e Relações
de Infra-estrutura, que integrará o Projeto Básico Ambiental - PBA, e em consonância
com o Projeto Básico de Engenharia, prevê uma atuação junto às autoridades
municipais em duas fases.
A primeira tendo como objetivo o estabelecimento de diretrizes de uso e ocupação do
solo na faixa lindeira (ADA).
Num segundo momento, ações que estarão voltadas para a adequação aos Planos
Diretores Municipais (AID, no Entorno/Região), para tanto devemos considerar alguns
requisitos :
- As Medidas Físico-Operacionais na etapa de construção contemplando os seguintes
itens de projeto: Travessias de pedestres em nível pelo canteiro central; passagens
inferiores para pedestres e/ou veículos (restrita) e/ou bicicletas; pontos de ônibus;
passarelas; ruas laterais; prolongamento de viadutos; iluminação da rodovia e limitação
e sinalização de velocidade;
- Para última etapa do empreendimento, que corresponde à Operação da via, é
prevista a implementação de outras medidas que objetivam prover melhorias nas
travessias urbanas, e a limitação e controle eletrônico da velocidade nestes segmentos.
Para este Escopo constam alguns aspectos para serem monitorados e controlados ,
como segue (o monitoramento, deverá estar em consonância com o Programa de
Gestão e Supervisão Ambiental da Obra e deverá levar em consideração):
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- A verificação visual do uso e ocupação dos terrenos adjacentes à faixa de domínio da
rodovia;
- O acompanhamento das mudanças de hábitos da população lindeira, tendo em vista
as novas condicionantes locais;
- A verificação junto as comunidades lindeiras da adequação dos Equipamentos
Implantados (melhorias de travessias, etc.), às suas necessidades, através de pesquisa
de opinião a ser contemplada no Programa de Comunicação Social;
Para tanto é necessário a Articulação Institucional junto aos órgãos responsáveis como
DNIT, Prefeituras Locais e outros órgãos que venham a fazer parte dos trabalhos de
construção e de consultoria. Nesta vertente o acompanhamento físico da execução das
obras e serviços será realizado pela Empreiteira principal e os Órgãos Locais
(Prefeituras, através das Secretarias de Obras e Urbanismo) e outros (como o DNIT),
devidamente assessorados por empresas de consultoria, que efetuarão a supervisão
das obras e atuarão na gestão ambiental e supervisão do empreendimento.
A articulação institucional com as autoridades municipais se dará no âmbito do
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental , objetivando a compatibilização e o
estabelecimento de diretrizes de uso e ocupação do solo na área diretamente afetada,
em relação aos planos urbanísticos e/ou diretores dos municípios, afetados
diretamente pelo Contorno Rodoviário de Florianópolis.
Para o pleno êxito deste programa é fundamental a mobilização da comunidade local,
por meio do Programa de Comunicação Social, no uso adequado dos equipamentos
implantados e da sua conservação. A implementação/cronograma de execução do
Programa de Melhoria em Travessias Urbanas e Relações de Infraestrutura, deverá
guardar correspondência com o cronograma de construção da rodovia.

O objetivo geral do programa é a melhoria das travessias urbanas, disciplinar o sistema
viário e o uso e ocupação do solo no entorno da rodovia (ADA), levando também em
consideração a Área de Influência Direta (AID), em função do desenvolvimento
acarretado pela melhoria das condições de acessibilidade promovido pelo no trecho
considerado.
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Justifica-se pela necessidade de preservar a funcionalidade da rodovia, adequando e
disciplinando o atual quadro de uso e ocupação do solo às alterações e potencialidades
introduzidas

pelo

empreendimento,

estabelecendo

atividades

compatíveis

e

compatibilizando as legislações municipais sob uma ótica de uma visão sistêmica de
toda a região.
Será feito após as Audiências Públicas, um detalhamento da proposta de trabalho, com
as demandas que surgirem destas reuniões e com o corpo técnico das prefeituras
locais.

D) Programa de Plantio Compensatório de APP’s e Supressão de Ecossistemas
de Mata Atlântica
Conforme os resultados do levantamento da flora e vegetação da área de influência
indireta – AII, no EIA do Contorno Rodoviário de Florianópolis. Compreendido entre os
rios Inferninho, ao norte, no município Biguaçu, e Aririú, no município de Palhoça.
A interferência da construção/implantação de rodovias sobre a flora e vegetação é
permanente, e muitas vezes, pode alterar significativamente o ambiente para
determinados tipos de vegetação, principalmente àqueles dependentes de muita ou
pouca umidade e insolação. As principais Áreas de Preservação Permanente, levando
em conta que todo o litoral catarinense é revestido por formações vegetais
pertencentes ao Bioma de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa).
Originalmente a cobertura vegetal do leste de Santa Catarina se constituía da Floresta
Ombrófila Densa e das formações pioneiras. Situada entre o Planalto e o oceano,
cobrindo maciços cristalinos antigos, de alta declividade e parte das planícies
quaternárias (ainda como vegetação de transição), em contato com as formações
litorâneas – Restinga e Manguezal; e ainda que a composição florística da Floresta
Ombrófila Densa em Santa Catarina é muito variada.
Esta floresta é dividida em 04 formações: Floresta Sub-Montana, Floresta Montana,
Floresta Alta Montana e Florestas das Terras Baixas, em função das diferenças
florísticas que ocorrem em altitudes mais elevadas, além de tipologias litorâneas,
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representadas no Estado pela vegetação de dunas, restingas , manguezais e
marismas.
Estas tipologias pioneiras se caracterizam como vegetação edáfica, por serem
determinadas pelas características do solo, arenoso ou lodoso, com ou sem influência
das marés. As áreas revestidas por vegetação de dunas e restingas estendem-se por
áreas extensas, de relevo suave a ondulado, podendo ocorrer a formação de dunas,
até mesmo altas, ou planícies secas ou alagadiças, podendo ficar mais distantes da
influência do mar.
Os manguezais são tipologias que expressam um estreito contato com o mar (com a
água salgada), como dependência para sua ocorrência, aliada ao solo lodoso, águas
calmas e a presença de grandes aportes de água doce (a foz de rios junto ao mar).
O termo Mata Atlântica é amplamente utilizado, porém designa exclusivamente a
vegetação arbórea das encostas próximas ao litoral brasileiro. A composição florística
da floresta nesta tipologia é muito grande e é possivel detectar padrões de vegetação
distintos e de uma grande heterogeneidade.
Os distintos padrões de vegetação ocorrem principalmente em função das variações de
altitudes e latitudes dentro do Estado. Segundo estudos realizados por pesquisadores,
há poucos relictos de florestas primárias, sendo muitos deles já bastante deturpados
por cortes seletivos das madeiras mais nobres. As formações secundárias, que
representam respostas naturais de recuperação da ação antrópica, atualmente ocupam
grande parte do estado de Santa Catarina. A grande maioria das espécies está
adaptada aos ambientes florestais naturais.
O homern criou novas condições através das derrubadas para novas frentes de
agricultura, para pastagens e que o acompanham no seu dia a dia no campo , como os
caminhos e a ação dos animais domésticos.
As formações secundárias, que representam respostas naturais de recuperação da
ação antrópica, atualmente ocupam grande parte do estado de Santa Catarina e da
região em estudo. A Resolução CONAMA nº 261/1999, que determina os estágios
sucessionais da vegetação de Restinga no estado de Santa Catarina e também informa
aquelas espécies que são de ocorrência rara, endêmica ou ameaçadas de extinção.
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Em relação as espécies raras e/ou e processo de extinção a Instrução Normativa MMA
nº 06/2008 traz a lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção,
indicando o ambiente e os estados de ocorrência das espécies.
Em função da intensa ocupação e da exploração das florestas no solo brasileiro, muitas
das espécies florestais, não só de árvores, mas também muitas espécies herbáceas,
são consideradas ameaçadas de extinção ou são raras hoje em dia.
Isto se dá principalmente devido a destruição dos ambientes naturais, onde estas
espécies existiam, além da diminuição ou eliminação de indivíduos para dar
continuidade a sobrevivência da espécie.
Para tanto deverá ser feito o inventário florístico na Área Diretamente Afetada (ADA)
das obras e com os levantamentos e dados subsidiar; uma compensação ambiental de
plantio compensatório de Áreas de Preservação Permanentes (APP’s).
Além de atender às recomendações do EIA, o programa serve ao propósito de
salvaguardar o patrimônio genético recolhido, representado pela flora local,
possibilitando a perpetuação destas espécies. Com base no inventário da vegetação na
ADA e com ênfase nas áreas de preservação permanente, este programa deverá
recomendar medidas e procedimentos para a conservação de espécimes nativas,
através de plantio compensatório em APP’s.
Um dos objetivos será implantar faixas de vegetação nativas em áreas preservação
permanente, como de rios e riachos na Área de Influência Direta (AID) do Contorno e
de acordo com normas vigentes e aprovadas pelo IBAMA e FATMA. Com a
incorporação a esta faixa de proteção, os remanescentes do bioma de Mata Atlântica e
de espécimes nativas e visando proteger estas APP’s, este programa estará vinculado
ao Programa de Resgate de Flora, a ser desenvolvido no âmbito do PBA .
Outra ação compensatória está elencada no item de Compensação Ambiental, que é
baseado na legislação brasileira e através do artigo 36 da Lei 9.985/2000, que
estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC.
As ações deste programa serão detalhadas no Plano Básico Ambiental- PBA, e em
decorrência das demandas solicitadas nas Audiências Publicas.
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E) Programa de Resgate de Flora
Como medida mitigadora dos impactos ambientais relativos à flora a serem causados
pela instalação do empreendimento, principalmente pela retirada de vegetação da área
de intervenção, deverá ser implantado o Programa de Resgate de Flora, para a coleta
de material vegetal e para transplante e propagação em viveiros, que envolve o resgate
de:
- Espécies arbustivas, arbóreas protegidas, resgate de Bromeliáceas, Orquídeas e
Epífitas em geral; como a coleta de Sementes.
Pode-se dizer então, que o Programa de Educação Ambiental também é interrelacionado com este Programa de Resgate de Flora, conhecido também em outras
terminologias como Programa de Proteção da Flora. Ainda, este programa nos estudos
do Plano Básico Ambiental (PBA), poderá vir a ser dividido em Subprogramas como:
-Subprograma de Resgate de Espécies Arbustivas e Arbóreas Protegidas;
-Subprograma de Resgate de Bromeliáceas, Orquídeas e Epífitas em geral;
-Subprograma de Coleta de Sementes.
Para tanto, além de atender às recomendações do EIA e as exigências da legislação
ambiental, ele serve ao propósito de salvaguardar o patrimônio genético representado
pela flora local, possibilitando a perpetuação de espécies em situação de fragilidade
frente às condições impostas pelo empreendimento.
O resgate da flora funciona a partir de uma varredura da área a ser impactada,
identificando Árvores Protegidas e coletando Bromeliáceas, Orquídeas e Epífitas em
geral, de Sementes e Mudas de Plantas Nativas.
Todo este material é levado para viveiros onde as mudas são cultivadas e
posteriormente usadas para recuperar as áreas. Dessa maneira, o banco genético que
ia ser perdido com a supressão da vegetação é parcialmente resgatado, sendo usado
para revegetar e enriquecer áreas degradadas em função das obras ou recuperar
passivos ambientais e de apoio ao Programa de Plantio Compensatório de APP’s e
Supressão de Ecossistemas de Mata Atlântica .
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Além do resgate da flora, se for interessante do ponto de vista da demanda ambiental,
poderão ser armazenados também o solo e a serrapilheira (camada de folhas secas,
galhos e sementes que ocorre no interior das matas fechadas) das áreas antes que as
mesmas sofram as intervenções. Este material pode ser útil na recuperação das áreas
pois o mesmo preserva as características biológicas e químicas e até mesmo os
microorganismos que darão base para a regeneração da mata. O resgate da flora
funciona a partir de uma varredura da área a ser impactada, identificando árvores
protegidas e coletando Bromeliácea, Orquídeas, Sementes e Mudas de plantas nativas.
O transporte do material genético florestal recolhido deverá obedecer às exigências do
órgão ambiental para sua autorização (IBAMA), substanciado pela retirada do
Documento de Origem Florestal – DOF.
O Programa de Resgate da Flora tem como Objetivo Geral resgatar e relocar plântulas
e espécies vegetais jovens, coletar sementes de árvores e mudas tamanho pequeno e
de fácil transporte, existentes na área de intervenção para transplante e propagação
em viveiro, visando a recuperação de áreas degradadas pelas obras e do plantio
compensatório de APP’s, da construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
Minimizando os prejuízos para a flora local e, consequentemente, para as comunidades
locais, bem como melhor orientar a atividade de Supressão de Vegetação necessária à
implantação da rodovia.
Dentre os Objetivos específicos a serem detalhados neste Escopo, podemos citar:
- A realização de Inventário Florístico Local (ADA);
- A definição da metodologia e das técnicas a serem adotadas, baseadas em normas
legais ambientais em vigor para o resgate de flora (IBAMA);
- A avaliação da eficácia da metodologia e das técnicas adotadas;
- A construção de um sistema de informação a respeito do Programa de Resgate de
Flora.
Este programa será melhor detalhado (subsidiado) por equipe especializada a ser
contratada na fase do inventário florístico, e para possibilitar a obtenção da Autorização
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de Supressão de Vegetação (ASV), e futuramente na obtenção da Licença de
Instalação do empreendimento, junto ao órgão licenciador.

F) Programa de Apoio à Averbação e/ou Relocação de reservas Legais
Interceptadas
A averbação de reserva legal é um mecanismo previsto através de Lei Federal para
que propriedades rurais tenham um limite para áreas de desmatamento. No Código
Florestal, no art. 18º, temos que: “A área de Reserva Legal deverá ser registrada no
órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29,
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer
título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei”. No § 4º, deste
mesmo artigo, temos: “O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação
desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a
averbação terá direito à gratuidade deste ato”. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de
2012). O art. 30 dispõe que: “Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido
averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a
localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental
as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29” E no
Parágrafo Único deste mesmo artigo temos “Para que o proprietário se desobrigue nos
termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de
registro de imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de
compromisso já firmado nos casos de posse.”
Ainda para a elaboração do termo de compromisso de preservação de florestas da
pequena propriedade ou na posse rural familiar, deverá o poder público prestar apoio
técnico e também jurídico, quando for necessário; e nos termos do Art. 54, Parágrafo
Único: “O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recomposição da
vegetação da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º.”
Uma Reserva Legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
firmado pelo propietário do imóvel rural com o órgão ambiental estadual e/ou federal
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conforme o caso, com força de título executivo e contendo, a localização da Reserva
Legal, as suas características ecológicas e também a proibição de supressão de sua
vegetação remanescente.
Ainda, poderá ser instituída Reserva Legal em Regime de Condomínio entre mais de
uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental competente e as devidas averbações referentes a todos
os imóveis envolvidos, nos termos do artigo da lei que foi citada anteriormente.
A Reserva Legal foi instituída por ser necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos naturais, à conservação da
biodiversidade local e para o abrigo e a proteção da fauna e da flora nativas; bem como
as áreas de preservação permanente (APP’s), coberta ou não por vegetação nativa.
Com o propósito e função de preservar os recursos hídricos da região, á paisagem
local , a biodiversidade, a estabilidade geológica local, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações locais, e ainda com a
finalidade atender ao princípio da Função Social da Propriedade (FSP) .
Para tanto o conceito de Reserva Legal, conforme o Código Florestal, em seu art. 3º
(inciso III), temos que: “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”.

O Código Florestal incide de forma geral, unilateral condicionando e limitando o uso de
parte certa e localizada de toda propriedade rural. A finalidade da averbação da
Reserva Legal na matrícula do imóvel é de dar a sua publicidade de Reserva Legal,
para que futuros adquirentes da propiedade, saibam onde está localizada, os seus
limites e as todas as confrontações das mesmas.
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A lei determina que, uma vez demarcada, fica vedada a alteração de sua destinação,
inclusive nos casos de transmissão e a qualquer título, como nos casos de
desmembramento ou da retificação da área.
Para tanto e como objetivo geral no Programa de Apoio à Averbação e/ou Relocação
de Reservas Legais interceptadas, propomos neste Escopo, como Objetivo Geral:
Promoção de ações visando a demarcação das áreas de Reservas Legais das
pequenas e médias propiedades rurais e suas exigências fiscais, e legais; para a
averbação da Reserva Legal e também para a delimitação da mesma.
Para consecução do mesmo, o interessado deverá ir ao Órgão Responsável, munido
da escritura pública e/ou registro de propriedade de imóvel rural, em caso de só haver
contrato particular de compra e venda, o mesmo deverá estar registrado no registro
imobiliário. Deverá apresentar se for o caso, o Cartão de Produtor Rural, os
documentos pessoais (de Identificação e seu CPF).
Como Objetivos Específicos do programa, propomos que seja feito um convênio entre
as Prefeituras e os órgãos responsáveis para averbação de reservas legais, como:
- Incentivo à viabilização legal de averbação pública bem como de ações de Averbação
e ou a relocação de reservas legais interceptadas no entorno do Contorno Rodoviário
de Florianópolis (através de um convênio entre as Secretarias de Agricultura do Estado
de Santa Catarina, órgãos municipais responsáveis pela questão fundiária rural e os
órgãos ambientais responsáveis).

G) Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Passivos Ambientais
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Passivos Ambientais é o de
identificar, analisar e propor soluções que possam erradicar ou minimizar as
degradações detectadas e suas conseqüências. O passivo ambiental compreende um
conjunto de elementos, deflagrados a partir da implantação da rodovia e atividades
antrópicas danosas à faixa de domínio e à região lindeira.
Entre esses elementos, os mais comuns são a ocorrência de processos erosivos,
voçorocamentos em áreas exploradas e taludes, assoreamentos de diversos tipos (de
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terrenos naturais, bacias de drenagem e cursos d’água), bem como os alagamentos
decorrentes de represamentos oriundos de obras de arte mal posicionadas ou
obstruídas, uso indevido da faixa de domínio (construções, escavações e descartes,
formação de lixões, etc ).
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Passivos Ambientais a ser
desenvolvido para a implantação do Contorno Rodoviário de Florianópolis deverá
contemplar todas as ações necessárias para promover a recomposição e a
recuperação das áreas alteradas ou afetadas pelas obras e também daquelas áreas
identificadas como passivos ambientais.
O Programa também deverá estabelecer os procedimentos para o licenciamento e
recuperação das áreas e instalações de apoio às obras, tais como canteiros de obras,
bota-foras, jazidas por ventura utilizadas, entre outras.
Para isto deverá respeitar rigorosamente as limitações impostas para a escolha destas
áreas, recomendadas no EIA. Assim procedendo, o programa poderá promover a
correta utilização das áreas necessárias para as obras, com a minimização da
degradação desses locais, garantindo a sua recuperação através de ações e medidas
adotadas durante e após o período de construção dos túneis.
Ele servirá ainda, como subsídio ao planejamento da obra e no Plano Ambiental de
Construção- PAC e seus subprogramas, visando prevenir a degradação ambiental e
facilitando a recuperação das áreas de intervenção.
Para cumprir com seu objetivo de identificar, analisar e propor soluções que possam
erradicar ou minimizar as degradações detectadas preliminarmente ou em função das
atividades de instalação das obras e suas consequências nos aspectos paisagísticos e
ecológicos, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Passivos Ambientais
deverá identificar e localizar ao longo de toda a área afetada pelo empreendimento,
todas as condições preexistente e todas as atividades previstas para as obras (de
acordo com o Projeto Básico de Engenharia), que implicarão em algum tipo de
alteração ou degradação das características originais das áreas, como os cortes de
taludes, os acessos e as instalações de apoio, a supressão de vegetação, as usinas
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de britagem e de asfalto, as oficinas de manutenção de maquinário e equipamentos ,
etc.
A partir da identificação e localização tanto dos passivos ambientais existentes quanto
destas atividades, deve-se avaliar o grau de impactação de cada local avaliando-se a
melhor alternativa em termos de minimização da degradação e a melhor alternativa de
recuperação.
Entre as principais medidas de recuperação das áreas degradadas e dos passivos
ambientais, pode-se citar como exemplo a recolocação do solo, dos sistemas de
drenagem, o controle da erosão (em consonância com os Programas Ambientais,
propostos neste EIA), a descompactação do solo e correção de sua fertilidade, a
revegetação e a manutenção de áreas com vegetação implantada, recondicionamento
topográfico, a recomposição paisagística local, a cobertura vegetal nas margens dos
taludes, e outras.
Também deverá estar previsto neste programa ambiental as formas de monitoramento
das áreas recuperadas, a fim de se acompanhar e verificar a real eficácia das medidas
implantadas, a demanda por novas medidas e o estágio de processo de recuperação
obtido.

H) Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
Com a inserção do empreendimento na Região do Contorno Rodoviário de
Florianópolis, que possui diversos rios e corpos de água no seu ambiente natural, bem
como áreas de preservação; consequentemente qualquer intervenção neste espaço
geográfico deve ter como critério fundamental a preservação de toda e qualquer
característica que lhe seja fundamentalmente inerente, adotando-se sempre que
possível, soluções construtivas que permitam que o ambiente natural se mantenha e se
recupere no caso de algum impacto.
Dentro desta óptica, um dos principais aspectos a serem rigorosamente controlados é a
qualidade das águas, que é determinante para a qualidade ambiental de uma região,
uma vez que a água é um recurso estratégico para qualquer população animal, vegetal
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
VOLUME 6

438

ou humana e, portanto, sustenta a biodiversidade, a produção de alimentos e suporta
todos os ciclos naturais.
A água tem, dessa maneira, importância ecológica, econômica e social; e isto torna
indispensável um Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, com o objetivo
de avaliar e acompanhar as possíveis interferências na qualidade dos recursos hídricos
localizados na área de influência direta do empreendimento, visando à proteção,
preservação e a conservação dos mananciais.
Este programa também é indispensável para verificar a eficácia das medidas de
controle da erosão e do assoreamento associados ao empreendimento e a eficácia dos
sistemas de tratamento dos resíduos sólidos e efluentes líquidos decorrentes do
mesmo.
Embora o Plano Ambiental de Construção – PAC, seja desenvolvido para, dentre
outros objetivos, controlar, minimizar e mesmo evitar que a implementação do projeto
venha a gerar poluição dos corpos hídricos impactados pelas obras da rodovia , não se
pode descartar a possibilidade das obras provocarem eventuais aumentos da turbidez
da água, elevação da taxa de sólidos em suspensão e/ou eventual surgimento ou
aumento dos níveis de óleos e graxas nos corpos das águas.
Assim, a partir da execução do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
serão geradas importantes informações acerca da qualidade das águas na região,
possibilitando, através das análises dos parâmetros monitorados, identificar eventuais
alterações, quer pelas atividades de implantação do projeto do Contorno Rodoviário de
Florianópolis, quer por outras possíveis fontes de poluição.
O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para o empreendimento, deverá
incluir os resultados de amostragens realizadas em cursos d’água impactados,
analisando itens como pH, cor, série de sólidos, óleos, graxas e de coliformes
termotolerantes, além do detalhamento de metodologias de análise, dos laudos
laboratoriais e dos limites de detecção dos métodos utilizados.
Deverão ainda, serem construídos os índices de qualidade de água (IQA’s), visando
caracterização do condicionamento de cursos de águas, de riachos em função dos
seus usos atuais e futuros potenciais.
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Pretende-se com isso, avaliar o impacto das obras de construção da rodovia sobre a
qualidade das águas da região através de uma seleção de variáveis físico-químicas e
biológicas que dêem segurança aos procedimentos de análise. Caso sejam
identificadas alterações negativas decorrentes das atividades relacionadas à
implantação do empreendimento, deverão ser propostas medidas corretivas para a
melhoria da qualidade ambiental.
Os parâmetros a serem seguidos em relação ao monitoramento da qualidade da água
deverão seguir as Diretrizes da Norma do CONAMA, a Resolução nº 357/05, que
dispõem sobre a classificação dos corpos de águas e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelecem as condições e os padrões de qualidade.
Além disto, as ações previstas deverão abranger as fases de implantação e operação
do empreendimento, e localização dos pontos de coleta e monitoramento.

I) Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos na Fase de Operação
Em relação à poluição sonora, a mesma acaba interferindo no ruído de fundo
afugentando a fauna local. Uma grande ameaça à qualidade de vida é a poluição
sonora, que ocorre quando num determinado ambiente o som altera a condição normal
de audição, isto é, há produção de ruídos capaz de produzir incômodo ao bem-estar ou
malefícios à saúde.
Seu agravamento merece atenção especial no cuidado com a qualidade ambiental de
uma região. Também é importante fazer a distinção de som e ruído, pode-se afirmar
que som é qualquer variação de pressão que o ouvido humano possa captar, enquanto
ruído é o som ou o conjunto de sons indesejáveis, desagradáveis e/ou perturbadores.
O critério de distinção é o agente perturbador, que pode ser variável, envolvendo o
fator psicológico de tolerância de cada indivíduo.
O ruído, conforme conceito apresentado é o fenômeno que mais colabora para a
existência da poluição sonora. Ele é provocado pelo som excessivo em diversas
situações e causa efeitos negativos para o sistema auditivo das pessoas, além de
promover alterações comportamentais e orgânicas. Assim, a problemática da poluição
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sonora vai muito além das perdas auditivas induzidas por ruídos e que são detectáveis
através de Técnicas de Audiometrias.
Ela engloba problemas extra-auditivos que são mais difíceis de serem detectados, mas
que estão diretamente relacionados com o bem estar e a saúde humana. Altos índices
de pressão sonora podem desencadear dificuldade para dormir, efeitos fisiológicos e
cardiovasculares, efeitos na saúde mental e na performance laboral, além de afetar o
comportamento.
Em geral, as condições físicas e psicológicas são afetadas, principalmente em
indivíduos com predisposições, acarretando redução do desempenho, instabilidade de
humor, irritabilidade, agressividade, alterações emocionais (depressões e excitações),
estresse, dentre outros males. O estabelecimento dos padrões compatíveis deverá
estar em consonância com o CONAMA, e de acordo com o que dispõe o inciso II do
art. 6º da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.
O controle a identificação entre som e ruído é feita através da utilização de unidades de
medição do nível de ruído. Há também a definição dos padrões de emissão aceitáveis
e inaceitáveis pelas normas vigentes, o que permite a verificação do ponto limítrofe do
ruído produzido e da poluição sonora. O nível de intensidade sonora é expresso
decibéis (dB) e é apurada com a utilização de Aparelhos de Audiometria, para este fim.
Este programa tem como Objetivo: O monitoramento de ruídos na fase de operação da
rodovia, através da medição em áreas predeterminadas, dos níveis de intensidade em
decibéis( dB) e de acordo com a legislação em vigor para a temática, propomos neste
Escopo, algumas medidas de mitigação e do controle (Objetivos Específicos), como
segue e dentre outras:
- Redução de velocidade em trechos considerados críticos;
- Sinalização sobre redução de velocidade em áreas críticas;
- Identificação de áreas críticas para ruídos e poluição sonora;
- Identificação de sistema de abafamento e/ou dispersão de ruídos , como dispersores
e/ou refletores de ondas sonoras, barreiras de vegetação, dentre outros.
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A identificação das fontes de ruído e a sua mitigação será um tema a ser abordado nos
detalhamentos futuros e a ser incorporado nas medidas de monitoramento.

J) Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores
A Região de localização do empreendimento do Contorno Rodoviário de Florianópolis,
conforme o diagnóstico ambiental realizado (EIA), e em especial o do meio biótico,
encontra-se bastante descaracterizada pelo processo de antropização ali presente,
pois a mesma está inserida na região metropolitana da Grande Florianópolis.
O risco de ocorrência de afugentamento da fauna local está vinculado as fases das
obras, tendo em vista as atividades de preparo do terreno, instalação de estruturas de
apoio, movimentação dos trabalhadores e as detonações previstas. Este risco deverá
ser evitado ao máximo possível por meio de ações especializadas de monitoramento
da fauna, a fim de prevenir mudanças significativas sobre as comunidades faunísticas
remanescentes no local, e também garantir a integridade ecológica da região.
Para isto propomos o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores, com o
objetivo de maximizar o conhecimento sobre as alterações nas populações e
comunidades da fauna local, ameaçada em decorrência dos impactos advindos da
implantação do empreendimento e monitorar as espécies animais nas áreas de
influência do projeto, incluindo o uso de Bioindicadores.
Os Bioindicadores “são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas cuja
presença, abundância e condições são indicativos biológicos de uma determinada
condição ambiental. Os bioindicadores são importantes para correlacionar com um
determinado fator antrópico ou um fator natural com potencial impactante,
representando importante ferramenta na avaliação da integridade ecológica (condição
de “saúde” de uma área, definida pela comparação da estrutura e função de uma
comunidade biológica entre uma área impactada e áreas de referência. Os
bioindicadores mais utilizados são aqueles capazes de diferenciar entre oscilações
naturais (p.ex. mudanças fenológicas, ciclos sazonais de chuva e seca) e estresses
antrópicos”. (Laboratório de Ecologia de Bentos – UFMG, 2013).
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As alterações observadas nestes organismos podem ser genéticas, bioquímicas,
fisiológicas, morfológicas, ecológicas ou comportamentais. No caso em questão, adotase o conceito de Bioindicadores, como as espécies ou grupos taxonômicos superiores
com características (como presença/ausência, densidade populacional, dispersão,
sucesso reprodutivo), que podem ser teoricamente usadas como um índice para outros
atributos ecossistêmicos.
Eles permitem identificar os desvios do status de um ambiente por meio da resposta a
um fator contaminante e/ou impactante. Sua importância está no fato de que permitem
identificar as interações que ocorrem entre os contaminantes (impactantes), e os
organismos vivos e possibilitam a mensuração de efeitos sub-letais.
Esta última característica permite por em prática ações remediadoras ou, melhor ainda,
ações preventivas, daí sua importância e o interesse de sua incorporação no
monitoramento ambiental de áreas impactadas por grandes obras de engenharia
rodoviária.Para o sucesso do Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores,
o mesmo deverá contemplar o acompanhamento de espécies da mastofauna,
ictiofauna, herpetofauna e da avifauna, com atenção redobrada para as espécies
ameaçadas de extinção e para as áreas de preservação permanente.
No diagnóstico ambiental deste EIA, foram levantandos pelas equipes de campo, os
grupos de anfíbios, répteis, aves e mamíferos que são consideradas espécies
Bioindicadoras e quais espécies possuem com algum grau de ameaça de extinção.
Para este empreendimento, o Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores
a ser executado nas fases de implantação e operação, tem como Objetivo Geral de:
Verificar a ocorrência e permanência das espécies levantadas no diagnóstico ambiental
(EIA), daquelas espécies Bioindicadoras das áreas e seu acompanhamento de
mobilidade.
Sugere-se que, para viabilização deste programa ambiental, sejam realizados
convênios com instituições (como a defesa civil, a polícia ambiental, instituições de
pesquisas e universidades), de modo a assegurar encaminhamentos adequados à
questão. Também é importante envolver as comunidades e trabalhadores nas ações de
proteção à fauna por meio da conscientização sobre sua importância e do
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compartilhamento de responsabilidades. Por isso, é importante que o Programa de
Educação Ambiental, o Programa de Capacitação Funcional em Temas Ambientais, o
Programa de Comunicação Social e este Programa de Monitoramento da Fauna e
Biondicadores, possuam as suas interfaces bem conduzidas.
Ressalta-se entre estas interfaces, a importância de que o Programa de Monitoramento
da Fauna e Bioindicadores estabeleça as medidas de prevenção de acidentes com as
serpentes ofídicas em articulação com os programas citados, de modo que estejam
focados na disseminação de informações de primeiros socorros; no caso de acidentes
e procedimentos a serem tomados nos casos de avistamento de serpentes nos locais
de trabalho, visando providências de resgate e a minimização dos riscos do contato
das mesmas com os trabalhadores e a população.
Para o grupo dos anfíbios, aves e mamíferos foram registradas espécies consideradas
com algum grau de ameaça de extinção. Sendo expressivo o número de espécies de
aves enquadradas nas categorias de sob ameaça de extinção. Em relação a fauna
aquática, nenhuma das espécies de peixes registradas apresenta algum grau de
ameaça de extinção.
O fato de que o traçado da futura rodovia é próximo a fragmentos significativos de
floresta nativa, incluindo áreas de APP (topos de morros e de matas ciliares), refletiu
para o alto número de espécies da fauna terrestre e aquática registradas.
Atualmente, alguns fatores locais contribuem para o decréscimo do número de
espécies na ADA do empreendimento (fragilidade ambiental), principalmente a
fragmentação de habitat (causado pela agricultura, pecuária e a expansão imobiliária
na região), atividades de caça e o corte seletivo de árvores nativas (madeira e palmito),
efluentes residenciais e industriais não tratados nos corpos hídricos, a ausência de
mata ciliar nos córregos e rios e a falta de políticas públicas para a destinação correta
dos resíduos sólidos de indústrias, comércios e residências (lixo a céu aberto).
Este programa se insere no sentido de verificar a permanência das espécies
registradas durante a implantação e operação da rodovia. E possibilitando, inclusive, o
aumento do número de espécies localmente, visto que a região ainda se apresenta
como mantenedora de diversidade.
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K) Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna
Dados revelam que as mortes por atropelamento são consideradas hoje a segunda
maior causa de perda da biodiversidade da fauna em todo o mundo, perdendo apenas
para a supressão e a redução de ambientes naturais.
Baseado nesta premissa , iniciativas para monitorar e registrar os diversos animais que
sofrem atropelamentos rodoviários são importantíssimas para se desenvolver formas
de conter essa situação ambientalmente delicada.
O risco de aumento da incidência de atropelamentos da fauna referente ao
empreendimento em questão, está associado principalmente às etapas iniciais da fase
de obras, com a supressão de vegetação, da limpeza de áreas e da implantação das
obras, associado ao afugentamento de animais devido à perda de habitat.
Em face disto, considera-se necessário a proposição de um Programa de
Monitoramento e Controle do Atropelamento da Fauna, com o objetivo primordial de
evitar a ocorrência deste tipo de evento e a perda de população faunística na região do
Contorno Rodoviário de Florianópolis.
O Objetivo Geral do Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de
Fauna, é de : Monitorar o atropelamento de animais silvestres na área diretamente
afetada e propor medidas de mitigação.
Como Objetivo Específico, dentre outros podemos citar:
- Registrar mensalmente o atropelamento dos animais ao longo do traçado da rodovia,
identificar as espécies mais afetadas e propor medidas de mitigação; caracterizar a
paisagem nas áreas de maior incidência de atropelamentos; e avaliar a existência de
relação entre o número de atropelamentos e características da paisagem.
Ainda neste Escopo, o monitoramento da fauna tem como objetivo caracterizar a fauna
presente nos remanescentes florestais e da eficácia dos sistemas de passagens de
fauna. O monitoramento e a mitigação de atropelamentos de fauna na rodovia do
Contorno Rodoviário de Florianópolis, e deverá ocorrer com a mesma periodicidade
com que se realiza os monitoramentos das passagens de fauna.
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Esta necessidade se faz necessário para elevar a capacidade de se conhecer a
estrutura e a dinâmica das populações de animais silvestres, na região do entorno do
Contorno Rodoviário.
Outra vertentente importante a ser considerado neste Escopo está na Norma do DNIT
(Nº 001/2002 -PRO), sobre as cercas vivas e/ou telas de proteção de fauna. Sobre a
cerca que delimita a faixa de domínio da rodovia ou o corredor ecológico interceptado
pela rodovia, constituída pelo plantio de espécies arbustivas, que devido à sua robustez
resiste ao impacto de animais, podendo a vir funcionar como quebra vento, ou cortafogo impedindo a passagem das queimadas para a faixa de domínio.
A cerca viva serve como uma barreira de contenção, para evitar a entrada de animais
na rodovia e orientando-os para que utilizem os sistemas de passa fauna.
Dentre as técnicas que são consideradas mais eficientes para a redução de acidentes
de animais em eixos rodoviários, estão a colocação de cercas vivas e/ou telas proteção
nas laterais das rodovias; associadas a Construção de Passagem de Fauna para a
viabilização dos corredores naturais.
Identificadas a necessidade de Passagens de Fauna (em consonância com o Projeto
de Implantação de Passagem de Fauna), o programa deverá ainda, promover a
indicação dos locais mais propícios para sua instalação.

K.1 - Projeto de Implantação de Passagem de Fauna
Este Projeto de Implantação de Passagem de Fauna, está relacionado ao item anterior
e entre as técnicas consideradas mais eficientes para reduzir acidentes com animais
terrestres em eixos rodoviários, está na construção de passagens de fauna.
O Objetivo Geral do projeto de passagem de fauna está referenciado ao
estabelecimento das características e das instalações mínimas a serem construídas,
para propiciar a passagem de fauna sob o eixo da Rodovia de Contorno Rodoviário de
Florianópolis.
Para tanto as passagens de fauna deverão estar contempladas no Plano Básico de
Engenharia e deverão ser projetadas de forma a deixar um vão livre ideal mínimo, que
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permita a entrada de luz natural na passagem, garantindo a iluminação interna durante
o dia.
Além de que o tráfego reduz o tamanho das populações, o fluxo entre populações, cria
áreas isoladas umas das outras (efeito de fragmentação), aumentando o risco de
extinção das populações da fauna local.
Está cada vez mais claro que a ampliação da malha viária está aumentando a
formação de ilhas de fragmentação e o efeito de barreira provocado pela estrada, cria
meta-populações; que flutuam amplamente ao longo do tempo, aumentando as
possibilidades de extinção, quando comparado com a população original local e
regional.
Na região é importante a instalação de passa-fauna e redutores de velocidade, pela
existência de maciços florestais consideráveis às margens da rodovia. Em relação a
Resolução CONAMA nº 9, de 24 de outubro de 1996, onde define "Corredores entre
Remanescentes" e estabelece os parâmetros e procedimentos para a sua identificação
e proteção.
Não existe uma delimitação ou demarcação de limites de Corredores Ecológicos
Oficiais para a região de estudo . E no Estado de Santa Catarina existem apenas
estudos para região Oeste – Corredor Ecológico de Chapecó, que compreende a bacia
hidrográfica do rio Chapecó; desde suas nascentes até a foz no rio Uruguai, indicando
as áreas prioritárias para conservação ao longo deste importante rio catarinense, e
estudos na região norte – Corredor do Timbó, que determinaram estas áreas
importantes do ponto de vista ecológico para a bacia hidrográfica do rio Timbó Grande.
Na região do Projeto do Contorno Rodoviário de Florianópolis (AII) existem diversas
áreas bem conservadas, como é o caso do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que
inclui 6 dos 5 ecossistemas florísticos presentes no estado e perfaz uma superfície de
aproximadamente 1% do território catarinense.
A ADA do Projeto do Contorno Rodoviário de Florianópolis se localiza próxima a
fragmentos significativos de floresta nativa. Tais remanescentes foram explorados
historicamente, e atualmente apresentam vegetação em estágio inicial e/ou médio de
sucessão ecológica. Nestes ambientes foram registradas várias espécies da fauna
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silvestre local, o que indica a possibilidade da utilização da área como corredor entre
remanescentes de vegetação nativa.
Este programa deverá prever no PBA , além dos sistemas de passagem de fauna e a
sua demarcação geográfica, um monitoramento das mesmas.
Entendemos que para o monitoramento das passagens de fauna, devam ser instaladas
caixas de areia fina nas entradas e nas saídas para avaliar sua eficácia. Podendo ser
utilizado, armadilhas/fotográficas e demais técnicas de captação de imagens (com uso
de câmeras). A manutenção das caixas de areia, deverá ocorrer semanalmente
/quinzenalmente e a superfície das mesmas deverá ser totalmente nivelada e alisada.

L) Programa de Apoio às Comunidades Tradicionais
Pesquisadores de várias áreas das ciências humanas e sociais têm demonstrado
incessantemente a existência de centenas de grupos tradicionais que incluem entre
outros exemplos, indígenas, caboclos, boiadeiros, ribeirinhos, açorianos e etc.
Estas populações têm sido historicamente excluídas das políticas públicas de
promoção econômica e social, muitas vezes até renegadas, discriminadas e tratadas
de forma preconceituosa. Há portanto, uma dívida histórica em relação a outros
protagonistas da história brasileira que vêm resistindo ao longo do tempo e continuam
contribuindo para a riqueza e diversidade de nossa cultura.
Assim sendo o foco central do presente programa será o resgate e o fortalecimento da
memória histórica e cultural destas comunidades visando a promoção da visibilidade
das mesmas a partir do registro, valorização e divulgação do riquíssimo acervo sóciocultural e valorização de suas manifestações religiosas, folclóricas, artísticas e
culturais.
Este princípio se insere na teoria e na prática do chamado desenvolvimento local e
regional, integrado e sustentável, e parte da convicção de que este só se torna possível
mediante a formação simultânea, coordenada e integrada de capital humano, de capital
social e de capital produtivo, ao mesmo tempo em que se conserva e valoriza o capital
ambiental. Tendo como Objetivo Geral:
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Este programa visa, contribuir para o processo de visibilidade e divulgação da cultura e
história locais, para o fortalecimento dos vínculos sociais, da identidade e do orgulho de
suas raízes culturais, bem como fortalecer práticas de reconhecimento e preservação
de seu patrimônio cultural material e imaterial, considerando-se fundamental ampliar o
acesso à informação como fator de transformação da realidade local. Ainda podemos
considerar como Objetivos Específicos dentre outros, como segue:
- Realização de mapeamento e caracterização pormenorizada dos grupos e
populações tradicionais áreas diretamente afetadas e a realização do registro de
imagens relacionadas às características essenciais das populações identificadas e de
seu modo de vida através de fotos e vídeos;
- Registro das atividades produtivas típicas da região como engenhos, artesanatos e
outras atividades tradicionais identificadas. Alguns procedimentos de Escopo devem
ser levados em consideração , como:
- Estabelecimento de datas típicas para divulgação de material fotográfico, filmes sobre
atividades culturais típicas da região;
- Parceria com universidades para desenvolvimento de mapeamento e divulgação das
atividades típicas, como a UFSC, UNISUL, etc.
Este programa será melhor detalhado após as Audiências Publicas e deverá incorporar
no seu plano de ação, as demandas oriundas destas reuniões.

M) Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico
A realização de pesquisas de prospecção e resgate dos sítios arqueológicos na área a
ser atingida pela implantação da estrada se justifica também, pela necessidade de se
atender ao que determina a legislação brasileira quanto à Preservação do Patrimônio
Arqueológico (Lei nº 3.294 de 1961).
Do ponto de vista científico as informações associadas aos vestígios da cultura material
dos grupos humanos que viveram na região, no passado, são fundamentais para o
aprofundamento do conhecimento da história da região desde a história pré-colonial até
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os dias de hoje, o que por si só também respalda a execução deste Programa de
Prospecção e Resgate Arqueológico.
De acordo com o que estabelece a Portaria IPHAN/ MinC nº 230, de 17/12/2002, a
ação mitigadora cabível para empreendimentos desta natureza é o desenvolvimento de
um programa de pesquisa, prospecção e resgate do patrimônio arqueológico, histórico
e cultural.
Ainda neste Escopo podemos definir, que a Abrangência do Programa de Prospecção
e Resgate Arqueológico será toda a área diretamente afetada pelo empreendimento,
desde a faixa de domínio, até as áreas de apoio, jazidas, canteiro de obras e os
caminhos de serviço. Como Objetivos a serem alcançados pelo programa, propomos:
- A garantia que eventuais vestígios arqueológicos não detectados no levantamento
arqueológico, por se encontrarem abaixo da superfície ou sob vegetação densa, não
sejam destruídos; bem como salvaguardar os vestígios da cultura material dos grupos
que ocuparam a região no passado;
- O atendimento da legislação brasileira;
- O salvamento arqueológico por profissionais capacitados, quando do encontro de
material arqueológico nas obras; bem como a comunicação ao IPHAN e demais órgãos
sobre os achados;
- O registro dos mesmos (fotos, filmes, outras mídias);
- O monitoramento das frentes de obras/trabalhos e o detalhamento das prospecções
na Área Diretamente Afetada (ADA);
Ainda , algumas considerações de escopo devem ser observadas como:
- Legalização da pesquisa ( através da obtenção de Portaria no IPHAN) ;
- Liberação das frentes de obra ( através da realização do monitoramento arqueológico
na área diretamente afetada pela obra);
- Realização de prospecção e salvamento dos sítios eventualmente identificados
durante a fase de monitoramento;
- Tratamento do acervo material (através de técnicas e das ações de laboratório);
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- Conclusão do Programa ( através da entrega de relatório final e obtenção de parecer
IPHAN).
Os trabalhos deverão ser executados a partir do acompanhamento sistemático das
frentes de obra, por equipe técnica capacitada à realização de monitoramento
arqueológico.
Tal acompanhamento terá por objetivo identificar, previamente ao avanço das
atividades para a implantação do empreendimento, a presença de vestígios ou sítios
arqueológicos. Caso sejam identificados tais elementos, a frente de obra é isolada pela
equipe técnica, que dará início à prospecção da área a fim de confirmar as evidências
identificadas inicialmente e de determinar a necessidade da realização de salvamento
arqueológico.
Além do monitoramento das frentes de obra, que deverá acompanhar toda a etapa de
supressão da vegetação e limpeza da área, será realizado ainda o detalhamento da
prospecção na área diretamente afetada pelas obras com o fim de garantir a
prospecção e resgate arqueológico da mesma e de forma efetiva. Este programa será
detalhado nos seus objetivos específicos e respectivas ações, posteriormente no PBA
do empreendimento.

N) Programa de Educação Ambiental
O Escopo básico deste programa é o desenvolvimento de ações educativas, a serem
formuladas através de um processo participativo, visando capacitar/habilitar setores
sociais, com ênfase nos afetados diretamente pelo empreendimento, para uma atuação
efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região.
A Educação Ambiental é entendida como um processo onde se vivenciam
experiências de interações e de trocas motivadoras para a conquista de um ambiente
socialmente mais justo e ecologicamente equilibrado.
Enquanto prática dialógica, a Educação Ambiental, objetiva o desenvolvimento da
consciência crítica pela sociedade brasileira e deve estar comprometida com uma
abordagem da problemática ambiental que integre os aspectos sociais, ecológicos,
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econômicos, políticos, culturais, científicos, tecnológicos e éticos. Como diretrizes,
podemos contemplar. Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos
ambientais e sociais decorrentes do empreendimento; capacitar professores da rede
pública e técnicos como agentes multiplicadores de educação ambiental; integrar e
compatibilizar as diversas ações do projeto que envolvam educação ambiental;
sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente
adequados relacionados às obras, à saúde e segurança do trabalho e relacionamento
com as comunidades vizinhas.
Além disso, a implantação do Programa de Educação Ambiental deverá trabalhar
valores para propiciar o interesse, a autoconfiança e o engajamento em ações
ambientais das comunidades da área de influência do empreendimento. A Educação
Ambiental é um meio indispensável para a mitigação dos impactos referentes à
implantação da rodovia de Contorno Rodoviário de Florianópolis .
Ela permite à comunidade manter-se informada e com uma visão crítica a respeito das
obras de implantação da própria rodovia, logo evitando possíveis conflitos sócioambientais com a mesma, e ainda possibilita uma melhor compreensão de seu entorno
e recursos naturais, sendo que este lhe oferece oportunidades de trabalho diversas e
fortalecimento da cidadania.
Ainda o programa proposto visa criar condições favoráveis ao desenvolvimento da
Consciência Ambiental de modo a permitir uma visão orgânica do meio ambiente e a
adoção de ações individuais e coletivas para a resolução de problemas ambientais que
ocorrem no dia-a-dia, no local de trabalho, na execução de tarefas, tanto por parte da
comunidade quanto dos trabalhadores.
Para tanto: O Objetivo Geral deste programa é o desenvolvimento de ações
educativas, a serem formuladas através de um processo participativo, visando
capacitar/habilitar setores sociais, com ênfase nos afetados diretamente pelo
empreendimento, para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de
vida na região.
Ainda como Objetivos Específicos do programa podemos citar:
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- A capacitação das populações próximo as obras da rodovia, e dos trabalhadores
quanto à importância das questões ambientais;
- A divulgação dos princípios da Política Nacional de Meio Ambiente e da Política
Nacional de Educação Ambiental;
- Sensibilização dos trabalhadores para execução do empreendimento, tornando-os
conscientes da sua responsabilidade pelas práticas de conservação do seu ambiente
de trabalho, do seu lar, família e comunidade bem como dos benefícios do
comportamento ambiental correto;
- Incentivar a participação voluntária na comunidade visando à melhoria da qualidade
de vida, mobilizando-os para a questão ambiental;
-Tornar os trabalhos de construção da rodovia menos poluidores, produzindo menos
resíduos e reduzindo a utilização de matérias-primas, de acordo com princípios de
desenvolvimento sustentável.
Em relação a abrangência do programa, o Programa de Educação Ambiental deverá
abranger a área de influência indireta (AII) do empreendimento, mais especificamente
as comunidades do seu entorno.
O mesmo para sua efetividade, deverá ter uma interface com o Subprograma de
Capacitação dos Trabalhadores no Plano Ambiental da Obra .

O) Programa de Comunicação Social
O Objetivo Geral do Programa de Comunicação Social é a criação de um canal de
comunicação contínuo entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a
população afetada diretamente pelo empreendimento, de forma a motivar e possibilitar
a participação nas diferentes fases do empreendimento.
Estabelecer um relacionamento construtivo com as instituições governamentais, em
especial as Prefeituras Municipais e secretarias , com o público interno (empresas
contratadas e equipes responsáveis pela execução e Supervisão dos Programas
Ambientais) e principalmente, com a população local. Além disto, num plano mais
abrangente, tem-se que, no Brasil, os recentes processos de redemocratização e de
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desenvolvimento de uma consciência ambiental mais apurada vem demandando
discussões frequentes sobre diretrizes para implantação de grandes projetos e seus
respectivos impactos ambientais e sociais.
Uma das consequências destes processos é um relativo consenso sobre a
necessidade

de

uma

Política

Participativa

no

desenvolvimento

destes

empreendimentos em todas as suas etapas tendo em vista seu grande potencial de
modificação dos meios natural (ecológico) e antrópico. Estas novas condições impostas
pela realidade constituem uma importante conquista da sociedade brasileira no sentido
da consolidação de sua base democrática, de exercício efetivo da cidadania e, é claro,
da busca por mecanismos de desenvolvimento sustentável.
Diante deste panorama, é essencial a divulgação contínua e atualizada de informações
acerca do empreendimento a ser implantado a fim de garantir que a população se
previna da melhor maneira possível diante dos incômodos temporários que irá passar
em função da alteração de sua rotina, diminuindo assim, possíveis conflitos oriundos da
desinformação.
Para tanto é necessário a criação e implantação de mecanismos ágeis de comunicação
e elaboração de instrumentos de comunicação, com o objetivo de informar os
diferentes públicos alvo, sobre os diversos aspectos do empreendimento, seu impactos
associados, adoção das medidas mitigadoras.
Para tanto a avaliação da eficácia das ações de comunicação será realizada a partir da
definição das metas a serem atingidas (PBA), em cada fase do empreendimento e da
identificação de indicadores apropriados – quantitativos e qualitativos. Bem como de
uma Articulação Institucional, o programa deverá contar com a participação das
seguintes instituições, dentre outras:
- Empresas contratadas para as obras e dos serviços do projeto executivo;
- Poder Público Municipal,especialmente as Prefeituras da Área de Influência;
- Associações, Entidades Ambientalistas e Organizações da Sociedade Civil;
-Secretarias Municipais com interesse e interface nas obras;
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- Instituições envolvidas com os programas ambientais como FUNAI, Fundações e
Universidades, etc.
As atividades de Comunicação Social, deverão iniciar já na fase de pré-implantação do
empreendimento, se estenderão por toda a fase de construção e serão concluídas na
fase pós-construção (na operação) das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis .

P) Programa de Indenização, Reassentamento e Desapropiação
A necessidade de um Programa de Indenização, Reassentamento e Desapropriação
voltado

para

um

público

identificado

na

Área

Diretamente

Afetada

pelo

empreendimento, de modo a promover a liberação das áreas necessárias à obra.
Este programa deverá cumprir com o atendimento da legislação vigente e terá como
objetivo indenizar as famílias afetadas pelo Contorno Rodoviário de Florianópolis na
faixa

de

domínio,

indenizando-as

devidamente

e

promovendo

o

adequado

acompanhamento do processo de reassentamento e desapropiação, se for o caso.
Todo o elenco de ações que irão compor o programa em questão, deve buscar atenuar
os efeitos negativos que impactarão o cotidiano destas pessoas, quer sejam eles
mensuráveis, como a perda de uma moradia, quer sejam eles imensuráveis, como a
quebra das relações de vizinhança ou da rede de apoio social, por exemplo.
Assim, o Programa de Indenização, Reassentamento e Desapropriação deverá ter
como meta minimizar os impactos negativos sobre a vida das pessoas que sofrerão
remoção compulsória em função das obras, assistindo-as para que possam restaurar
ou melhorar suas condições de moradia. O programa visa estabelecer as medidas
mitigadoras para o ressarcimento dos prejuízos causados à população afetada e suas
residências e benfeitorias, através de indenizações financeiras.
Considerando o caráter fundamentalmente social de um programa de indenização e
reassentamento, é imprescindível que todas as ações transcorram na base do diálogo,
do intercâmbio de idéias, opiniões, na interlocução entre os sujeitos do processo, a fim
de facilitar os entendimentos e dar credibilidade aos gestores.
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Desse modo, deverão ser organizadas reuniões comunitárias a fim de que as soluções
alternativas sejam discutidas com a população atingida e é recomendável que sejam
acatadas, desde que viáveis, as proposições dos moradores.
As opções de indenização deverão considerar a análise da situação socioeconômica e
da situação legal da propriedade afetada. Serão tomados cuidados especiais de modo
a minimizar os transtornos temporários e permanentes inerentes ao processo,
principalmente os que envolvem as famílias de baixa renda ou que apresentam algum
tipo de vulnerabilidade (chefes de família doentes, idosos, analfabetos, etc), com pouca
mobilidade social e quase sem nenhum poder de negociação.
Deverão ser praticados preços justos nas avaliações e indenizações, de modo que as
famílias afetadas não sofram perdas patrimoniais e de qualidade de vida, fazendo com
que o processo transcorra dentro do possível, sem conflitos e questões judiciais. O
Programa se desenvolverá em duas etapas: o Processo de desapropriação
propriamente dito e auxílio na reconstrução das moradias de famílias de baixa renda .
Para esta primeira fase do Programa, que abrange a totalidade das famílias a serem
desapropriadas, as atividades previstas são:
- Constituição das comissões distritais de desapropriação, instauração do processo
expropriatório, regularização da faixa de domínio da rodovia, revisão dos laudos de
avaliação e dos valores de desapropriação, negociações com os desapropriandos,
efetivação da desapropriação.
A segunda etapa compreende as ações de apoio social e técnico, através de
convênios com parceiros institucionais, na reconstrução das moradias das famílias de
baixa renda atingidas pelo processo de desapropriação, atividade que será executada
especificamente sob a modalidade de adesão voluntária de famílias afetadas.
Este procedimento requer a disposição do afetado pela obra a se engajar no sistema
de participação aderindo aos procedimentos propostos pelo empreendedor e definidos
de comum acordo entre as partes envolvidas.Todas estas etapas serão acompanhadas
e avaliadas através das ações de monitoramento previstas. As famílias de baixa renda
que não possuírem área remanescente para a construção das novas moradias, serão
incluídas no Programa de Reassentamento.
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A responsabilidade pela implantação, gerenciamento e supervisão da execução do
Programa de Indenização, Reassentamento e Desapropiação é do empreendedor. E
para a realização das ações pertinentes , o mesmo deverá contar, além de seu quadro
permanente de funcionários, com o apoio de empresas especialmente contratadas para
esta finalidade e da participação de parceiros institucionais através da celebração de
convênios de cooperação.
Os convênios de cooperação previstos neste programa, são: Convênio de Assistência
Social e Jurídica, envolvendo o empreendedor, o DNIT, as Prefeituras Municipais;
convênio de assistência técnica, que engloba, além das Instituições anteriormente
citadas, o CREA e as Associações de Engenheiros e Arquitetos. Além destes
Convênios, na fase de implementação do Programa dever-se-á buscar a cooperação
de outras instituições, como Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, os
Órgãos de Pesquisa e Extensão Rural (EPAGRI, EMATER, etc.), a Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, entre outras.
O reassentamento de pessoas e/ou famílias de baixa renda se necessário, será
efetuado de modo que estas famílias não tenham perdas patrimoniais ou de qualidade
de vida, buscando-se minimizar os transtornos inerentes ao processo. Algumas
atividades previstas neste Escopo e a serem detalhadas no que tange o tema de
reassentamento, além daquelas indicadas para a primeira fase de desapropriação, são:
- Seleção, aquisição, urbanização e entrega dos lotes financiados, elaboração dos
projetos-tipo das moradias, autoconstrução dos domicílios e mudança das famílias para
as novas residências.
As famílias integrantes do Programa receberão todas as informações necessárias,
sendo estimulada sua participação em todas as etapas do processo de indenização,
reassentamento e de desaproprriação.
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Q) Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e Plano de Ação de
Emergências
O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais compreende a identificação,
classificação e avaliação dos riscos ambientais e a formulação e a implantação de
medidas e procedimentos técnicos e administrativos que tem por objetivo prevenir,
reduzir e controlar os riscos.
Sendo assim, este Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e Plano de Ação
de Emergências, deverá ser desenvolvido visando à gestão dos riscos sociais e
ambientais decorrentes das fases de construção e operação do empreendimento,
através da identificação de possíveis cenários acidentais e o estabelecimento de
estratégias para atuação (Plano de Ação de Emergência – PAE), contemplando a
prevenção de riscos de acidentes com produtos perigosos e de combate a incêndio.
No Estudo de Impacto Ambiental (EIA), foram previstas uma série de riscos ambientais
bem

como

recomendação

medidas

ambientais

quanto

aos

mesmos,

independentemente da adoção destas medidas, um empreendimento que envolva a
realização de atividades que possam causar acidentes sócio-ambientais deve ser
operado e mantido, ao longo de sua vida útil, dentro de padrões considerados
toleráveis.
O risco pode ser entendido como a frequência com que um problema pode ocorrer
multiplicado pela severidade da sua consequência se o mesmo não for evitado/
mitigado por alguma providência eficiente. Considerando, pois, que o risco é uma
função da frequência de ocorrência dos possíveis acidentes e dos danos, isto é, das
conseqüências, gerados por esses eventos indesejados, a redução dos riscos
envolvidos pela implantação de uma estrutura rodoviária pode ser conseguida por meio
da implementação de medidas, ações e comportamentos que visem tanto reduzir as
frequências de ocorrência de acidentes quanto de suas respectivas consequências.
O Objetivo Geral deste programa é de apontar diretrizes para o desenvolvimento de um
processo para identificar, analisar e mitigar continuamente os riscos durante a fase de
construção e operação do empreendimento, buscando a menor incidência possível de
situações de emergência. Além disso, o programa tem por objetivo preservar a
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integridade física das pessoas, do meio ambiente e das instalações, durante e após um
incidente ou acidente que possa vira ocorrer quando da construção e operação da
rodovia.
Diante da possibilidade de acidentes envolvendo o transporte rodoviário de produtos
perigosos, associado aos significativos impactos à população e ao meio ambiente
afetado por estes eventos, e também ao risco associado ao uso de explosivos para
detonação de rochas durante a construção do Contorno Rodoviário, torna-se
necessário um Plano de Ação de Emergências -PAE.
Como Objetivos Específicos deste programa e para seu Escopo, podemos citar dentre
outros :
- Identificação dos possíveis cenários acidentais que poderão provocar impactos
negativos nos meios físico, social e/ou biótico durante a fase de construção e operação
do empreendimento;
- Prevenção e contenção dos impactos sócio-ambientais na área de influência direta;
- Estimativa dos riscos associados a cada cenário e o estabelecimento de estratégias
para gerenciamento desses riscos;
- Minimização, no caso da ocorrência de eventos acidentais, principalmente os que
envolvem produtos perigosos e fogo, dos impactos na via e na sua área de influência
direta;
- Preservação da saúde dos usuários e da população lindeira afetada;
- A Conservação do meio ambiente e manutenção da segurança da via e do patrimônio
envolvido nos sinistros;
- Identificação, controle e extinção das situações de emergência, no menor espaço de
tempo possível;
- Restabelecimento das atividades normais de operação da rodovia;
- Adoção de procedimentos e definição de responsabilidades, visando à obtenção de
ações coordenadas e disciplinadas;
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- Definição de procedimentos específicos para atendimento às emergências na fase de
construção e operação da rodovia (Plano de Ação de Emergências - PAE).
Este Escopo do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e Plano de Ação
de Emergências, serve para apontar as diretrizes para o desenvolvimento de um
processo de identificar, analisar e mitigar continuamente os riscos ambientais relativos
à segurança durante as fases de construção e de operação do empreendimento,
diminuindo a probabilidade de ocorrência das causas iniciadoras de falhas e a
severidade das consequências de modo a se garantir a menor incidência possível de
situações de emergência, protegendo os recursos naturais e as populações humanas.
O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais deverá subsidiar a elaboração do
Plano de Ação de Emergência – PAE , do empreendimento e conectar todas as ações
do PAC, e que visem avaliar e amenizar o risco de exposição dos trabalhadores e das
populações a agentes de riscos perigosos para a saúde e para sua integridade física.

R) Outros Programas em função de singularidades
R.1- Apoio às Comunidades Indígenas.
Indígenas M’Biguaçu, Itanhém, Amaral e Amâncio.
Na região encontram-se Terras Indígenas do Morro dos Cavalos, Cambirela, Praia de
Fora, M’Biguaçu, Itanhém, Amaral e Amâncio, com habitantes da etnia Guarani. Em
relação ao Ofício nº 397, de 05 de agosto de 2009 expedido pela FUNAI. O mesmo
solicita identificar ,avaliar e analisar os possíveis impactos ambientais e sócio-culturais
aos povos indígenas em todas as fases do empreendimento e apontando medidas
cabíveis e necessárias.
Este programa de Apoio às Comunidades Indígenas tem como Objetivo Geral: O
monitoramento durante as fases da obra dos possíveis impactos ambientais e sócioculturais provocados pelo empreendimento nas terras nas Terras Indígenas.
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Entendemos que as atividades a serem contemplados neste Escopo e posteriormente
detalhadas são as seguintes, dentre outras:
- A viabilização de um Convênio FUNAI/Empreendedor que deverá viabilizar a criação
e manutenção de uma equipe fiscalizadora, preferencialmente chefiada por um
antropólogo (e de acordo com a FUNAI), devendo acompanhar e fiscalizar os impactos
das obras na comunidade indígena mencionada, por um período que deve
corresponder ao do cronograma de execução das obras e se estendendo até um ano
após a conclusão do empreendimento;
- Confecção de cartilha que apresente conteúdo básico de informações antropológicas
dos grupos étnicos indígenas da região, direcionadas aos profissionais que estarão
trabalhando nas obras e que servirão de orientação para adoção de procedimentos e
comportamentos adequados a serem seguidos em um eventual contato com elementos
e/ou grupos indígenas presentes na região.
Este Escopo de programa deverá ser incorporado aos programas de gestão do
empreendimento, a ser detalhado em suas ações do Plano Básico Ambiental- PBA.
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10. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
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10. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Do ponto de vista legal a obrigatoriedade do pagamento de Compensação Ambiental
nos casos de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental foi
estabelecida por meio da Lei 9.985/2000, posteriormente regulamentada por meio do
Decreto 4.340/2002.
Em 14 de maio de 2009, sete anos após a regulamentação da Lei, foi promulgado o
Decreto 6.848/2009, que estabeleceu critérios para fins de cálculo do percentual a ser
aplicado sobre o valor do empreendimento, a título de Compensação Ambiental.
O Art. 1º deste Decreto estabelece que os arts. 31 e 32 do Decreto no 4.340, de 22 de
agosto de 2002 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o
art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de
impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo
relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os
impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente.”
O Art. 2odo Decreto nº 6.848/2009 estabelece que o Decreto nº 4.340, de 2002, passa
a vigorar acrescido dos seguintes artigos:
“Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo
produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de
acordo com a fórmula a seguir:
CA = VR x GI, onde: CA = Valor da Compensação Ambiental; VR =
somatório

dos

investimentos

necessários

para

implantação

do

empreendimento.
§ 2° O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do
GI.”
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“Art. 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação
ambiental de acordo com as informações a que se refere o art. 31-A.”

O Decreto 6.848/2009 apresenta em seu anexo a metodologia de cálculo do grau de
impacto ambiental (GI). Segundo tal metodologia o Grau de Impacto é dado pela
seguinte fórmula:

GI = ISB + CAP + IUC
Onde:
ISB = Impacto sobre a Biodiversidade;
CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e
IUC = Influência em Unidades de Conservação.

A metodologia apresenta o mecanismo de cálculo de cada um dos elementos
integrantes da fórmula, como segue (transcrito na íntegra a partir do Decreto):

ISB: Impacto sobre a Biodiversidade:
O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente
sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos
sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da área de influência direta e
indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias.

ISB = IM x IB (IA+IT) /140
Onde:
IM = Índice Magnitude;
IB = Índice Biodiversidade;
IA = Índice Abrangência; e
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IT = Índice Temporalidade.
O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,25%.

CAP: Comprometimento de Área Prioritária:
O CAP terá seu valor variando entre 0 e 0,25%.
O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área prioritária
em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a significância dos
impactos frente às áreas prioritárias afetadas. Empreendimentos que tenham impactos
insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, ter suas intervenções
mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas
prioritárias.

CAP =

IM x ICAP x IT /70

Onde:
IM = Índice Magnitude;
ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e
IT = Índice Temporalidade.

IUC: Influência em Unidade de Conservação:
O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento sobre as
unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os valores
podem ser considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. Este IUC será
diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em unidades de
conservação ou suas zonas de amortecimento, de acordo com os valores abaixo:
G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica,
refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%;
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G2:florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%;
G3:reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%;
G4:área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas
particulares do patrimônio natural = 0,10%; e
G5:zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.

O Decreto apresenta ainda os índices a serem considerados nos cálculos do impacto
sobre a biodiversidade, comprometimento de áreas prioritárias e influência em
Unidades de Conservação, conforme as fórmulas apresentadas. Para o cálculo de tais
índices, que devem ser apresentados no EIA/RIMA, como aqui se fará, foram utilizadas
as informações provenientes do diagnóstico ambiental e análise de impactos.
Metodologicamente serão apresentados os índices, tal como consta do Decreto, sendo
grifadas as linhas que correspondem aos valores/classificação no caso do
empreendimento

em

questão,

à

luz

dos

estudos

realizados,

realizando-se

considerações adicionais, caso necessário.
Ao final da seção será apresentada uma tabela conclusiva dos índices, de modo a
permitir o cálculo do GI por parte do IBAMA, conforme determina o Art. 2º do Decreto
6.848/2009.
Vale destacar que a análise do projeto apresentado pela Autopista Litoral Sul para fins
do presente Estudo de Impacto Ambiental, sem considerar as medidas mitigadoras e
alternativas tecnológicas, apresentou impacto extremamente elevado sobre os recursos
ambientais, especialmente sobre o meio biótico, com a segregação de habitat e perda
de biodiversidade associada. Com a consideração de todo o conjunto de medidas
mitigadoras e alternativas tecnológicas apresentadas os impactos mais significativos
sobre os recursos ambientais tiveram sua magnitude reduzida e fazem com que o
empreendimento apresente viabilidade do ponto de vista ambiental. Tendo em vista
que o empreendimento só se mostra viável do ponto de vista ambiental mediante os
ajustes propostos e adoção das medidas mitigadoras apresentadas, considera-se para
fins da presente análise tal concepção de projeto ajustada, uma vez que não faria
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sentido apreciar uma proposição que demonstrou não possuir viabilidade do ponto de
vista ambiental.

Índice Magnitude (IM):
O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos ambientais
concomitantemente significativos negativos sobre os diversos aspectos ambientais
associados ao empreendimento, analisados de forma integrada.
Valor
0
1

2
3

Atributo
ausência de impacto ambiental significativo negativo
pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais
média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais
alta magnitude do impacto ambiental negativo

Com os ajustes propostos ao projeto, do ponto de vista especialmente das soluções
tecnológicas para o segmento situado na planície dos rios Inferninho e Aririú, para
minimização dos efeitos do projeto sobre a intensificação das ocorrências de cheias na
região, a magnitude dos impactos foi reduzida de forma expressiva. O maior número de
impactos se concentra na fase de implantação das obras, sendo que, uma vez
adotadas as recomendações do presente estudo, especialmente a proposição de que o
empreendedor adquira áreas na planície de inundação do rios Inferninho e Aririú, por
onde passa o traçado do Contorno, de modo a garantir a manutenção de uma bacia de
amortecimento de cheias sem ocupação bem como destinada à reposição e
recuperação da Área de Preservação Permanente, o projeto poderá contribuir para a
melhoria ambiental na região.
Entretanto, mesmo considerando as melhorias possíveis e a mitigação dos principais
impactos, a implantação da nova via inevitavelmente trará impactos sobre recursos
ambientais. Assim sendo, adotou-se, para fins de cálculo da compensação, o valor de
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2, correspondente a média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais.

Índice Biodiversidade (IB):
O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à implantação
do empreendimento.
Valor

Atributo

0

Biodiversidade se encontra muito comprometida

1

Biodiversidade se encontra medianamente comprometida

2

Biodiversidade se encontra pouco comprometida

3

área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou
ameaçadas de extinção

No caso do empreendimento em questão os estudos faunísticos e florísticos mostraram
que a área diretamente afetada pelo Contorno Rodoviário já foi objeto de antropização,
sendo que parte expressiva da mesma mostra sinais claros de recuperação,
especialmente no que tange à população faunística, a despeito da elevada pressão de
ocupação na região. Adicionalmente o traçado proposto intercepta a Área Prioritária
para a Conservação dos Vales dos rios Tijucas e Biguaçu que, neste segmento
propicia a conexão dos ecossistemas de serras da porção centro-leste do estado, com
os ecossistemas do litoral e a Área Prioritária Corredor PAREST Serra do Tabuleiro,
interceptada pelo traçado no segmento da BR 282 até a BR 101. Tendo em vista os
indicativos de regeneração da comunidade faunística e o fato de que a região
desempenha a função de conexão entre ecossistemas, classificou-se a área, do ponto
de vista de seu índice de biodiversidade, como sendo área de trânsito ou reprodução
de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção.
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Índice Abrangência (IA):
O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre os
recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será avaliado em
cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao processo de
licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia.
Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados compartimentos
homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados adequadamente
em termos de abrangência, não devendo ser considerados de forma cumulativa. O
resultado final da abrangência será considerado de forma proporcional ao tamanho
deste compartimento em relação ao total de compartimentos.
No caso em questão, implantação do Contorno Rodoviário de Florianópolis, o traçado
proposto afeta cinco bacias hidrográficas, dos Rios Inferninho, Biguaçu, Maruim, Passa
Vinte e Aririú, e uma sub-bacia, do Rio Forquilhas, integrante da bacia do Rio Maruim.
Cerca de 30% do traçado proposto se desenvolve na bacia do Rio Biguaçu, em seu
baixo curso. Cerca de 11% do traçado proposto se desenvolve na sub-bacia do Rio
Forquilhas, desde suas cabeceiras na serra até seu médio curso já na área de planície.
Tendo em vista que o traçado atravessa toda a área das nascentes deste curso d’água,
considera-se que esta é a bacia que, do ponto de vista ecológico, sofre os maiores
impactos do empreendimento. Cerca de 20% do segmento se desenvolve na bacia do
Rio Maruim, excluindo-se neste caso a sub-bacia do Rio Forquilhas, considerada
separadamente para fins de análise. O traçado se desenvolve ao longo do médio curso
do Rio Maruim, em trecho frequentemente afetado por enchentes e alagamentos. O
traçado que abrange a bacia do Rio Passa Vinte, atinge seu médio e baixo curso. Esta
é a bacia mais antropizada, estando praticamente toda inserida em áreas urbanizadas
da cidade de Palhoça. Por fim, a bacia do Rio Aririú é afetada em seu alto e médio
curso, apresentando interceptações ao Rio em vários pontos. Considerando o pequeno
porte da bacia, pode-se aferir que o traçado atinge parte expressiva de sua área.
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Bacia do Rio Inferninho
Valor
1
2

3
4

Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
impactos limitados à área de uma microbacia
impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de
uma bacia de 3a ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à
área de uma bacia de 1a ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem

Bacia do Rio Biguaçu
Valor
1
2

3
4

Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
impactos limitados à área de uma microbacia
impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de
uma bacia de 3a ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à
área de uma bacia de 1a ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem

Sub-bacia do Rio Forquilhas
Valor
1
2

3
4

Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
impactos limitados à área de uma microbacia
impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de
uma bacia de 3a ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3a ordem e limitados à
área de uma bacia de 1a ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem
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Bacia do Rio Maruim
Valor
1
2

3
4

Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
impactos limitados à área de uma microbacia
impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de
uma bacia de 3ª ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à
área de uma bacia de 1ª ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1ª ordem

Bacia do Rio Passa Vinte
Valor
1
2

3
4

Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
impactos limitados à área de uma microbacia
impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de
uma bacia de 3ª ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à
área de uma bacia de 1ª ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1ª ordem

Bacia do Rio Aririú
Valor
1
2

3
4

Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
impactos limitados à área de uma microbacia
impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de
uma bacia de 3ª ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à
área de uma bacia de 1ª ordem
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1ª ordem
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Cálculo do Índice de Abrangência Ponderado:
IA = IA(Bacia Inferninho) x 0,188 + IA(Bacia Biguaçu) x 0,315 + IA(Sub-bacia Forquilhas) x 0,115 + IA(Bacia
rio Maruim)

x 0,123 + IA(Bacia rio Passa Vinte) x 0,136 + IA(Bacia Aririú) x 0,123

IA = (3 x 0,188) + (4 x 0,315) + (3 x 0,115) + (3 x 0,123) + (3 x 0,136) + (2 x 0,123) =
0,564 + 1,26 + 0,345 + 0,369 + 0,408 + 0,246 = 3,19

IA = 3,19

Índice Temporalidade (IT):
O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o
empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do empreendimento.

Valor

Atributo

1

imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento;

2

curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento;

3

média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento;

4

longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento.

Apesar da análise dos impactos do projeto com a adoção dos ajustes de projeto e das
medidas mitigadoras ter demonstrado que a maior parte dos impactos se concentra na
fase de obras e tem sua magnitude reduzida por tais medidas, não se pode
desconsiderar o fato de que a implantação de uma nova via induz a mudanças
significativas nos padrões de uso e ocupação do solo em nível regional. Tais
modificações resultam no aumento da pressão sobre os recursos ambientais de forma
geral e, neste caso específico, no agravamento dos riscos de ocorrência de desastres
como cheias, alagamentos e deslizamentos de encostas. A região metropolitana de
Florianópolis já vem apresentando elevados índices de crescimento da ocupação.
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Entre 1980 e 2009 registrou-se aumento de 287% na malha urbana dos quatro
municípios que compõe esta região. Assim sendo, considera-se que do ponto de vista
do índice de temporalidade, apesar de grande parte dos impactos serem de curto
prazo, existe um componente temporal de longo prazo que deve ser considerado, que
é o efeito do empreendimento nos padrões de uso do solo.

Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP):
O ICAP varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração
significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento,
conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro
de Estado do Meio Ambiente.
Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados compartimentos
homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados adequadamente
em termos de comprometimento de área prioritária, não devendo ser considerados de
forma cumulativa. O resultado final do ICAP será considerado de forma proporcional ao
tamanho deste compartimento em relação ao total de compartimentos. Impactos em
Unidades de Conservação serão computados exclusivamente no IUC.
Valor
0

Atributo
inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas
prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação.

1

impactos que afetem áreas de importância biológica alta

2

impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta

3

impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou
classificadas como insuficientemente conhecidas

Na região do empreendimento em questão existem duas áreas identificadas pelo MMA
como prioritária à Conservação, a área de código MA046 e a área de código MAZC038,
denominada Área Prioritária dos Vales dos rios Tijucas-Biguaçu e Área Prioritária
Corredor PAREST Serra do Tabuleiro. A classificação apresentada pelo MMA
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estabelece que as duas áreas possuem alta importância e alta prioridade em termos de
conservação. A MA046 é interceptada pelo traçado proposto para o empreendimento
em uma porção que possui elevada relevância como corredor ecológico, o que já foi
destacado na descrição dos impactos considerados.

Síntese dos Índices para Cálculo do Grau de Impacto (GI)
Após a análise específica dos índices necessários ao cálculo do grau de impacto, a ser
efetuado pelo IBAMA, discutidos anteriormente, apresenta-se na Tabela 140 síntese
dos valores obtidos.
Tabela 140: Índices de valores obtidos.

Índice

Valor atribuído

IUC

0%

IM

2

IB

3

IA

3,19

IT

4

ICAP

2
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11. CONCLUSÕES

O Estudo de Impacto Ambiental relativo à proposta de implantação do Contorno
Rodoviário de Florianópolis foi elaborado pela MPB Engenharia seguindo estritamente
as determinações do Termo de Referência elaborado pelo IBAMA e seus anexos.
Como resultado desta ampla análise, realizada a partir de um arcabouço teórico,
metodológico e tecnicamente constituído para auxílio na tomada de decisões pelo
empreendedor no processo de viabilização do projeto, foi possível identificar os
principais aspectos críticos da proposta apresentada e os pontos prioritários para
proposição de intervenções e ajustes, bem como ações de monitoramento e coresponsabilização entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil.
Os procedimentos e indicadores definidos para identificação dos principais processos
naturais e sociais atuantes na região, que têm interface com as fases de planejamento,
construção e operação da nova via, apontam importantes subsídios não só para o
empreendimento em questão, mas também para o planejamento ambiental dos
municípios atravessados pelo mesmo.
Neste sentido destaca-se que o processo de licenciamento do Contorno Rodoviário é
muito oportuno uma vez que permite ampliar, para fóruns mais amplos e qualificados
da sociedade, discussões acerca da dinâmica e de questões emblemáticas para os
municípios de Biguaçu, São José e Palhoça, que tem passado ao largo de uma decisão
ou pacto social no que tange a seus custos e benefícios quando da viabilização dos
diversos empreendimentos já implantados ou em fase de implantação nestes
municípios.
Os

estudos,

análises

e

propostas

contidas

no

presente

documento

se

consubstanciaram com base na definição de cenários para a região, com o sem o
empreendimento, a partir dascondições emergentes e tendências que já se manifestam
na área de influência do empreendimento e nas conseqüências potencialmente
decorrentes da proposta em discussão.
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Com base no estabelecimento das devidas relações e inter-relações entre estes fatores
e na integração dos diagnósticos setoriais dos meios físico e biótico e da
socioeconomia da área afetada, foi possível explicitar as relações de dependência e/ou
sinergia entre os fatores ambientais incidentes sobre estas esferas, de modo a se
compreender a estrutura e a dinâmica da região, destacando-se os aspectos mais
relevantes e os pontos julgados críticos no contexto ambiental.
A partir dos dados levantados na etapa do diagnóstico é possível verificar que a região
da Região Metropolitana de Florianópolis apresenta um elevado índice de crescimento
populacional, que em 2007 já refletia em baixos índices de acesso a postos de
trabalho. O processo de urbanização é acelerado, sendo que no período entre 1985 e
2009 a área urbana cresceu 287,67% nos quatro municípios. A despeito da existência
de planos diretores nos municípios de Palhoça, São José e Biguaçu, a ocupação tem
avançado sobre áreas frágeis, como margens e planícies de inundação e áreas de
maior declividade de encostas, o que tem resultado no aumento do número e da
gravidade das ocorrências de desastres. O crescimento da região da Região
Metropolitana de Florianópolis, em especial dos municípios de Palhoça e Biguaçu,
tende a ter continuidade nos próximos anos, seguindo a tendência geral de
concentração urbana verificada no país. O crescimento hoje verificado independe da
proposta do empreendimento ora em discussão.
A análise integrada aponta para a necessidade urgente de disciplinar de forma
sustentável a ocupação urbana dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e
Biguaçu. Se nada for feito neste sentido,num cenário de curto a médio prazo, as áreas
hoje consideradas criticas serão ampliadas, com elevação dos problemas associados a
desastres naturais, falta de acesso aos serviços e infra-estrutura básica, elevação dos
riscos à saúde e perda da qualidade ambiental e de vida.
Do ponto de vista das condições sociais emergentes não existe a expectativa de que a
construção do empreendimento venha a alterar o padrão geral apresentado. Destacase que embora a implantação do empreendimento possa contribuir com o crescimento
da ocupação de determinadas áreas na região, dificilmente será responsável pelo
aumento expressivo dos índices de crescimento da malha urbana verificados hoje em
dia. Tal expectativa decorre do fato de que o Contorno foi definido como sendo uma
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rodovia de Classe 1A, que possui acessos restritos, permitindo a entrada e saída de
usuários apenas em alguns pontos o que minimiza a tendência a expansão dos setores
de comércio e serviços ao longo da mesma, e devido ao fato de que na região já existe
grande quantidade de empreendimentos imobiliários consolidados, em fase de
implantação ou de expansão, independentemente do empreendimento.
Oobjetivo principal do empreendimento proposto é promover o desvio do tráfego de
longa distância do eixo principal da BR 101 na Região Metropolitana de Florianópolis,
melhorando a fluidez do tráfego de passagem e do tráfego urbano que utiliza a rodovia,
minimizando assim os congestionamentos, conforme definido no Edital de Concessão
nº 007/2007, item 5.1.2 do Programa de Exploração Rodoviária. Do ponto de vista
social, econômico e ambiental evidenciou-se que a melhoria na fluidez do tráfego, com
redução dos níveis de congestionamentos traz uma série de benefícios, o que justifica
a desconcentração do tráfego ao longo da BR 101 por meio da implantação de um
contorno rodoviário, conforme já previa o antigo DNER em 1997 e determinou a ANTT
quando da elaboração dos parâmetros e diretrizes para a concessão do trecho
rodoviário que inclui o segmento em apreço.
O Estudo de Impacto Ambiental relativo à proposta de implantação do Contorno
Rodoviário de Florianópolis foi elaborado pela MPB Engenharia seguindo estritamente
as determinações do Termo de Referência elaborado pelo IBAMA e seus anexos.
Como resultado desta ampla análise, realizada a partir de um arcabouço teórico,
metodológico e tecnicamente constituído para auxílio na tomada de decisões pelo
empreendedor no processo de viabilização do projeto, foi possível identificar os
principais aspectos críticos da proposta apresentada e os pontos prioritários para
proposição de intervenções e ajustes, bem como ações de monitoramento e coresponsabilização entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil.
Os procedimentos e indicadores definidos para identificação dos principais processos
naturais e sociais atuantes na região, que têm interface com as fases de planejamento,
construção e operação da nova via, apontam importantes subsídios não só para o
empreendimento em questão, mas também para o planejamento ambiental dos
municípios atravessados pelo mesmo.
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Neste sentido destaca-se que o processo de licenciamento do Contorno Rodoviário é
muito oportuno uma vez que permite ampliar, para fóruns mais amplos e qualificados
da sociedade, discussões acerca da dinâmica e de questões emblemáticas para os
municípios de Biguaçu, São José, Palhoça e Governador Celso Ramos, que tem
passado ao largo de uma decisão ou pacto social no que tange a seus custos e
benefícios quando da viabilização dos diversos empreendimentos já implantados ou em
fase de implantação nestes municípios.
Os

estudos,

análises

e

propostas

contidas

no

presente

documento

se

consubstanciaram com base na definição de cenários para a região, com o sem o
empreendimento, a partir dascondições emergentes e tendências que já se manifestam
na área de influência do empreendimento e nas conseqüências potencialmente
decorrentes da proposta em discussão.
Com base no estabelecimento das devidas relações e inter-relações entre estes fatores
e na integração dos diagnósticos setoriais dos meios físico, biótico e da socioeconomia
da área afetada, foi possível explicitar as relações de dependência e/ou sinergia entre
os fatores ambientais incidentes sobre estas esferas, de modo a se compreender a
estrutura e a dinâmica da região, destacando-se os aspectos mais relevantes e os
pontos julgados críticos no contexto ambiental.
A partir dos dados levantados na etapa do diagnóstico é possível verificar que a região
da Região Metropolitana de Florianópolis apresenta um elevado índice de crescimento
populacional, que em 2007 já refletia em baixos índices de acesso a postos de
trabalho. O processo de urbanização é acelerado, sendo que no período entre 1985 e
2009 a área urbana cresceu 287,67% nos quatro municípios. A despeito da existência
de planos diretores nos municípios de Palhoça, São José e Biguaçu, a ocupação tem
avançado sobre áreas frágeis, como margens e planícies de inundação e áreas de
maior declividade de encostas, o que tem resultado no aumento do número e da
gravidade das ocorrências de desastres. O crescimento da região da Região
Metropolitana de Florianópolis, em especial dos municípios de Palhoça e Biguaçu,
tende a ter continuidade nos próximos anos, seguindo a tendência geral de
concentração urbana verificada no país. O crescimento hoje verificado independe da
proposta do empreendimento ora em discussão.
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A análise integrada aponta para a necessidade urgente de disciplinar de forma
sustentável a ocupação urbana dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e
Biguaçu. Se nada for feito neste sentido,num cenário de curto a médio prazo, as áreas
hoje consideradas criticas serão ampliadas, com elevação dos problemas associados a
desastres naturais, falta de acesso aos serviços e infra-estrutura básica, elevação dos
riscos à saúde e perda da qualidade ambiental e de vida.
Do ponto de vista das condições sociais emergentes não existe a expectativa de que a
construção do empreendimento venha a alterar o padrão geral apresentado. Destacase que embora a implantação do empreendimento possa contribuir com o crescimento
da ocupação de determinadas áreas na região, dificilmente será responsável pelo
aumento expressivo dos índices de crescimento da malha urbana verificados hoje em
dia. Tal expectativa decorre do fato de que o Contorno foi definido como sendo uma
rodovia de Classe 1A, que possui acessos restritos, permitindo a entrada e saída de
usuários apenas em alguns pontos o que minimiza a tendência a expansão dos setores
de comércio e serviços ao longo da mesma, e devido ao fato de que na região já existe
grande quantidade de empreendimentos imobiliários consolidados, em fase de
implantação ou de expansão, independentemente do empreendimento.
O objetivo principal do empreendimento proposto é promover o desvio do tráfego de
longa distância do eixo principal da BR 101 na Região Metropolitana de Florianópolis,
melhorando a fluidez do tráfego de passagem e do tráfego urbano que utiliza a rodovia,
minimizando assim os congestionamentos, conforme definido no Edital de Concessão
nº 007/2007, item 5.1.2 do Programa de Exploração Rodoviária. Do ponto de vista
social, econômico e ambiental evidenciou-se que a melhoria na fluidez do tráfego, com
redução dos níveis de congestionamentos traz uma série de benefícios, o que justifica
a desconcentração do tráfego ao longo da BR 101 por meio da implantação de um
contorno rodoviário, conforme já previa o antigo DNER em 1997 e determinou a ANTT
quando da elaboração dos parâmetros e diretrizes para a concessão do trecho
rodoviário que inclui o segmento em apreço.
Durante a análise de impacto realizada ficou claro que a parte mais expressiva dos
impactos relevantes está associada à concepção do projeto, que considerou o modelo
clássico de rodovias em corte e aterro, porém considerando a travessia por túneis de
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três áreas de elevada fragilidade e importância ambiental no município de Palhoça.
Áreas sujeitas a inundação e exorregamentos, necessiadade de remoção de famílias e
recuperação de passivos ambientais são algumas situações que demandam a adoção
de soluções de engenharia voltadas à minimização dos impactos. Assim sendo,
considerando-se que os impactos estariam relacionados mais à concepção do projeto
do que à concepção de implantação de um contorno rodoviário na área em questão,
realizou-se a proposição de um conjunto de medidas mitigadoras que passa, em sua
maioria expressiva, por melhorias no projeto de engenharia com a incorporação de
alternativas tecnológicas que permitem minimizar as interferências no ambiente.
O cenário obtido a partir da realização de ajustes no projeto de engenharia e da
implantação de medidas de proteção e conservação ambiental, conforme detalhado ao
longo de todo o item 7 do presente estudo, aponta para uma concepção do
empreendimento que apresenta viabilidade ambiental e encontra-se apto à discussão
pública a ser promovida no âmbito do processo de licenciamento ambiental sob
responsabilidade do IBAMA.
Adicionalmente, é necessário destacar e enfatizar que a viabilidade ambiental do
empreendimento requer que seja observado, no mínimo, o conjunto completo das
medidas mitigadoras propostas (inclui tanto os ajustes de projeto quanto as medidas as
preventivas,

mitigadoras,

e

compensatórias).

Destaca-se

que

estas

medidas

ambientais e sua tradução em programas, poderão e deverão receber contribuições e
melhorias posteriores por conta do debate público sobre elas.
O cenário obtido a partir da realização de ajustes no projeto de engenharia e da
implantação de medidas de proteção e conservação ambiental, conforme detalhado ao
longo de todo o item 7 do presente estudo, aponta para uma concepção do
empreendimento que apresenta viabilidade ambiental e encontra-se apto à discussão
pública a ser promovida no âmbito do processo de licenciamento ambiental sob
responsabilidade do IBAMA.
Adicionalmente, é necessário destacar e enfatizar que a viabilidade ambiental do
empreendimento requer que seja observado, no mínimo, o conjunto completo das
medidas mitigadoras propostas (inclui tanto os ajustes de projeto quanto as medidas as
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preventivas,

mitigadoras,

e

compensatórias).

Destaca-se

que

estas

medidas

ambientais e sua tradução em programas, poderão e deverão receber contribuições e
melhorias posteriores por conta do debate público sobre elas.
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13. GLOSSÁRIO

A
Abalo Sísmico: É um tremor da superfície terrestre produzido por forças naturais
situadas no interior da crosta terrestre e a profundidades variáveis.
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Abóbadas: Todo o teto côncavo pode-se chamar abóbada. Cobertura encurvada. Do
ponto de vista geométrico, a abóbada tem origem num arco que se desloca e gira
sobre o próprio eixo, cobrindo toda a superfície do teto.
Abrangência: Informa a espacialidade ou dimensão da interferência provocada.
Adjacente: Situado junto a outro, próximo, vizinho.
Afloramento: Em geologia, um afloramento é a exposição de uma rocha na superfície
da Terra.
Afluente: Curso d’água, que deságua em outro curso d’água, considerado principal, ou
em um lago contribuindo para lhes aumentar o volume; tributário.
Afluxo: s.m. Fluxo, ação de afluir, Chegada em grande quantidade.
Alítico: Refere-se à condição em que o solo se encontra dessaturado.
Alpendre: Cobertura suspensa por si só ou apoiada em colunas sobre portas ou vãos.
Geralmente, fica localizada na entrada da casa. Aos alpendres maiores dá-se o nome
de varanda.
Altimetria: Parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados no
estudo e representação do relevo do solo.
Alúvio: Detritos ou sedimentos clásticos de qualquer natureza carregados e
depositados pelos rios. Os depósitos aluvionares são compostos de areias, seixos de
tamanho diversos e argilas.
Amazônia Legal: A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território
brasileiro e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato
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Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a
oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km².
Ambiente Lêntico: Ambiente aquático no qual a massa d'água apresenta-se parada,
sem correnteza.
Ambiente Lótico: Ambiente aquático cujas águas se apresentam em movimento ou
em correnteza.
Anisotrópico: É a característica que uma substância possui em que certa propriedade
física varia com a direção.
Anortosito: É um tipo de rocha metamórfica, presente na constituição dos continentes
lunares. É uma rocha de cor clara.
Anticiclone: Região em que o ar se afunda vindo de cima e suprime os movimentos
ascendentes necessários à formação de nuvens e precipitação. Normalmente o tempo
seco e sem nuvens está associado a este fenômeno.
Antropização: Transformação que exerce o ser humano tanto sobre o meio ambiente,
como sobre o biótopo ou a biomassa.
Antropizada: É a transformação que exerce o ser humano tanto sobre o meio
ambiente, como sobre o biótopo ou a biomassa.
Antropofágico: Característica de quem come carne humana; canibalismo.
Antropologia: Ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. É um
termo de origem grega, formado por “anthropos” (homem, ser humano) e “logos”
(conhecimento).
Anuência: Ação ou consequência de anuir; aprovação, consentimento: isso foi feito
com a anuência de todos.
Aquicultura: Atividade destinada à criação de seres vivos aquáticos (peixes,
crustáceos, algas etc.), com o objetivo de aumentar a produtividade dos ambientes em
que vivem.
Arborícola: Descreve animais cuja vida se dá principalmente nas árvores.
Arcabouço: Esqueleto / Madeiramento de uma construção, armação / Esboço,
delineamento inicial.
Área de influencia: Área externa de um dado território, sobre o qual exerce influência
de ordem ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações nos processos
ecossistêmicos.
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Arqueano: Na escala de tempo geológico, está compreendido aproximadamente entre
3,85 bilhões de anos e 2,5 bilhões de anos atrás.
Arqueologia: Ciência que estuda monumentos e vestígios de civilizações antigas.
Arquitetura Eclética: Refere-se a um movimento arquitetônico predominante desde
meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX.
Arregimentar: Ato de reunir/agrupar.
Arroios: Nos países tropicais, canal natural ou artificial, que liga cursos de água.
Arte Sacra: Arte sacra é o nome dado a toda produção artística qualificada e destinada
ao culto sagrado.
Artefatos líticos: As primeiras ferramentas utilizadas pelos nossos ancestrais eram
caracterizadas por um material muito simples e facilmente disponível nas áreas e/ou
paisagens ocupadas durante a pré-história: a pedra.
Assintomática: Que não tem ou não produz os sintomas característicos.
Assoreamento: Deposição de material sedimentar ou material coluvionar, resultando
no aterramento ou entulhamento de áreas mais baixas.
Aterro: Acúmulo de terras removidas para nivelar ou altear um terreno complexo
hoteleiro: conjunto de hotéis.

B
Bacia hidrográfica: (1) Área limitada por divisores de água, dentro da qual são
drenados os recursos hídricos, através de um curso de água, como um rio e seus
afluentes. A área física, assim delimitada, constitui-se em importante unidade de
planejamento e de execução de atividades socioeconômicas, ambientais, culturais e
educativas.
Baía: Reentrância da costa, porém, menor que a de um golfo, pela qual o mar penetra
n interior das terras.
Balaústre: Pequena coluna ou pilar em metal, madeira, pedra ou alvenaria que,
alinhada lado a lado, sustenta corrimãos e guarda-corpos.
Banco de Germoplasma: unidades conservadoras de material genético de uso
imediato ou com potencial de uso futuro.
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Bandeira: Caixilho fixo ou móvel, situado na parte superior de portas e janelas. Pode
ser fixo ou móvel, favorecendo a iluminação e a ventilação dos ambientes.
Bandeirantes: Foram os homens valentes, que no princípio da colonização do Brasil,
foram usados pelos portugueses com o objetivo de lutar com indígenas rebeldes e
escravos fugitivos.
Barlavento: É o lado de onde sopra o vento, também se referem às construções
quando se estuda o comportamento das estruturas sob a ação do vento.
Bateira: Pequena embarcação sem quilha.
Batólito: Grandes injeções maciças de material magmático que aparecem através de
fendas da crosta.
Benzedeira: São mulheres que, detendo determinados conhecimentos curativos sobre
ervas medicinais, sobre rezas e benzeduras, sobre o parto e o cuidado dos bebês
recém-nascidos e tendo o poder e o conhecimento dos procedimentos rituais para
enfrentar ou proteger dos malefícios.
Benzedura: É uma prática utilizada na cura de doenças e afastamento de males,
realizada eminentemente por mulheres.
Bermas de equilíbrio: Método de estabilização de terrenos.
Bioma: Cada um dos grandes meios do planeta: oceano, floresta, pradaria, conjunto
de águas doces.
Bota-fora: É amplamente utilizado na terraplenagem para designar o local onde são
descartados os materiais provenientes de obras de terraplenagem que envolvam
escavação e remoção de terra ou ainda, demolições e reformas que necessitem de
remoção de entulhos.
Bruma: Nevoeiro, cerração.

C
Cachorros (arquitetura): Peça em pedra ou madeira, em balanço, que dá sustentação
aos beirais e ao piso de sacadas ou balcões.
Calcialcalinos: Petrologia em que a porcentagem em peso de sílica está entre 56 a
61% e as porcentagens em peso de cálcio e álcalis são iguais.
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Cambissolos: São solos constituídos por material mineral, com horizonte B. Devido à
heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições
climáticas, as características destes solos variam muito de um local para outro.
Cambriano: É o período da era Paleozoica que está compreendido entre 542 milhões
e 488 milhões de anos atrás, aproximadamente.
Capitel: Parte superior, em geral esculpida, de uma coluna.
Carnívoro: Animal que se alimenta predominantemente de outros animais.
Carreamento: Conduzir, levar.
Cauda preênsil: Cauda com capacidade de se prender de forma que sustenta o cormo
do animal.
Chernozêmico: Horizonte mineral espesso (>25 cm), rico em matéria orgânica com
consistências macias e friáveis, escuras e eutrófico.
Cimalha: Saliência ou arremate na parte mais alta da parede, onde assentam os
beirais do telhado.
Cimalhas: A parte superior da cornija. Saliência ou arremate na parte mais alta da
parede, onde assentam os beirais do telhado.
Coliformes Fecais: São microrganismos que aparecem exclusivamente no trato
intestinal de animais de sangue quente. Sua identificação na água permite afirmar que
houve presença de matéria fecal, traduzindo-se como "risco potencial" para encontro
nas águas dos agentes biológicos, ou seja, as bactérias, vírus, protozoários e vermes.
Colina: Pequena elevação de terra, mais baixa que uma montanha.
Colúvio: Material transportado de um local para outro, principalmente por efeito da
gravidade. O material coluvial só aparece no sopé de vertentes ou em lugares pouco
afastados de declives que lhe estão acima.
Compacidade: Relação proporcional entre os sólidos que se encontram dentro de um
volume específico.
Compensação Ambiental: A compensação ambiental é um instrumento de política
pública que, intervindo junto aos agentes econômicos, proporciona a incorporação dos
custos

sociais

e

ambientais

da

degradação

gerada

por

determinados

empreendimentos, em seus custos globais.
CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente.
CONSEMA: Conselho Estadual de Meio Ambiente.
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Conurbação: Crescimento urbano, urbanização, aglomerado urbano.
Corpo d’água: É qualquer acumulação significativa de água, usualmente cobrindo
a Terra ou outro planeta.
Corredor Ecológico: Faixa de vegetação que liga grandes fragmentos florestais
ou unidades de conservação separados pela atividade humana (estradas, agricultura,
clareiras abertas pela atividade madeireira, etc.), proporcionando à fauna o livre trânsito
entre as áreas protegidas e, consequentemente, a troca genética entre as espécies.
Corroborar: Apresentar argumento ou informação que acompanha ou dá força a
determinada afirmação ou ideia.
Cosmopolita: Designação dada ao indivíduo que viaja frequentemente, por diversos
países, tendo uma forte capacidade de adaptação a diferentes hábitos culturais e
modos de vida.
Crátons: São porções bastante antigas da crosta continental, tendo se mantido
relativamente estáveis por no mínimo 500 milhões de anos, fato que os caracteriza
como terrenos Pré-Cambrianos.
CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Crepuscular: Termo usado para descrever animais que são primariamente ativos
durante o crepúsculo, ou seja, no amanhecer e no anoitecer.
Criptozóico: Também denominado Pré-cambriano, se estende desde a formação da
Terra, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, até 570 milhões de anos atrás.
Crivo: Qualquer objeto, utensílio com o fundo perfurado com muitos furos pequenos e
aproximados e que se usa para separar fragmentos, grãos, pedras preciosas e
congêneres, de acordo com o volume e a espessura.
Crustais: São segmentos da crosta que exibem características geológicas e geofísicas
semelhantes.
Curso d’água: É qualquer corpo de água fluente, como rios, córregos, riachos,
regatos, ribeiros.
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D
Datação Radiométrica: É o procedimento do calculo da idade absoluta de uma rocha
por meio da medição da quantidade de energia emitida por seus elementos radioativos.
DATASUS: Banco de dados do Sistema Único de Saúde.
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio, é a quantidade de oxigênio necessária para
oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma
inorgânica estável.
DQO: Demanda Química de Oxigênio, é a quantidade de oxigênio necessária para
oxidação da matéria orgânica de uma amostra por meio de um agente químico, como o
dicromato de potássio.
Declividade: Inclinação do relevo em relação ao plano horizontal.
Decreto: Determinação escrita, emanada do chefe do Estado, do poder executivo ou
de qualquer autoridade soberana.
Deformação: Modificação de uma rocha em forma (distorção) e em volume (dilatação)
produzida por esforços.
Degradação ambiental: (1) Prejuízos causados ao meio ambiente, geralmente
resultante de ações do homem sobre a natureza. Um exemplo é a substituição da
vegetação nativa por pastos. (2) Termo usado para qualificar os processos resultantes
dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas
propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos
ambientais.
Dendrítico: É um regime hidrográfico fluvial caracterizado por uma grande quantidade
de afluentes e subafluentes.
Densidade Demográfica: O quociente entre a população total de uma determinada
região (cidade, estado, país, etc.) e a sua superfície.
Dentição áglifa: tipo de dentição característico das serpentes sem aparelho inoculador
de peçonha. Os dentes são maciços e sem canal inoculador.
Dentição opistóglifa: tipo de dentição característica de determinadas espécies de
serpentes, cujos dentes inoculadores de peçonha se encontram na parte posterior do
maxilar superior, apresentando, assim, perigo altamente reduzido para o homem.
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Dentição solenóglifa: tipo de dentição onde a serpente apresenta dois dentes
retráteis, inoculadores de peçonha de caráter neurotóxico, hemotóxico e ou citotóxico,
localizados na parte anterior do maxilar superior.
Depósitos sedimentares: Resultante do acúmulo de materiais desagregados das
diferentes rochas que aparecem no globo terrestre. De acordo com sua origem podem
ser: aluvial, marinho, eólico, glacial, coluvial, químico e orgânico.
Desapropriação: É o procedimento pelo qual o Poder Público, fundado na
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente, despoja
alguém de certo bem, móvel ou imóvel, adquirindo-o para si em caráter originário,
mediante justa e prévia indenização.
Dessedentação de animais: Saciar a sede de animais em qualquer local onde se
acumula água.
Detritívoro: animal que se alimenta predominantemente de organismos mortos ou de
matéria orgânica parcialmente em decomposição.
Dique: Intromissão de magma em forma alongada através das camadas da crosta
terrestre.
Diáclases: São fraturas que dividem as rochas em blocos e em relação às quais não
se produziu deslocamento ou o deslocamento foi mínimo. Todas as rochas desde a sua
formação estiveram submetidas a esforços de compressão, tração e torsão que deram
origem a um conjunto de fraturas designadas por diáclases.
DNER: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Doenças Endêmicas: É uma doença localizada em um espaço limitado denominado
“faixa endêmica”. Isso quer dizer que, endemia é uma doença que se manifesta apenas
numa determinada região, de causa local.
Dossel: Vida animal ou vegetal que é encontrada sobre as folhagens das árvores
muito acima do chão. O dossel, que pode ter mais do que 25 metros de altura, é
resultado da sobreposição dos galhos e folhas das árvores.
Drenagem: Um sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais é composto por
estruturas e instalações de engenharia destinadas ao transporte, retenção, tratamento
e disposição final das águas das chuvas.
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E
Ecozona:

Área

geográfica

em

que

suas

"fronteiras naturais"

são

definidas

pela natureza (não pelo ser humano) e que se distingue de outras áreas por
sua flora, fauna, clima, rochas, solos, morfologia do terreno e outros fatores.
Edáficos: É o conjunto de animais que vive dependendo diretamente do solo.
Efluente: Nome dado a qualquer líquido que flua de um sistema de coleta ou
transporte de águas utilizadas pela ação humana. Os efluentes são comumente mais
ricos em matéria orgânica e inorgânica que os líquidos naturais dos ecossistemas.
Embasamento: Escudo constituído pelas rochas que afloram desde o começo da
formação da crosta terrestre. As rochas que constituem o escudo brasileiro são o
granito e o gnaisse, principalmente.
Endemismo: Termo utilizado para espécies que se desenvolveram numa região
restrita.
Enegrecimento: Tornar negro; escurecer.
Enseada: Refere-se a um recorte da linha costeira, o qual forma uma pequena baía. É
uma reentrância aberta da costa em direção ao mar, limitada por duas porções mais
elevadas. Antigamente para os gregos enseadas significavam ótimos locais para
desembarque de tropas em longos períodos de guerra.
Entroncamento: Ponto onde se encontram duas ou mais coisas.
Enxurrada: Grande quantidade de água que corre com violência, resultante de chuvas
abundantes.
EPAGRI: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Epidemiologia: é uma ciência que estuda quantitativamente a distribuição dos
fenômenos de saúde/doença, e seus fatores condicionantes e determinantes, nas
populações humanas. Alguns autores também incluem na definição que a
epidemiologia permite ainda a avaliação da eficácia das intervenções realizadas no
âmbito da saúde pública.
Epífita: Designação de plantas que vivem sobre outras plantas.
Epífita: designação de plantas que vivem sobre outras plantas.
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Epopéia: Conjunto de acontecimentos históricos narrados em verso e que podem não
representar os acontecimentos com fidelidade, porém, apresenta fatos com relevante
conceito moral e atos heroicos.
Erosão: Destruição das saliências ou reentrâncias do relevo, tendendo a um
nivelamento ou colmatagem, no caso de litorais, enseadas, baías e depressões.
Escansorial: Descreve animal tem seu hábito de vida relacionado ao solo e
árvores/rochas. Está relacionado ao comportamento de “escalar”.
Escorregamentos: Descidas de solo ou das massas de rochas decompostas,
geralmente por efeito da gravidade. Nas estruturas inclinadas, os escorregamentos de
terrenos são mais facilitados.
Escorva: usado para produzir uma explosão, composto por um método de ignição, um
detonador (e, eventualmente um reforçador) e o explosivo propriamente dito.
Espaço aquícola: É um espaço físico contínuo em meio aquático, delimitado,
destinado a projetos de aquicultura, individuais ou coletivos.
Espécie cinegética: Espécie alvo de caça.
Espécie estenóica: Espécie que vivem em ambientes conservados e que dependem
deste tipo de habitat protegido para viver.
Espécie sinantrópica: Espécie que consegue viver próxima às habitações humanas.
Geralmente são espécies com certa plasticidade quanto às condições ambientais de
seu hábitat.
Espécies bioindicadoras: Organismos que reagem ao estresse pela acumulação de
substâncias nos tecidos. Ou quando sofrem alterações morfológicas, fisiológicas,
genéticas e etológicas.
Espraiamento: Derramar-se, estender-se; alastrar-se, expandir-se, propagar-se.
Esquadria: Qualquer tipo de caixilho usado numa obra, como portas, janelas, etc.
Seus lados devem formar esquadro, mas empresa-se essa designação mesmo com
outras formas.
Estágio Sucessional: Etapas de evolução de um ecossistema florestal.
Estiagem: O mesmo que seca, fenômeno climático causado pela insuficiência de
chuva numa determinada região por um período de tempo muito grande.
Estratigrafia: Ciência que estuda a sucessão das camadas ou estratos que aparecem
num corte geológico.
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Estrato: Camada, faixa: estrato social.
Estuário: Forma de desaguadouro de um rio no oceano, oposto ao delta, formando
uma boca única e é, geralmente, batido por correntes marinhas e correntes de marés
que impedem acumulação de detritos, como ocorre nos deltas.
Estupor: Estado de consciência ou sensibilidade apenas parcial ou insensibilidade
acompanhada por pronunciada diminuição da faculdade de exibir reações motoras.
Estuque: Espécie de argamassa feita geralmente com pó de mármore, cal fina, gesso
e areia.
Etnoarqueologia: Disciplina que procura entender, de que forma o conjunto de objetos
produzidos e utilizados por uma sociedade pode informar sobre o comportamento das
pessoas, e toda a estrutura social, política e econômica a que se relaciona.
Etnoarqueologia: Procura entender de que forma o conjunto de objetos produzidos e
utilizados por uma sociedade pode informar sobre o comportamento das pessoas e
suas estruturas sociais, através de referências junto a sociedades vivas, como as
conhecidas e denominadas "sociedades tradicionais".
Etnográfico: É o termo que os antropólogos dão às monografias descritivointerpretativas sobre as formas de vida de povos primitivos, seus usos, costumes,
valores e mitos.
Evapotranspiração: Perda de água do solo por evaporação e perda de água da planta
por transpiração, quando ocorrem de forma simultânea e são igualmente mensuradas.
Exógeno: Que provém do exterior, que se deve a uma causa externa.
Exumados: Desenterrados.
Exutório: Ponto de um curso d’água onde se dá todo o escoamento superficial gerado
no interior de uma bacia hidrográfica onde se localiza este curso.
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F
Fachada: Cada uma das faces de qualquer construção, a de frente é denominada
fachada principal, e as demais: fachada posterior ou fachada lateral.
Fácies: Conjunto de caracteres de ordem litológica e paleontológica que permite
conhecer as condições em que se realizaram os depósitos, podendo:se tirar
conclusões quanto a geologia estrutural e geomorfologia.
Faixa de Domínio: A base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas
pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral
de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis
marginais ou da faixa do recuo.
Fanerófitos: Grupo de plantas cujas gemas (brotos ou botões) se encontram a 25 cm,
ou mais, acima do solo.
Fanerozoico: Na escala de tempo geológico abrange os últimos 542 milhões de anos.
FATMA: Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina.
Fauna Silvestre: Todos os animais que vivem livres em seu ambiente natural.
Fitofisionomia: Conjunto de características de uma vegetação que se encontra em
determinado lugar associado aos fatores bióticos e abióticos.
Fitossociologia: Estudo das características, classificação, relações e distribuição de
comunidades vegetais naturais.
Flora: Conjunto de espécies vegetais (plantas, árvores, etc) de uma determinada
região ou ecossistema específico.
Florística: Estudo da botânica e biogeografia que estuda a distribuição de espécies de
plantas e a sua relação, em diversas áreas geográficas.
Folha (arquitetura): Elemento da asa de dobradiça; cada parte de portas ou janelas
que necessita de dobradiças para se mover.
Foliações: Qualquer estrutura planar de uma rocha metamórfica que pode ser
originada durante os processos de metamorfismo, resultando em um alinhamento
preferencial ou orientação de minerais.
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Fossa séptica: Unidade de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são
feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no
esgoto. É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos indicada,
sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas.
Fossorial: Descreve animal adaptado para escavar o solo, normalmente possuindo
pernas específicas para este trabalho.
Frechal: Componente do telhado. Viga que assenta sobre o topo da parede, recebe e
distribui uniformemente as pressões exercidas por elementos equidistantes, como
caibros de telhados, barrotes de sobrados, prumos, etc.
Frontão: Componente de arremate superior das janelas ou portas; o acabamento que
veda o espaço entre duas águas da cobertura; o arremate triangular do encontro entre
a parede e duas águas da cobertura. Atualmente, sua função original foi praticamente
abandonada, e o elemento passou a servir de mero ornamento.
Frugívoro: Animal que se alimenta predominantemente de frutos.
FUNAI: Fundação Nacional do Índio.

G
Geminada: Referência a duas casas unidas por uma mesma parede central.
Geocronologia: É a ciência que utiliza um conjunto de métodos de datação usados
para determinar a idade das rochas, fósseis, sedimentos e os diferentes eventos da
história da Terra.
Geodrenos: São elementos drenantes, constituídos por materiais sintéticos, que são
cravados verticalmente no terreno, dispostos em malha, de forma a permitir a
drenagem e acelerar os assentamentos.
Geologia: Ciência que estuda a estrutura da crosta terrestre em todos os seus
aspectos, seu modelado externo e as diferentes fases da história física da Terra.
Geomecânico: É o comportamento mecânico do solo e das rochas.
Geomorfologia: Ciência que estuda as formas de relevo, tendo em vista a origem,
estrutura, natureza das rochas, o clima da região e as diferentes forças endógenas e
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exógenas que, de modo geral, entram como fatores construtores e destruidores do
relevo terrestre.
Geoprocessamento: É o processamento informatizado de dados georreferenciados.
Utiliza

programas

de

computador que

permitem

o

uso

de

informações cartográficas (mapas, cartas topográficas e plantas) e informações a que
se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas.
Georreferenciamento: Pode ser de uma imagem ou um mapa ou qualquer outra forma
de informação geográfica, tornando suas coordenadas conhecidas num dado sistema
de referência.
Geossintéticos: São materiais aplicáveis a praticamente todas as obras geotécnicas,
como reforço, drenagem, filtro e impermeabilização.
Geotectônica: Ramo da geologia que estuda as relações entre os grandes conjuntos
estruturais (continentes e oceanos), os movimentos relativos das placas etc.
Glândulas paratóides: Glândula externa da pele, presente na parte traseira, na
garganta ou no ombro de sapos e algumas salamandras.
Gleba: (1) Parte de terra. (2) Terreno de cultura, torrão.
Gleissolos: São solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos recentes
não consolidados, de constituição argilosa, argilo-arenosa e arenosa, do período do
Holoceno. Compreende solos mal a muito mal drenados e que possuam características
resultantes da influência do excesso de umidade permanente ou temporário, devido a
presença do lençol freático próximo à superfície, durante um determinado período do
ano.
Gnaisse: Rocha cristalofiliana com os mesmos elementos do granito: quartzo,
feldspato e mica, porém orientados em camadas (xistosidade).
Gonduânica: A geologia de Santa Catarina pode ser classificada em cinco grandes
domínios: Embasamento Cristalino, Cobertura Vulcano-sedimentares Eo-Paleozóicas,
Cobertura Sedimentar Gonduânica, Rochas efusivas (Formação Serra Geral) e
Cobertura Sedimentar Quaternária.
Granito: Rocha eruptiva composta de três minerais essenciais: quartzo, feldspato e
mica. Possui textura granular identificável a olho nu.
Granito-gnáissicos: Complexos que incluem granito, gnaisse e rochas similares a
essas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2007, no
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complexo granito-gnaisse ocorrem rochas graníticas/gnáissicas de origem magmática
e/ou sedimentar de médio/alto grau metamórfico e terrenos contendo granitos e
sequências de rochas verdes.
Granitóide: Que possuem a aparência do granito, com textura granular.
Granívoro: Animal que se alimenta predominantemente de folhas.
Guarda-corpo: Grade ou balaustrada de proteção usada em balcões, janelas, sacados
ou varandas.
Guilda trófica: Agrupamento de aves conforme forma de alimentação.

H
Hematófago: Animal que se alimenta predominantemente de sangue.
Herbácea: Relativo ou semelhante a erva.
Hermético: Fechamento perfeito.
Holística: Totalidade.
Holocênico: Representado por rochas de formação recente.
Horizonte A,B,E: Diferenciação de cor, de textura e de composição química das
diversas camadas que compõe o solo.

I
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano.
IDS: Indicadores de Desenvolvimento Sustentável.
Ilha: Área de terra emersa circundada por um corpo d’água (oceano, mar, lago ou rio).
Impacto ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
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resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos
ambientais.
Imunização: É definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença
infecciosa. Prática que tem como objetivo aumentar a resistência de um indivíduo
contra infecções.
INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Indene: Que não sofreu dano; ileso; incólume (livre de perigo).
Infiltração: Capacidade de penetração da água das chuvas, devendo:se considerar
dois aspectos: permeabilidade de origem (areia) e permeabilidade adquirida (produzida
pela fraturação e juntas de estratificação).
Infraestrutura: Conjunto de elementos que suportam uma estrutura de construção
civil; conjunto de elementos que possibilitam a produção de bens eserviços de uma
sociedade.
Íngremes: Muito inclinado.
Inserção: Ato de inserir.
Insetívoro: Animal que se alimenta predominantemente de insetos.
Insumo: São todos os bens e serviços nescessários para produção de outro bem ou
serviço.
Intempéries: (1) Inclemência do tempo. (2) Perturbação atmosférica.
Intemperismo: Conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que
ocasionam a desintegração e decomposição das rochas.
Interflúvios: Pequenas ondulações que separam os vales, cujas vertentes são, na
maioria dos casos, de forma convexa, constituindo colinas.
Intrusão: Ação de se introduzir sem direito numa sociedade, num cargo.
Inversão térmica: É um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e
resfriamento da superfície em alguns locais e é agravado nos grandes centros urbanos
devido à presença de poluentes.
IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Isotropia: É a propriedade que caracteriza as substâncias que possuem as mesmas
propriedades físicas independentemente da direção considerada.
IVI: Um dado que expressa numericamente a importância de uma determinada espécie
dentre as árvores de uma comunidade florestal.

J
Jusante: Denomina-se uma área que fica abaixo de outra, ao se considerar a corrente
fluvial pela qual é banhada.

L
Ladrilho: Peça quadrada ou retangular, com pouca espessura, de cerâmica, barro
cozido, cimento, mármore, pedra, arenito ou metal.
Lambrequim: Ornamento recortado em madeira que arremata forros e beirais.
Lavoura temporária: É a área do estabelecimento utilizada para o cultivo de culturas
de curta duração (geralmente inferior a 1 ano) e que só produz uma vez, pois, na
colheita, destrói-se a planta. A área foi registrada em hectares, com até uma casa
decimal, na data de referência da pesquisa.
Lazareto: Edifício próprio para as quarentenas, isolado a destinado a receber e a
desinfectar as pessoas e os objetos provenientes de lugares onde reine uma doença
epidémica ou contagiosa.
Leiva: Terra lavrada; sulco de arado; manta de terra sobre dois sulcos.
Lençol freático: Os lençóis freáticos são lençóis subterrâneos de água. Estes lençóis
são alimentados pelas águas doces das chuvas e podem ter proporções enormes.
Lesivo: Que causa lesão.
Leucocrático:

É

o

termo

que

designa

o

granito

de

cor

bem

clara, formado na sua maior parte por quartzo e feldspatos.
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Liana: Plantas que germinam no solo, mantêm-se enraizadas no solo durante toda sua
vida e necessitam de um suporte para manterem-se eretas crescendo em direção à luz
disponível sobre o dossel das florestas.
Liana: Plantas que germinam no solo, mantêm-se enraizadas no solo durante toda sua
vida e necessitam de um suporte para manterem-se eretas crescendo em direção à luz
disponível sobre o dossel das florestas.
Licenciamento ambiental: O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo
pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental.
Lindeira: Que está na divisa, confrontante.
Litoestratigrafia: Estudo onde a camada geológica (estratigrafia) é definida pelas
características do solo sedimentar.
Litologia: Estudo científico de origem das rochas e suas transformações.
Litótipos: Tipos de rochas.
Loteamento: (1) Divisão da terra por lotes, normalmente destinados à urbanização; (2)
Nome dado ao projeto da divisão de terras.
Lusitana: Relativo ou pertencente a Portugal

M
Macroclastos: Designação de fragmentos de elevadas dimensões constituintes de
sedimentos detríticos ou rochas sedimentares, resultantes da erosão mecânica de
massas rochosas.
Macrodrenagem: É a retirada do excesso de água que

não

infiltra

no

solo,

acumulada em áreas relativamente grandes, a nível distrital ou de microbacia
hidrográfica.
Macrozoneamento: Zoneamento intenso e globalizante de uma área.
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Magmatismo: Conjunto de fenômenos relacionados com a formação, a cristalização e
a deslocação dos magmas.
Magnitude: Este atributo estabelece quantitativamente o grau de interferência do
impacto, seja ele positivo ou negativo.
Malacologia: Ramo da biologia que estuda os moluscos.
Mananciais: (1) Qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para
abastecimento humano, animal ou irrigação. Conceitua-se a fonte de abastecimento de
água que pode ser, por exemplo, um rio, um lago, uma nascente ou poço, proveniente
do lençol freático ou do lençol profundo (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental). (2) Qualquer extensão d´água, superficial ou subterrânea, utilizada para
abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação.
Mangue: Termo coletivo usado para gêneros de plantas halófitas que se instalam em
planícies de maré de regiões costeiras tropicais ou subtropicais.
Manguezal: Ecossistema costeiro, de transição entre o ambiente terrestre e o marinho.
O solo do manguezal caracteriza-se por ser úmido, salgado, lodoso, pobre em
oxigênio, muito rico em nutrientes e sofrer influência das marés. O manguezal é muito
rico em biodiversidade e serve de abrigo para a reprodução de inúmeras espécies de
aves, peixes, crustáceos, moluscos, etc.
Maricultor: Pessoa que cultiva organismos marinhos em seus habitats naturais,
geralmente com objetivos comerciais.
Marismas: São ecossistemas costeiros intermareais presentes ao redor de todo o
globo nas médias e altas latitudes com relevo pouco expressivo, em geral planícies ou
depressões alagadas.
Mata Ciliar: É a designação dada à vegetação que ocorre nas margens
de rios e mananciais.
Matacão: É um grande bloco arredondado de diâmetro maior que 256 mm, produzidos
pelo processo de intemperismo químico, conhecido como esfoliação esferoidal ou pelo
desgaste de blocos arrastados por correntes fluviais.
Meandro: É uma curva acentuada de um rio que corre em sua planície aluvial e que
muda de forma e posição com as variações de maior ou menor energia e carga fluviais
durante as várias estações do ano.
MEC: Ministério da Educação.
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Meio Biótico: Conjunto de todos os organismos vivos como plantas, animais e
decompositores, que vivem num ecossistema.
Mensuração: Medição.
MERCOSUL: Mercado Comum do Sul. União aduaneira de 5 países da América do Sul
Meridional: É uma qualificação que abrange tudo o que se refere a sul ou austral.
Mesofanerófitos: São plantas de porte médio, variando entre 20 e 30 m de altura,
ocorrendo preferencialmente nas áreas extra amazônicas.
Migmatito: São rochas que se formam através do metamorfismo regional ocorrido em
maciços graníticos, originando uma rocha gnassóide mista, constituída de material
magmático e sedimentar.
Migmatização: Conjunto de processos que provocam a formação de migmatitos.
Trata:se de um processo metamórfico.
Migração: Toda movimentação (ou deslocamento) da população que ocorre de um
lugar (de origem) para outro (destino), e que implica uma mudança de residência
habitual no caso das pessoas ou de habitat no caso das espécies animais. Pode-se
falar,

portanto,

de

dois

tipos

de

migração:

a

humana

e

a

de

animais.

Milonitos: É uma rocha metamórfica bandada ou laminada na qual a textura original da
rocha-mãe é destruída por intenso cisalhamento dentro de uma zona falha.
Mitigar: Tornar ou ficar mais suave ou menos intenso, geralmente o que é mau de
sofrer. (2) Abrandar, atenuar, suavizar.
Mobilidade Urbana: Conseguir se locomover com facilidade de casa para o trabalho,
do trabalho para o lazer e para qualquer outro lugar onde o cidadão tenha vontade ou
necessidade de estar, independentemente do tipo de veículo utilizado.
Moluscos: Filo de enterozoários de simetria bilateral (vísceras e concha espiraladas
em algumas espécies), de corpo mole e mucoso, carapaça ou concha calcária de uma,
duas ou oito peças. Não têm segmentação perceptível nem apêndices articulados, e
respiram através de brânquias ou pulmões; são marinhos, terrestres ou de água doce.
Morfoclimático: Referente às características morfológicas e climáticas de uma região.
Morfodinâmico: Estudo etiológico das formas dos seres organizados e das condições
da evolução dessas formas.
Morfoestrutural: Estrutura do relevo.
Morro: Monte pouco elevado, cuja altitude é aproximadamente de 100 a 200 metros.
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Morrotes: Morro pequeno.

N
Nectívoro: Animal que se alimenta predominantemente de néctar.
Neoproterozóicos: Era do éon Proterozoico, na escala de tempo geológico, que está
compreendida entre 1 bilhão e 541 milhões de anos atrás, aproximadamente.
Neossolos: São solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por
material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo
de horizonte B diagnóstico.

O
Obra de Arte: Nome que se dá tradicionalmente a pontes, viadutos, túneis, muros de
arrimo, bueiros etc., que representam estruturas necessárias à construção de estradas.
Odisséia: Viagem cheia de aventuras e histórias extraordinárias, uma série de
acontecimentos e fatos, e é um termo de origem grega. Odisseia também é um poema
da Grécia Antiga, é um dos principais feito por Homero, que foi um grande poeta da
época.
Off-Set: Consiste em nivelar os bordo do terreno, colocando-o na cota de projeto,
levando em consideração a inclinação do talude.
Oficina lítica: Sítios localizados em rochas fixas (suporte), cujas evidências de ação
humana são conjuntos de sulcos (amoladores) e depressões circulares (bacias),
resultantes da fricção de rochas móveis durante o processo de confecção de artefatos
líticos.
Olaria: Local onde se fabricam tijolos, telhas, manilhas e vasilhame de barro (panelas,
moringas etc.).
Ombrófila: Relativo à umidade.
Onda Sísmica: É uma onda que se propaga através da Terra, geralmente como
consequência de um sismo, ou devido a uma explosão.
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Onívoro: Animal que apresenta alimentação variada e generalizada.
Orógenia: Conjunto de processos que levam à formação ou rejuvenescimento de
montanhas

ou

cadeias

de

montanhas,

produzido

principalmente

pelo diastrofismo (dobramentos, falhas ou a combinação dos dois), ou seja, pela
deformação compressiva da litosfera continental.

P
Pandemia: É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por
um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou
destruindo cidades e regiões inteiras.
Patogênicos:

Agente

produzir doenças infecciosas

infeccioso
aos

microscópico

seus hospedeiros

ou
sempre

não,
que

capaz

de

estejam

em

circunstâncias favoráveis, inclusive do meio ambiente.
Patologia: Significa o estudo das doenças. É o ramo da ciência que se ocupa das
alterações sofridas pelo organismo em decorrência de doenças.
Pedogenético: Processos que dão origem à formação dos solos e sua evolução.
Pedologia: Ciência que estuda a origem e o desenvolvimento dos solos. Seu campo
de estudo vai desde a superfície do solo até a rocha decomposta.
Pedúnculo: Região que sustenta a flor ou o fruto
Percolação: Movimento de penetração de água no solo e subsolo. Este movimento é
geralmente lento e vai dar origem ao lençol freático.
Perenefoliada: Espécies vegetal que não perde suas folhas, mantem sua folhagem o
ano todo.
Periculosidade: Qualidade ou estado de perigoso.
Permeabilidade: Propriedade das rochas e dos terrenos de se deixarem atravessar,
facilmente, pela água de infiltração.
Petrografia: É um ramo da petrologia cujo objeto é a descrição das rochas e a análise
das suas características estruturais, mineralógicas e químicas.
pH: Representa a concentração de íons de hidrogênio em gramas/litro. Uma água pura
(neutra) tem pH=7. Valores abaixo de sete indicam uma solução ácida (pH<7) e valores
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acima indicam uma solução alcalina, como é o caso da água do mar (pH em torno de
8).
PIB: Produto Interno Bruto.
Pilotis: Sistema construtivo baseado na sustentação de uma edificação através de
uma grelha de pilares (ou colunas) em seu pavimento térreo.
Planície Aluvionar: É a mais instável das classes geológicas, pois neste tipo de relevo
ocorre a acumulação de sedimentos provenientes do arraste de outras áreas pela ação
da água e por si só já consiste na região de acumulação de água das inundações
naturais do rio.
Plano Diretor: Instrumento de gestão contínua para a transformação positiva da
cidade e seu território, cuja função é estabelecer as diretrizes e pautas para a ação
pública e privada, com o objetivo de garantir as funções sociais da cidade.
Plântula: Embrião vegetal já desenvolvido e ainda encerrado na semente.
Platibanda: Moldura contínua, mais larga do que saliente, que contorna uma
construção acima dos frechais, formando uma proteção ou camuflagem do telhado.
platôs
Platôs: O mesmo que planalto.
Pleistoceno: Época geológica na história da Terra que, segundo muitos geólogos,
começou há cerca de 1.750.000 anos e terminou aproximadamente há dez mil anos.
Plutonismo: É um fenômeno magmático que se processa nas regiões profundas da
crosta terrestre quando o magma, ao penetrar na crosta terrestre, não consegue
rompê-la ficando preso, retido em suas profundezas, onde se dá a sua consolidação.
Pluviometria: É a quantidade de chuvas que cai numa região durante certo período,
medida em milímetros.
PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Poluente: Qualquer forma de matéria ou energia que interfira prejudicialmente aos
usos preponderantes das águas, do ar e do solo, previamente definidos.
Portaria: Ato pelo qual as autoridades competentes determinam providências de
caráter administrativo impõem normas, definem situações funcionais, aplicam penas
disciplinares e atos semelhantes.
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Produtos betuminosos: Como o seu nome indica, eles têm propriedades ligantes e
são compostos quase que exclusivamente de hidrogênio e carbono. Portanto, são
produtos orgânicos, relativamente inertes.
Prospecção: É a pesquisa feita através de trabalhos geológicos para se determinar o
valor econômico de uma jazida mineral.
Psívoro: Animal que se alimenta predominantemente de peixes.

Q
Quilombola: Antigo escravo refugiado em quilombo.

R
Ravinamento: A água de escoamento superficial ao sofrer certas concentrações passa
a fazer incisões.
Rebordo: Borda revirada pra fora.
Regime Dúctil: Em geologia estrutural associa-se esse regime com o comportamento
geológico plástico, mas para se estudar o comportamento das rochas na crosta ao
longo do tempo geológico é coerente estudar-se o comportamento dúctil como viscoso.
Regime Rúptil: Em geologia estrutural, associa-se o fluxo rúptil com o falhamento
geológico que discretiza planos de ruptura melhor caracterizados geometricamente, ou
seja, as zonas de falha. Já para se estudar o comportamento das rochas na crosta ao
longo do tempo geológico, considera-se o comportamento rúptil como plástico
friccional.
Regolito: É um fragmento de pedra que cobre a superfície da lua devido à erosão
cósmica, dito comumente como atomização ou meteorização das rochas pela brusca
variação de temperatura, choque com outro meteoritos ou outros processos físicos.
Remanescente: Fragmentos ou áreas florestais que não sofreram degradação
completa pela atividade humana ou desastres ambientais e que continuam
relativamente preservados.
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Remanso: Porção de água estagnada.
Reofílica: Espécie de peixe que migra durante o período de reprodução.
Reserva Legal: É uma área dentro da propriedade rural que deve ser preservada pelo
proprietário por abrigar parcela representativa do ambiente natural da região onde está
inserida e, que por isso, se torna necessária à manutenção da biodiversidade local.
Reservatórios: Animais que albergam o agente etiológico de determinada doença e o
elimina para o meio exterior com capacidade infectante, ou seja, é o animal que aloja
algum tipo de parasita sem que este seja prejudicado.
Residências geminadas: Edificações com duas unidades de moradia contínuas, que
possuem uma parede comum.
Resíduos Sólidos: Materiais sólidos considerados sem utilidade, supérfluos ou
perigosos, gerados pela atividade humana, e que devem ser descartados ou
eliminados.
Restingas: É um espaço geográfico formado sempre por depósitos arenosos paralelos
à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de
sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência
marinha, podendo ter cobertura vegetal em mosaico.
Retificação: Ação ou efeito de retificar, deixar ou fazer ficar reto, direito e exato.
Reversibilidade: Para cada impacto listado, determina qual a possibilidade de
reversão dos efeitos negativos observados. Quando forem previstos impactos positivos,
não há porque se supor intenção de reversão dos resultados, seja por parte do
Empreendedor, seja por parte de terceiros.
RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Rupícola: Espécies animais ou vegetais que vivem sobre pedras, paredes, muros e
rochedos.
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S
Salinidade: Medida da quantidade de sais dissolvidos na água do mar. Foi definida
como o total de sólidos dissolvidos na água do mar, em partes por mil (‰) em peso. A
salinidade não é determinada diretamente, evaporando a água, mas sim pela
clorinidade, índice de refração ou pela condutividade elétrica.
Salubridade ambiental: Define-se como a qualidade ambiental capaz de prevenir a
ocorrência

de

doenças

veiculadas

pelo

meio

ambiente

e

de

promover

o

aperfeiçoamento das condições mesológicas favoráveis à saúde da população urbana
e rural.
Sambaqui: São depósitos construídos pelo homem constituídos por materiais
orgânicos, calcários e que, empilhados ao longo do tempo vem sofrendo a ação de
intempérie; acabaram por sofrer uma fossilização química, já que a chuva deforma as
estruturas dos moluscos e dos ossos enterrados, difundindo cálcio em toda a estrutura
e petrificando os detritos e ossadas porventura ali existentes. (2) Acumulação préhistórica de moluscos marinhos, fluviais ou terrestres realizada por índios, em que
frequentemente se encontram ossos humanos, objetos de pedra, chifre e cerâmica.
Saneamento: Controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou
podem exercer efeito deletério, sobre seu bem-estar físico, mental ou social
(Organização Mundial de Saúde). Obtenção e manutenção de um estado de controle
sobre as forças naturais, ou criadas pelo progresso material, adversas ou contrárias á
constituição biológica humana, respeitando os ecossistemas naturais e que são
necessários ao equilíbrio ecológico.
Sazonalidade: Relativo ao que ocorre em um determinado período de tempo em uma
época do ano.
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sedimentos: Materiais provenientes da ação do intemperismo sobre rochas ou
organismos preexistentes que sofrem transporte e deposição ou ainda, precipitados
químicos.
Segregação: Segregação é o ato de separar o isolar contato, de algo ou alguém.
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Seixos: Todo fragmento de mineral ou de rocha, menor do que bloco ou calhau e
maior do que grânulo, de amplo uso em geologia, corresponde a diâmetro maior do que
4 mm e menor do que 64 mm.
Sesmaria: Foi um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras
destinadas à produção.
Setentrional: É uma qualificação que abrange tudo o que se refere a norte ou boreal.
Silicificado: Convertido em sílica ou material silicioso.
Silvicultura: É a ciência que estuda os métodos naturais e artificiais de regenerar e
melhorar os povoamentos florestais com a visão de satisfazer as necessidades do
mercado e, ao mesmo tempo, a aplicação do estudo para a manutenção, o
aproveitamento e o uso racional das florestas.
Sinéclise: Feições morfológicas de subsidência pouco acentuada em relação às áreas
adjacentes e situam-se sobre a crosta continental, com forma aproximadamente
circular.
Singravam: Navegavam, velejavam.
Sinuoso: Diz-se daquilo que é recurvado em diversos sentidos;que forma uma curva
mais ou menos irregular;ondulante.
Sinúsia: Conjunto de plantas de estrutura semelhante, integrado por uma mesma
forma de vida ecologicamente homogênea.
Sismógrafo: É um aparelho que registra as ondas sísmicas.
SISNAMA: Sistema Nacional do Meio Ambiente.
Sítios arqueológicos: Local ou grupo de locais - cujas áreas e delimitações nem
sempre se podem definir com precisão - onde ficaram preservados testemunhos e
evidências de atividades do passado histórico, seja esse pré-histórico ou não.
Solapamento: Queda de encostas provocadas pelo aprofundamento das calhas
fluviais e erosões das margens dos cursos d’água.
Solo Higromórfico: Solo relacionado a áreas muito úmidas ou sujeitas a inundações.
Solo: (1) Formação natural superficial, de pequena rigidez e espessura variável.
Compõese de elementos minerais (silte, areia e argila), húmus, nutrientes (como cálcio
e potássio), água, ar e seres vivos, como as minhocas. (2) Terreno sobre o qual se
constrói ou se anda; chão, pavimento. Porção de superfície de terra.
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Sub-bosque: Conjunto de vegetação de baixa estatura que cresce em nível abaixo do
dossel florestal.
Subsídio: Auxílio, socorro, benefício.
Sucessão estratigráfica: Sobreposição de camadas de rochas ou estratos.
Supracitadas: Já citado anteriormente.
Supressão de vegetação: Extinção, eliminação, desaparição da cobertura vegetal.
Surgência: Aquilo que surge, o mesmo que nascente.
SUS: Sistema Único de Saúde.

T
Taipa: Parede feita de barro
Talude: Terreno em declive; rampa, escarpa. Declive na superfície de uma parede, de
um aterro ou de uma construção.
Tálus: Rochas não consolidados (material incoerente e heterogêneo), provenientes de
material intemperizado e deslocado pela ação da gravidade em encostas, normalmente
angulosos ou arredondados devido ao fenômeno da esfoliação esferoidal.
Talvegues: É o caminho por onde as águas da chuva e ou nascentes passam. Este
caminho é sinuoso e fica entre montanhas ou na base de uma montanha.
Taxa de alfabetização: É uma avaliação pelos estados ou por instituições como a
ONU da percentagem de pessoas com capacidade de ler e escrever na população de
um país.
Terno dos Reis: É um festejo de origem portuguesa ligado às comemorações do culto
católico do Natal, trazido para o Brasil ainda nos primórdios da formação da identidade
cultural brasileira, e que ainda hoje se mantém vivo nas manifestações folclóricas de
muitas regiões do país.
Terraço: Superfície horizontal ou levemente inclinada, constituída por depósito
sedimentar, ou superfície topográfica modelada pela erosão fluvial, marinha ou lacustre
e limitada por dois declives do mesmo sentido.
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Terraceamento:

É

uma técnica

agrícola e geográfica de conservação

do

solo,

destinada ao controle de erosão hídrica, utilizada em terrenos muito inclinados.
Terraplenagem: É uma técnica construtiva que visa aplainar e aterrar um terreno.
Terrícola: descreve animal que vive em terra com hábito relacionada à vida em solo.
Textura: Maneira como os minerais se organizam e se dispõe nas rochas.
Tombamento: É o ato de reconhecimento do valor cultural de um bem, que o
transforma em patrimônio oficial e institui regime jurídico especial de propriedade,
levando em conta sua função social.
Topografia: Diz respeito à altitude e aos declives.
Torrencial: Muito abundante, caudaloso
Tráfego: Movimento de veículos ou pessoas em um lugar qualquer.
Tributário: O mesmo que afluente: curso d’água, cujo volume ou descarga contribui
para aumentar outro curso d’água, lago ou lagoa no qual desemboca.
Turismóloga: Profissional de nível superior que conhece, analisa e estuda
o turismo em sua totalidade.

U
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina.
Unidades de Conservação: Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Lei
9.985/2000, art. 2º,I).
UPAs: Unidade de Pronto Atendimento.
Uso e ocupação do solo: Conjunto das atividades, processos individuais de produção
e reprodução de uma sociedade sobre uma aglomeração urbana assentados sobre
localizações

individualizadas,

combinadas

com

seus

padrões

ou

tipos

de

assentamento, do ponto de vista da regulação espacial. Pode-se dizer que o uso do
solo constitui o rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano. O uso do
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solo é uma combinação de um tipo de uso (atividade) e de um tipo de assentamento
(edificação), conforme DEÁK (2001).
UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Ungulações: Impressões de unhas ou de caniços, formando padrões geométricos
simples.

V
Variegado: Apresenta cores, formas, variadas; matizado.
Várzea: Terrenos baixos e mais ou menos planos que se encontram junto às margens
dos rios, podendo também ser considerado o leito maior dos rios.
Ventos Alísios: São ventos que ocorrem durante todo o Mês nas regiões sub-tropicais.
Vetores: seres vivos capazes de transmitir um agente infectante, de maneira ativa ou
passiva.
Veneziana: Tipo de esquadria, de porta ou janela, que permite a ventilação
permanente dos ambientes, impedindo a visibilidade do exterior e a entrada da água da
chuva. É formada por palhetas inclinadas e paralelas. Algumas têm palheta móveis.

Z
Zipra: É a erisipela, uma doença infecciosa, geralmente causada pelas bactérias
Streptococcus beta-hemolítico do grupo A.
Zona de Amortecimento: Se localiza no entorno da Unidade de Conservação e é
estabelecida com a finalidade de filtrar os impactos negativos de atividades externas a
ela.
Zona pelágica: É a região oceânica onde vivem normalmente seres vivos que não
dependem dos fundos marinhos (o bentos e os organismos demersais).
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