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O projeto contempla um espaço destinado a atividades de conscientização ambiental, na qual se sugere a utilização para atividades relacionadas ao mar e a estufa botanica. Esse espaço permite que a população seja
informada e conscientizada, contribuindo para a preservação ambiental.
É importante citar também, que a geração de empregos devido ao empreendimento traz ainda mais benefícios à cidade caso seja utilizada mão de obra local. Além de gerar renda para a cidade, evita que os trabalhadores
se desloquem até seu local de trabalho e diminui o impacto na população local.

PRODUTO 3 –ESTUDO DE IMPACTO SIMPLIFICADO

a) Caracterização da área de influência direta e indireta do empreendimento ou atividade com delimitação da área onde se localiza o imóvel;

a.1) Descrição do Empreendimento

O Complexo está localizado na Av. Rubens de Arruda Ramos – Beira Mar Norte, entre a praça de Portugal e a praça do Sesquicentenário, adentrando 300 m em direção ao mar. O objetivo do projeto é criar áreas de
lazer, convívio, estar e contemplação para a população de Florianópolis, para que isso ocorra o projeto prevê 3 quadras poliesportivas, piscina olímpica, pistas de patinação e skate, praça de alimentação, restaurantes, paraciclos,
raia para remo e canoagem. Além do Parque em terra o projeto contempla uma marina completa com cerca de 454 vagas para barcos, 58 vagas molhadas são de uso público, espaço médico, local para manutenção e etc.
O estacionamento subterrâneo contará com um total de 606 vagas para veículos, dividas entre 569 vagas para uso geral, 30 vagas para idoso, 7 vagas para pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), além de 84
vagas para motos e 95 bicicletas; 5 paradas de embarque e desembarque de ônibus mais 3 vagas de estacionamento de ônibus turísticos, além de previsão de 12 vagas de taxi.
Para a área destinada ao parque estão previstas a implantação de quiosques destinados a informações turísticas, conveniência, cafeterias e restaurantes, espaços para eventos, pontos de policiamento e sanitários. Também
se destinará espaço para academia ao ar livre, anfiteatro ecológico, praças de convivência, playground e quadras, além de atividades aquáticas como pedalinhos e flutuante esportivo. A estrutura ainda prevê a instalação de duas
estações de tratamento de esgoto que atenderão toda a necessidade.

Todas as intervenções e benfeitorias do projeto levam em conta as seguintes diretrizes:


Manter o máximo do caráter público do local.



Eliminar/Reduzir todo impacto ambiental gerado pelo projeto.



Não causar intervenções negativas na paisagem da região, harmonizando com as estruturas já existentes no local.
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Figura 140.

Figura 141.
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Figura 142.

Figura 143.

Figura 144.
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a.2) Áreas de influência do empreendimento

A definição das áreas de influência corresponde à delimitação do espaço geográfico a ser direta ou indiretamente afetado pelas alterações ambientais, positivas ou negativas, decorrentes da implantação e operação do
empreendimento.
Para os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foram consideradas as seguintes áreas de influência: Área Diretamente Afetada - AID e Área de Influência Indireta - AII.

a.2.a) Área de Influência Indireta (AII)

A Área de Influência Indireta é aquela onde os impactos provenientes da implantação e operação do Parque Beira Mar se fazem sentir de maneira indireta, e com menor intensidade em relação à AID.
Os meios físico e biótico têm como limite da AII a Bacia Hidrográfica Florianópolis, com 9,05 km² e Baía Norte da Ilha de Santa Catarina. Essa delimitação atende o artigo 5° da Resolução CONAMA n° 001/86, que
estabelece diretrizes que devem ser obedecidas por estudo de impacto ambiental, dentre as quais a de “definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência
do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”, e considera os impactos indiretos que poderão ocorrer na fauna aquática.
No meio socioeconômico a AII é constituída pelos bairros inseridos no Distrito Sede do município de Florianópolis (Agronômica, Cacupé, Centro, Córrego Grande, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte Verde,
Saco Grande, Saco dos Limões, Santa Mônica, Trindade e Pantanal) excetuando o bairro Costeira do Pirajubaé, a rota dos caminhões que liga o terreno do Parque Beira Mar de material de empréstimo, e o limite da Baía Norte.
Na AII poderão ser manifestados os impactos indiretos decorrentes da dinamização das atividades econômicas, da alteração no cotidiano da população e do risco da alteração na atividade pesqueira.
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Mapa 12. Área de Influência Indireta (AII).

274

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Mapa 13. Área de Influência Indireta (AII).

a.2.b) Área de Influência Direta (AID)

A Área de Influência Direta é aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da implantação e operação do Parque Beira Mar.
Para os meios físico e biótico, a AID foi definida pelo trecho da bacia hidrográfica relacionada diretamente ao empreendimento (microbacia de drenagem que deságua na área de estudo), juntamente com o somatório das
áreas que a modelagem numérica previu impactos diretos (alterações na magnitude das correntes, nas alturas significativas de onda e na magnitude do transporte de sedimento residual). A AID é também o limite mais sujeito
para manifestação dos efeitos diretos da construção do empreendimento, como o desconforto acústico e alteração da qualidade do ar.
Para o meio socioeconômico foi delimitada como AID o Bairro Agronômica e a Avenida Beira Mar Norte. Essa delimitação é decorrente do impacto direto no trânsito e do impacto visual para os moradores do entorno.
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Mapa 14. Área de Influência Direta (AID).
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Mapa 15. Área de Influência Direta (AID).

b) Dimensionamento do sistema Viário e identificação dos fluxos de circulação

Florianópolis lidera o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) entre as capitais brasileiras e é um dos principais destinos turísticos do país. Contudo, seus atrativos também trazem problemas aos moradores e
visitantes. Entre 2000 e 2010, a população cresceu o dobro da média nacional. Congestionamentos de trânsito fazem parte do cotidiano das 900 mil pessoas que vivem nos 13 municípios da região metropolitana. Um estudo
técnico propõe atacar a questão de forma integrada, priorizando o transporte coletivo e o não motorizado. O BRT (sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido) é recomendado como principal alternativa de transporte, por ser
mais barato que os sistemas sobre trilhos e demandar menor tempo de implantação.
A estrutura viária de uma cidade é composta pelo conjunto de vias do aglomerado urbano, que constitui a infraestrutura de transportes onde ocorrem os deslocamentos de veículos e pedestres. É um sistema orgânico em
que cada via tem uma função de distribuição de tráfego, com uma correspondência estrita entre esta função e as características físicas e operacionais da via.
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De acordo com o PLAMUS, a Beira Mar Norte é classificada como via troncal. As vias troncais devem ser pensadas como Ruas Completas, ou seja, compreendem o transporte público, trânsito misto, privilegiando os
transportes não-motorizados e a convivência urbana.
O Plano Diretor classifica como via de trânsito rápido. O parágrafo 5° do Artigo 190 diz: “Conforme a conveniência e oportunidade serão implantadas ciclovias ou ciclofaixas em todas as vias de trânsitos rápido, vias
arteriais, vias coletoras e vias locais”, ou seja, a bicicleta continuará com a sua ciclovia após a implantação da marina. Já o Artigo 191 define: “O dimensionamento de vias será feito a partir da capacidade de tráfego necessária
para atender a demanda de todos os meios de transporte que a utilizarão”, assim, a Beira Mar continuará com as faixas de tráfego de carros porém, com a implantação do PLAMUS, haverá uma faixa exclusiva para ônibus ou
BRTs.

Figura 145. Principais corredores de acesso da região. Fonte: Plamus

A definição de um sistema troncal deverá ser acompanhada de outras propostas de melhoria da mobilidade, como reestruturação do sistema de ônibus e de prioridade para o transporte coletivo. A implantação da
infraestrutura para corredores de ônibus promove a qualificação do meio urbano e traz eficiência à operação do sistema de transporte coletivo. São também apresentadas propostas de expansão da rede de ciclovias, com
infraestrutura de apoio para o ciclista, como bicicletários e empréstimos de bikes. A visão é de proposição de um sistema integrado.
As pesquisas evidenciaram o quanto o transporte individual motorizado possui participação enorme nas viagens.
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Figura 146. Gráfico de distribuição Modal de Viagens. Fonte: Plamus

Pesquisas evidenciam que quanto mais trânsito há em uma via, menor o grau de interação entre os habitantes e menor o sentido de pertencimento a uma comunidade. Medidas moderadoras de tráfego (“traffic calming”)
aumentam a segurança dos pedestres.

Figura 147. Exemplos de moderadores de tráfego. Fonte: Plamus
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O aumento e a qualificação do espaço para pedestres melhora as relações urbanas e aumenta a segurança. Soluções rápidas e com investimentos baixos podem resultar em maior segurança, principalmente para os
transportes não motorizados. A implantação da infraestrutura para corredores de ônibus promove a qualificação do meio urbano e traz eficiência à operação do sistema de transporte coletivo.
Identificação dos fluxos
O primeiro Fluxo identificado é da circulação de pedestres e ciclistas ao logo da área do parque e os principais pontos de chegada. Não foi necessário vericar todo o fluxo pela região central da cidade, pois etes
acababariam por chegar pelos mesmo ponto indicados, dessa forma o estudo abrangeu a totalidade de interesse, conforme apresentado na imagem abaixo.

Figura 148. Fluxo de pedestres e ciclistas.

280

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Na sequência é apresentado o fluxo atual de automóveis e do transporte coletivo em c0njunto com o de pedestres. Nota-se no detalhe da sequência o espaço central onde ocorre a confluência das vias principais com as
marginais de acesso aos bolsões de parada dos ônibus e estacionamento, causando acumulo de transito e consequentemente redução na velocidade do fluxo do trafego. Salienta-se que na mesma região ainda há semáforos e
travessia de pedestres, com os acesso ao centro e as praças que ligam a Rua Bocaiuva, como a praça dos Namorados, largo São Sebastião e praça Esteve Junior.

Figura 149. Fluxo total de pessoas e automóveis.
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Figura 150. Detalhe do ponto de confluência.

Devido ao incremento de trafego gerado pelo sistema da marina e parque, determina-se como medida mitigadora e de melhoria do tráfego, o aumento da extensão das faixas marginais e das faixas de aceleração e
desaceleração já existentes. Desta forma, este projeto prevê que todo o acesso as áreas contínuas ao parque tenham essa faixa extra de circulação de veículos, diminuindo a interferência na circulação geral da avenida.
Priorizando as pessoas, de forma que as áreas de passeio, caminhada, ciclismo fiquem afastada da via rápida, gerando segurança. O canteiro desta faixa poderá estar arborizado e florido com vegetação nativa de ornamentação
como o Manacá, comum na mata atlântica, ou Garapuvus, ajudando a harmonizar o espaço e diminuir o ruído nas áreas de permanência. Na imagem abaixo, a planta do fluxo final da instalação do parque.
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Figura 151. Fluxo do transito de automóveis e pessoas no parque e entornos.
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Hoje são apenas 100m de distância que separam os trechos de transferência entre os dois bolsões de parada. Cada confluência e nova separação de faixas cria um efeito de redução do fluxo em todas as faixas e em
especial na contígua. O projeto prevê a interligação dessas faixas de transferência (taper) criando assim uma faixa marginal completa ao longo do parque com baixo custo. Desta forma o fluxo será mais contínuo melhorando o
trânsito como um todo.
Essa faixa será um ganho da qualidade para as pessoas que estiverem no parque e, ou na ciclovia. Isto porque o trânsito de alta velocidade será direcionado para ficar afastado do parque. Ficando contínua ao parque a
faixa marginal de menor velocidade de circulação, desta forma gerando segurança e conforto as pessoas, uma vez que a o ruído também será menor. No detalhe abaixo é visível a área principal, com os acessos necessários e o
esquema do fluxo.

Figura 152. Detalhe do fluxo.

As normas de dimensionamento de tráfego preveem que a faixa de tráfego adicional ofereça um comprimento mínimo suficiente para que o veículo possa acelerar e atingir velocidade do ramo principal ou desacelerar com
segurança até a parada de forma gradativa. As faixas são denominadas faixas de aceleração e desaceleração e devem ter largura constante de mínima de 3,0m e ideal com 3,5 ou 3,6m, conforme detalhado na apostila de
interseções rodoviárias disponíveis no site ebah.com.br.
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Figura 153. Comprimento do trecho de largura variável em função da velocidade diretriz. Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias

Os comprimentos das faixas de aceleração e desaceleração variam com a velocidade de projeto e com o tráfego (Tabelas 26 e 27).

Tabela 26. Comprimento das Faixas de Aceleração - Caso I – Rodovias de Trânsito Intenso

Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias
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Tabela 27. Comprimento das Faixas de Desaceleração.

Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias
No Manual de Projeto de Interações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa, Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, podemos
pelos dados expostos na sequência, verificar de forma prévia o dimensionamento das faixas.
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Figura 154. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.

Figura 155. Tabela 48 – comprimentos das faixas de Mudança de Velocidade. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.

287

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 156. Comprimento da faixa de aceleração. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.

Sendo a velocidade limite da via a velocidade diretriz de 80 km/h, temos então a definição das seguintes medidas mínimas:


Taper (transição) de desaceleração no início: 160m



Faixa de desaceleração: 160m



Faixa de aceleração: 230m



Taper (transição) de aceleração no fim: 70m



Comprimento total da marginal: 1350m
Este comprimento total da faixa marginal, incluindo as faixas de aceleração e desaceleração correspondem a um aumento de 400m no total das vias atuais existentes, desta forma fazendo a interligação entre as vias faixas

marginais existentes e criando uma melhoria no fluxo do trânsito da região, evitando a confluência e em seguida o retorno para a desaceleração. Esta área também será de importância para a segurança e conforto das pessoas,
uma vez que o transito de alta velocidade será direcionado para ficar afastado do parque.
Acrescenta-se ainda uma ressalva: será mantida por este projeto a possibilidade de, após a entrada/saída do estacionamento, o veículo volte à beira mar e faça o retorno no primeiro sinaleiro, como já acontece hoje com
quem sai do primeiro bolsão onde existe a elevatória de esgoto, conforme apresentado na imagem da sequência. Caso contrário o veículo precisa ir até a o retorno em frente ao terminal Rita Maria e dessa forma prejudicaria
ainda mais o setor já complicado.
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Figura 157. Imagem do Google maps com trajeto possível com retorno próximo entrando na rua Rulfino José da Silva.

Figura 158. Imagem do Google Maps mostrando o primeiro retorno na frente do Rita Maria.

289

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
O projeto como está sendo elaborado também prevê as formas de acesso com a instalação do BRT, uma vez que a faixa marginal é mantida e inclusive melhorada, criando mais espaço para as futuras modificações que
serão necessárias. Pode-se ver pelas imagens que conforme o projeto conceitual (Floripa BRT) a própria ciclovia e calçada tem seus espaços prejudicados pela necessidade de aumento das faixas para a instalação do BRT.
Porém com este projeto da marina e parque os espaços públicos serão preservados, dando preferência as ciclo faixas e aos usos dos pedestres, que serão alargados. E o espaço para o retorno, conforme o projeto conceitual, terá
seu espaço garantido sem prejudicar o parque.

Figura 159. Imagem de implantação do BRT. Fonte: projetos de mobilidade Urbana – Floripa BRT. Projeto Conceitual elaborado pela Prosul para a Secretaria de Obras.

Estacionamento
O Artigo 211 relata: “O número de vagas de estacionamento para veículos motorizados e não motorizados, suas dimensões, esquemas de acesso e circulação obedecerão as tabelas partes integrantes desta Lei
Complementar”, com o parágrafo 1°: “Na hipótese de ampliação de edificações de qualquer tipo de uso ou atividade, prédios e instalações com aumento da densidade e superfície construída ou modificação de uso e atividade, o
número de vagas de estacionamento deverá ser ampliado proporcionalmente à ampliação e aumento da demanda”. Por sua vez, o Artigo 209 no seu parágrafo 2º afirma: “As estruturas de apoio a embarcações, quando destinadas
a esporte, lazer ou turismo, ainda que privadas, deverão manter pelo menos vinte por cento de vagas náuticas rotativas para uso público, e uma vaga de carro para cada vaga de barco”. Por fim, o edital da PMI deixa claro, no
item 6.6m: “Prever um percentual mínimo de 10% das vagas molhadas para uso público”, e no item 6.4: “Locar a quantidade necessária de:
a. Sanitários;
b. Paraciclos;
c. Bancos;
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d. Lixeiras (materiais inservíveis, orgânicos e recicláveis);
e. Postes de Iluminação;
f. Pontos de embarque e desembarque de ônibus turísticos;
g. Ponto de Táxi.”.
Assim, a marina comportará XX vagas de barcos e XX vagas públicas. O estacionamento comportará XX vagas de carros, com XX de ônibus e um ponto de táxi com 8 vagas. Utilizando as tabelas foi possível
dimensionar as vagas de estacionamento de acordo com o ângulo, considerando os requisitos mínimos. Haverá também ponto de embarque e desembarque e XX vagas para bicicletas.

Figura 160. Disposições de vagas para veículos. Fonte: Plano Diretor.

Identificação dos Fluxos de circulação
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Conforme o sistema viário atual da região, o acesso ao empreendimento se dará pela Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, uma das três avenidas de trânsito rápido que compõem a estrutura viária que contorna a
orla da baía norte, conhecida, convenientemente, como Avenida Beira Mar Norte. O acesso ao empreendimento se dará, para quem trafega no sentido Trindade-Centro, da seguinte forme: deverá permanecer na faixa de direita e
utilizar a via planejada no interior do empreendimento, que funcionará como uma marginal de aceleração e desaceleração. O acesso através de transporte público municipal também é facilitado, sendo que a área do
empreendimento se localiza a aproximadamente 5.000 metros do Terminal de Integração da Trindade – TITRI (valor calculado a partir do software Google Earth).
Para os que vêm da porção continental, no sentido Centro-Trindade, o acesso se dará a partir da Ponte Pedro Ivo Campos, que dista aproximadamente 2.500 metros do local escolhido para o Parque Beira Mar. O acesso
através de transporte público a partir do Terminal de Integração do Centro – TICEN também é facilitado, pois é um local provido com número adequado de linhas cujo percurso inclui a Avenida Beira Mar Norte (embora
existam sérios problemas no que tange aos horários disponibilizados ao atendimento da população).
Para sair do empreendimento e seguir no sentido Trindade-Centro, basta o usuário utilizar a via marginal planejada e acessar a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos.
O desequilíbrio na distribuição das atividades urbanas, com a concentração de empregos e serviços em Florianópolis, gera um padrão de transporte pendular. 138 mil pessoas atravessam a ponte, todos os dias, para
trabalho ou estudo (equivalente a 85% das viagens para a ilha) 73 mil viagens são por transporte individual (~50% das viagens). Os volumes de veículos identificados em algumas vias indicam que alguns dos principais
corredores já apresentam altos níveis de saturação.

Figura 161. Volume de veículos. Fonte: Plamus

Aproximadamente 172.200 veículos e 24.500 motocicletas cruzam as Pontes Ilha/Continente por dia, sendo 7.660 veículos e 1000 motocicletas somente na Hora Pico da Tarde. Na Região Metropolitana de Florianópolis,
identificou-se uma utilização de veículo particular muito acima da média nacional e de outras regiões.
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Quadro 2. Distribuição de Viagens de Carros/Motocicletas.

Distribuição

de

viagens

de

carros/motocicletas
(%)
Florianópolis

48

São Paulo

32

Curitiba

25

Rio de Janeiro

21

Belo Horizonte

25

Brasil

32

Grande concentração de deslocamentos para Florianópolis, notadamente no centro da ilha.

Figura 162. Concentração de deslocamentos. Fonte Plamus
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Deslocamentos trabalho e escola têm estruturas bem diferentes. Viagens motivo escola menos concentradas.

Figura 163. Linhas de desejo. Fonte: Plamus

Viagens de motocicleta são nitidamente maiores na ligação continente ilha e no continente.

Figura 164. Linhas de desejo. Fonte: Plamus
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Carregamento da Rede viária
Hora pico manhã

Hora pico tarde

Figura 165. Carregamento da rede viária. Fonte: Plamus

Distribuição Direcional do Tráfego

Figura 166. Tabela de distribuição direcional do tráfego. Fonte: Plamus
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Análise de Capacidade das vias: volumes por sentido ‐ Pontos Mestre

Figura 167. Volume de tráfego por sentido. Fonte: Plamus

c) Indicação dos bens tombados e de projetos de melhorias em execução e aprovados na área de influência;

O Município de Florianópolis apresenta um diversificado elenco de contribuições culturais que engloba povos pré-cabralinos, índios descendentes dos Tupi-guarani, bandeirantes vicentistas, imigrantes açorianos e
escravos africanos bem como alemães, poloneses, italianos, gregos e libaneses. O panorama cultural manteve certa estabilidade até os anos 70, quando os fenômenos da urbanização e da cultura de massas provocaram alterações
significativas nas expressões culturais materiais e imateriais.
A questão açoriana influenciou de forma decisiva na feição dos padrões socioculturais da região, percebendo-se estas características até a atualidade, manifestada num modo próprio de viver os seus costumes, por
exemplo nas cantorias, danças e folguedos, na linguagem oral e escrita, na religiosidade, na mitologia, lendas e crendices, nas festas populares, no artesanato, na medicina e ciência popular (IPUF, 2004).
Nas manifestações diversas da arte popular e de técnicas de produção destacam-se o artesanato (trançados de redes, rendas e produção destacam-se o artesanato (trançados de redes, rendas e culinária (pratos à base de
peixes, moluscos e crustáceos e o uso da farinha de mandioca. Destacam-se ainda o folguedo boi-de-mamão, dança do pau-de-fita (IPUF, 2004),
Dentre as principais festas religiosas ainda em prática, estão a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a Festa de São Sebastião, a Procissão do Senhor Jesus dos Passos e a de Corpus Christi, a Festa de Nossa Senhora
da Lapa e a Festa do Divino Espírito Santo. Outra festa muito importante já foi a festa da Santíssima Trindade, hoje conhecida como a festa da Laranja (IPUF, 2004).
Entre os pontos culturais destacam-se:
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Casa da Memória localizada ao lado Catedral Metropolitana, construído na década de 1920 e que serviu para abrigar naquele tempo a sede do Partido Republicano Catarinense;
Casa Natal de Victor Meirelles sobrado oitocentista, implantado sobre a rua, quase sem calçada e com largas alvenarias de pedras, tijolos e estuques.
Museu do Homem do Sambaqui: Uma visita ao Colégio Catarinense é programa obrigatório a quem chega à Florianópolis. É impossível ficar imune à imponência do centenário edifício;
Museu Histórico de Santa Catarina: localizado no Palácio Cruz e Souza, onde se encontra o Museu Histórico de Santa Catarina;
Teatro Álvaro de Carvalho: construído em 1854, ocupa hoje lugar de destaque não só como peça arquitetônica, mas como legítimo patrimônio cultural de todos os catarinenses, merecidamente tombado desde 1988,
sob guarda da Fundação Catarinense de Cultura.
Centro Cultural Bento Silvério: Em 1912 foi construído no Distrito da Lagoa da Conceição um conjunto arquitetônico composto por duas construções; uma reservada para a estação radiotelegráfica e a outra destinada
a abrigar a casa de máquinas. Em 1914, com a chegada da primeira Guerra Mundial, coincidentemente ou não, a rádio foi desativada;
Centro Integrado de Cultura: O Centro Integrado de Cultura Prof. Henrique da Silva Fontes, foi inaugurado em 1982 com a função de abrigar num mesmo local diversas formas de manifestações culturais e artísticas.
Eco-Museu do Ribeirão da Ilha: Um Eco-museu tem por finalidade preservar e mostrar um bem, identificando sua concepção, guardando todas as linhas originais, seja numa construção material, seja na relação com o
ecossistema, ou em sua função sociocultural;
Museu de Armas Major Antônio de Lara Ribas: localizado junto Forte com fardamento de diversas épocas e o singelo carro-pipa de combate a incêndios.
Entre as Fortalezas destacam-se a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, Fortaleza de São José da Ponta Grossa, Forte Santa Bárbara e Forte Santana.
Atuando no âmbito da cultura de todo o município, a Fundação Cultural de Florianópolis - Franklin Cascaes, voltada às diferentes manifestações artísticas e culturais, estabelece importantes parcerias para que a cultura
autêntica, tanto material quanto imaterial, seja valorizada, preservada, difundida e projetada para o futuro.
O lazer, hoje, é visto como uma necessidade na vida urbana para reabilitação da saúde física, mental e moral humana. ORTH e CUNHA (2000) apud PEREIRA (1998) avaliam o tempo livre fora das obrigações do
trabalho e espaço existente nas cidades para sediar as práticas de lazer como elementos básicos para suprir a necessidade de equilíbrio nas relações sociais em ambientes densamente povoados como as cidades. Os espaços de
lazer constituídos por praças, parques, largos e outros destinados ao encontro, convívio, descanso e/ou recreio da população possuem uma importância acentuada em áreas onde a densidade predial (manifestação do crescimento
urbano) alcança limites máximos de ocupação do solo, sendo a alternativa para agregar qualidade ao ambiente construído e qualidade a vida das pessoas que nele habitam (IPUF, 2004).
Em termos gerais, tem-se praças urbanas entremeadas à malha urbana tradicional da cidade complementadas pelas áreas de lazer construídas sobre os aterros (ORTH, 2000). Entre as praças destacam-se:
Largo da Alfândega: caracteriza por abrigar um comércio de apelo turístico, estando próximo a edificações históricas muito visitadas (o Velho Mercado e o Edifício da Alfândega). Além de circulação, tem uma função
amenizadora paisagística, possuindo muitos elementos arquitetônicos que enaltecem a cultura local. A área agrega muitos eventos culturais, feiras e festas de cunho regional e folclórico. Aos Domingos, funciona um comércio
informal de artesãos e camelôs que expõem suas mercadorias sobre o chão para atrair o público que vem passear (ORTH, 2000).
Largo Fagundes, uma área que abriga uma garagem subterrânea sobre a qual recebeu um trabalho paisagístico, transformando-a em praça. Quase não é frequentada nos fins de semana, já que seus pontos de atração são
as lanchonetes que só abrem em dias comerciais (ORTH, 2000).
Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça dos Bombeiros, é uma grande opção de lazer da área residencial imediata, aos domingos e feriados, sendo principalmente o parquinho e seus brinquedos o polo de
atração de pais com crianças pequenas. Seu jardim com canteiros arborizados oferecendo densa sombra e caminhos de terra largos e sinuosos convidam seus usuários para o passeio, o namoro ou o simples descanso. Nos dias
úteis, a Praça serve principalmente de passagem, mas também de área de convívio para estudantes em folga nos horários de recreio dos colégios próximos (ORTH, 2000).
Praças Esteves Júnior e dos Namorados, semelhantes em porte e em função, paralelas à Avenida Beira Mar são bastante utilizadas pelos moradores locais para o passeio e as brincadeiras das crianças e para a conversa
e o passeio com cães, podendo ser caracterizadas como pracinhas de vizinhança (ORTH, 2000).
Praça Governador Celso Ramos, também na mesma avenida é maior que as já citadas e dividida por uma pista de veículos que compartimenta suas funções: um espaço abriga jardins e área de passeio com bancos e
outro um Play-Ground com brinquedos e extensa área coberta de areia (ORTH, 2000).
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Quanto aos bens tombados, segue uma relação destes extraída da página da Fundação Catarinense de Cultura8.

Figura 168. . P.T. nº 002/84: Palácio Cruz e Sousa - Museu Histórico de Santa Catarina. Decreto nº 21.326 de 26 de janeiro de 1984.

Figura 169. nº: 008/86: Estação de Elevação Mecânica - Museu do Saneamento. Decreto nº 31.255 de 31 de dezembro de 1986.

8

Disponível em: http://www.fcc.sc.gov.br/patrimoniocultural//pagina/4388/benstombados. Acesso em: 17 de maio de 2016.
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Figura 170. P.T. nº: 009/87: Teatro Álvaro de Carvalho. Decreto nº 1.304 de 29 de janeiro de 1988

Figura 171. P.T. nº: 010/87: Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Decreto nº 1.303 de 29 de janeiro de 1988.

Figura 172. P.T. nº: 012/91: Antiga residência do Governador Hercílio Luz. Decreto nº 4.232 de 15 de março de 2002
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Figura 173. . P.T. nº: 013/92: Antiga Escola Normal Catarinense. Decreto nº 1.291 de 29 de outubro de 1996.

Figura 174. P.T. nº: 097/98: Capela do Menino Deus. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.
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Figura 175. P.T. nº: 098/98: Igreja de Nossa Senhora do Desterro - Catedral Metropolitana. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.

Figura 176. P.T. nº: 014/92: Academia do Comércio, antigo Instituto Politécnico. Decreto nº 1.292 de 29 de outubro de 1996.

Figura 177. P.T. nº: 082/96: Ponte Hercílio Luz. Decreto nº 1.830 de 13 de maio de 1997.
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Figura 178. . P.T. nº: 293/01: Sede do BADESC - Rua Almirante Alvin, 491. Decreto nº 182-A de 31 de julho de 1986.

Figura 179. . P.T. nº: 109/98: Igreja de Nossa Senhora das Necessidades. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.

Figura 180. : P.T. nº: 102/98: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.
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Foram realizadas consultas as três instancias de órgãos responsáveis pelo patrimônio, ou seja, nos níveis Municipal, Estadual e Federal, conforme apresenta-se os imóveis abaixo relacionados de maior relevâncias para o
projeto:
De acordo com as informações fornecidas pelo SEPHAN, os imóveis tombados municipais localizados na área de influência do empreendimento são:


Antiga Inspetoria Rios e Portos, Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1280. Atualmente o prédio comporta a casa noturna Sete Night Club.



Prédios principais do Colégio Catarinense, Rua Esteves Júnior, 711.



Casarios próximos à Praça Esteves Júnior, Rua Almirante Lamego, números 1460, 1480, 1440, na Rua Esteves Júnior números 749, 733, 748, 734, 728 e 724 e na Rua Bocaiúva, 748.



Residência Oswaldo Cabral, Rua Esteves Júnior, 546.



Praça dos Namorados e a Estação Elevatória Mecânica nela localizada.



Largo São Sebastião e a Igreja São Sebastião nele localizado.



Casa na Rua Bocaiúva, 1686, esquina com a Avenida Othon Gama d’Eça.



Casa na Avenida Othon Gama d’Eça, 900, esquina com a Rua Bocaiuva, utilizada atualmente pelo Banco Itaú.



Casas na Rua Bocaiuva, número 1761, atualmente o estabelecimento Pizza Hut, número 1792 e número 1858, atualmente o Comando da 14ª Brigada da Infantaria Motorizada.



Casarão na Avenida Trompowski, número 475, esquina com a Bocaiuva.

Dentre os tombamentos estaduais, de acordo com dados fornecidos pela Fundação Catarinense de Cultura, na área de influência estudada, temos:


Acervo Antropológico do Pe. João Alfredo Rohr S.J., na qual o proprietário é a Sociedade Pe. Antônio Vieira – Colégio Catarinense.



Ponte Hercílio Luz, na qual o proprietário é o Governo do Estado de Santa Catarina.

Na escala federal, as edificações tombadas na área de influência do empreendimento, de acordo com o IPHAN-SC, são:


Forte de Santana, Centro.



Ponte Hercílio Luz

d) Descrição das unidades de paisagem;

De acordo com (AMORIM e OLIVEIRA, 2008), a categoria de análise das Unidades de Paisagem é definida como geossistemas. O conceito mais completo para geossistemas é dado por (PENTEADO, 1983, falta
página), “definimos geossistemas como formações naturais que experimentam o impacto dos ambientes: social, econômico e técnico”.
Para (GUERRA e MARÇAL, 2006) os geossistemas são definidos como fenômenos naturais (aspectos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e fitogeográficos) que englobam os fenômenos antrópicos (aspectos
sociais e econômicos). Somados representam a paisagem modificada ou não pela sociedade. O estudo sobre geossistemas requer o reconhecimento e a análise dos componentes da natureza, sobretudo através das suas conexões.
Entendidos os geossistemas, como unidades naturais integrais, pode-se distinguir suas modificações e transformações como resultantes das ações dos diferentes tipos de ocupação.
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Por tratar-se de categoria de sistemas “interações mútuas entre elementos e seus atributos” (THORNES e BRUNSDEN, 1976), a delimitação dos geossistemas pode ser complexa. Para delimitar um geossistema
(PENTEADO, 1983, p. 156) diz assim:

Num Geossistema, como num sistema qualquer, a separação entre as diversas escalas de observação e análise é sempre arbitrária. Ao definir um Geossistema, o importante é, antes de tudo, distinguir os
elementos que serão analisados e as suas relações, para depois procurar delimita-los no espaço e identificar os sistemas ambientais controladores que atuam sobre o geossistema específico, através de
relações exteriores.
Penteado (1983) também diz que, para análises regionais, o princípio funcional é critério básico para unidade espacial mínima do geossistema.
Diante do exposto, propõe-se neste estudo a definição de unidades da paisagem com base nos seguintes princípios:
1)

O relevo terrestre é o geossistema que engloba em si todos os geossistemas ambientais endógenos e exógenos atuantes na superfície da Terra.

2)

No relevo terrestre (elemento natural) está presente o elemento socioeconômico.

Assim sendo, intenta-se desenvolver uma abordagem integrada entre o relevo, através da categoria dos modelados terrestres, e a sócio-economia, através da categoria do uso do solo. O princípio funcional básico adotado
é o da morfogênese “componente mais importante da dinâmica da superfície terrestre” (TRICART, 1977), e os elementos que compõe as Unidades de Paisagem aqui analisadas são o relevo e o uso do solo. Entende-se que esta
metodologia possa englobar os aspectos naturais e antrópicos, como se viu anteriormente, além da categoria funcional-sistemática da paisagem, ou seja, os geossistemas. Trata-se de uma integração entre a Geografia Física e
Humana, uma abordagem física no sentido de “território usado” (SANTOS, 1990).
As unidades da Paisagem foram delimitadas na junção da AID do meio físico com a AID do meio socioeconômico e analisadas de forma integrada, como se explica no Quadro 1 a seguir.

Quadro 3. Unidades de Paisagem (Geossistemas).

MODELADO

USO DO

GEOSSISTEMA

GEOMORFOLÓGICO SOLO
Área
Aterro

Dissecação

em

Montanha

Dissecação
Montanha
Dissecação
Morraria

Urbana

Tecnogênico

Consolidada

Urbanização Consolidada

Área
Urbana

Morro
Sub- com

normal
em

Depósito

Urbanização

Morro

Urbana

com

Consolidada

Consolidada

Área
Urbana

Residual
Sub-

normal
Área

em

c/

Urbanização

Morro
com

Residual

Residual
Urbanização
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Consolidada

Dissecação

em

Morraria

Consolidada

Área
Urbana

Morro
Sub- com

normal

Rampa Colúvioeluvional

flúvio-

marinha

Área
Urbana

Encosta

Área

Planície

Consolidada

Consolidada

D'água
em

Arbustiva

Morraria

Floresta
Arbustiva

Dissecação

em

Morraria

Floresta
Arbórea

Rampa Colúvioeluvional
Planície

Floresta
Arbórea

Flúvio-

marinha

Floresta
Arbórea

Planície Marinha

Floresta
Arbórea

Rampa Colúvioeluvional
Planície
marinha

Mangueza
l

Flúvio-

Urbanização

Consolidada
Depósito

Morro

Residual

Arbustivo
Morro

Residual

Arbustivo
Morro

Residual

Arbóreo
Rampa

Colívio-

eluvional Arbórea
Planície

Flúvio-

marinha Arbórea
Planície

Marinha

Arbórea
Encosta
c/Manguezal

Mangueza
l

Marinha

Tecnogênico
Floresta

em

Planície
c/

Corpo

Dissecação

Flúvio-

marinha c/ Urbanização

Consolidada

Montanha

c/

Urbana

Planície Marinha Urbana

Dissecação

Sub-

Urbanização Consolidada

Área

Aterro

Urbanização

normal

Consolidada

Planície

Residual

Manguezal
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Dissecação

em

Montanha

Dissecação

Pastagens
e

Campos

Naturais
em

Morraria

Rampa Colúvioeluvional

Planície Flúviomarinha

Pastagens
e

Campos

Naturais

Residual

Herbáceo

Morro

Residual

Herbáceo

Pastagens
e Campos

Encosta Herbácea

Naturais
Pastagens
e Campos
Naturais
Pastagens

Planície Marinha

Morro

e Campos
Naturais

Pasto e Campo
Flúvio-marinho

Pasto e Campo
Hidromórfico

Para facilitar o entendimento das Unidades de Paisagem é necessário utilizar técnicas de Geoprocessamento e de Cartografia Temática a fim de representar no espaço geográfico os Geossistemas propostos na área de
estudo e fazer análises espaciais.
O uso de Sistemas de Informação Geográfica permite a realização de análises espaciais entre os elementos naturais e antrópicos e também, através de modelagens virtuais, investigar e analisar com base em diferentes
algoritmos os resultados gerados. Pode-se chegar ao conhecimento integrado das atividades humanas sobre os sistemas ambientais. Propõe-se, portanto, uma continuação deste item d, durante o processo de elaboração do EIARIMA do proposto edital Nº 836/SMA/DLC/2015 para a implantação do Parque Beira Mar, a realização de modelagens virtuais das Unidades de Paisagens por meio do uso de Geotecnologias e técnicas de Geoprocessamento.

e) Identificação dos equipamentos urbanos presentes na região

Neste item são analisados os equipamentos urbanos ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento, a fim de identificar o estágio de consolidação da ocupação urbana na localidade. As informações que
subsidiaram as análises da infraestrutura urbana existente foram obtidas através de levantamentos de dados secundários, assim como de dados primários obtidos diretamente em campo.
São considerados equipamentos urbanos as estruturas urbanas destinadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, rede de drenagem pluvial, rede de energia elétrica, rede de telecomunicações
e sistema viário e acessos. Estas instalações podem ser agrupadas em três sistemas: sistema de saneamento básico; sistema de energia e telecomunicações e sistema de transporte e mobilidade.
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é a empresa responsável pelo abastecimento de água à população residente no município de Florianópolis com uma abrangência de aproximadamente 93%, o
que a torna a principal operadora local. A CASAN é uma empresa estadual de economia mista criada em 1971 e tem como missão prestar os serviços de água e esgoto à população catarinense.
Desta forma, o abastecimento de água no município de Florianópolis, a cargo da CASAN, se faz atualmente através de quatro sistemas independentes:
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Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina (SCN);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS);



Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São João do Rio Vermelho (SSJRV).

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF) é responsável pelo suprimento de cinco municípios situados na área conturbada de Florianópolis, sendo eles: Florianópolis, Biguaçu, São
José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. No município de Florianópolis as áreas supridas pelo SIF correspondem aos distritos sede Ilha, sede continente, Santo Antônio de Lisboa, parte da região norte da Ilha de Santa
Catarina (região do trevo de acesso aos Balneários Daniela e Jurerê e ao distrito de Ratones) e parte da região leste/sul da Ilha de Santa Catarina (área a partir da região central até a localidade de Carianos). Este Sistema possui
como mananciais de abastecimento os Rios Vargem do Braço (Figura 14), localizado na região denominada Pilões no município de Santo Amaro da Imperatriz, e Cubatão do Sul (Erro! Fonte de referência não
encontrada.15), localizado nos municípios de Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz.

Figura 181. Captação no Rio Vargem do Braço. Fonte: CASAN, 2011

Figura 182. Manancial do rio Cubatão do Sul. Fonte: CASAN, 2011

O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte – SCN atende toda a região norte da Ilha de Santa Catarina por meio de dezenove poços artesianos localizados na Região do Capivari dos Ingleses. O
manancial que abastece este sistema é o Aquífero Ingleses, que abrange cerca de 30 km² abarcando as praias de Ingleses, Santinho, Moçambique e o distrito de São João do Rio Vermelho.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS) atende as localidades de Ribeirão da Ilha, Armação, Tapera, Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa, Carianos e Aeroporto Internacional de Florianópolis. Este Sistema tem como mananciais as águas da Lagoa do Peri (Figura 183), após passarem por tratamento completo, e poços profundos existentes na região.
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Figura 183. Captação na Lagoa do Peri.Fonte: CASAN, 2011.

O Sistema de Abastecimento Sub-distrito de São João do Rio Vermelho, atende por meio de poços artesianos o distrito de São João do Rio Vermelho.
Além dos Sistemas supracitados, o município conta ainda com sete pequenos sistemas, também operados pela CASAN, todos situados na ilha, e que se encontram atualmente conectados ao SIF e ao SCN. Existem ainda,
em Florianópolis, Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) independentes que não são operados pela CASAN:


SAA da Praia de Jurerê Internacional;



SAA de Monte Verde;



SAA do Costão do Santinho;



SAA do Pântano do Sul;



SAA da Costa da Lagoa;



SAA de Naufragados.

Quanto às áreas de influência do empreendimento, estas são abrangidas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF). O SIF conta com, aproximadamente, 41.829 ligações e
105.362 economias cobrindo todas as categorias.
Conforme dados do Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB), ligado ao Ministério da Saúde, em dezembro de 2010 a abrangência de distribuição de agua tratada era de 94,27% (Erro! Fonte de referência
não encontrada.28).
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Tabela 28. Abastecimento de água – dez./2010.

Número de
famílias

Atendidas por
Rede geral

121.386

114.434

Poço ou
nascente
6.508

% atendimento
rede geral
94,27%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.

O serviço de coleta e tratamento de esgotos domiciliares em Florianópolis também é de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Os esgotos domésticos são coletados por onze
sistemas públicos, sendo que nove destes são operados pela CASAN; 1 (um) por empreendedor privado (Sistema de Esgoto Sanitário – SES – do Balneário de Jurerê Internacional) e 1 (um) por entidade pública federal (SES da
Base Aérea) (Tabela 29).

Tabela 29. Sistemas de esgotamento sanitário.

Sistema

Operadora

Início de Operação

SES do Balneário de Jurerê Internacional

HABITASUL

1981

SES da Base Aérea de Florianópolis

INFRAERO

1982

SES do Balneário da Lagoa da Conceição

CASAN

1988

SES de Florianópolis Continente

CASAN

1994

SES do Balneário de Canasvieiras

CASAN

1995

SES do Parque Tecnológico PARQTEC

CASAN

1996

SES de Florianópolis Insular

CASAN

1997

SES do Balneário da Praia Brava

CASAN

1997

SES de Vila União

CASAN

2000

SES do Balneário da Barra da Lagoa

CASAN

2006

SES de Saco Grande

CASAN

2006

Fonte: CASAN, 2011.
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Nas áreas onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais, que consistem no lançamento dos esgotos gerados na unidade habitacional em um dispositivo de tratamento
primário (fossa séptica) e outro de infiltração no solo (sumidouro). Porém, devido à falta de controle, fiscalização e orientação técnica, estima-se que há um número expressivo de fossas sépticas e sumidouros implantados de
forma irregular, sem o atendimento das normas da ABNT, aumentando o risco de contaminação dos recursos hídricos.
A rede coletora de esgoto existente no município ultrapassa a casa dos 540.000m de extensão, observando-se que mais de 98% são dos sistemas de esgotamento sanitário operados pela CASAN. Existe atualmente
conectadas a rede 26.250 ligações prediais que atendem 86.844 economias de esgoto, sendo que 82% destas economias são residenciais.
Em novembro de 2010, informações geradas pelo Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), indicaram que 53,30% das famílias florianopolitanas cadastradas no sistema contavam com serviço de coleta de
esgoto, conforme demonstra a Tabela 30.

Tabela 30. Destinação final dos efluentes domésticos – Nov./2010.

Número de famílias

121.386

Atendidas por

Fossa séptica

rede de esgoto
64.706

53,30%

54.824

45,16%

Céu-aberto

1.442

1,18%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.

Atualmente o sistema de rede coletora de esgotos no município está em fase de expansão, igualmente com a ampliação do número de fossas sépticas no meio rural por meio de programas socioambientais.
A área de influência direta recebe cobertura do Sistema Florianópolis Insular, sendo que a ADA não é atendida pelos Sistemas de Esgotos Sanitários existentes no município (Figura 177).
A distribuição de energia elétrica no município de Florianópolis é efetuada por meio da empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC). A Grande Florianópolis é dependente de importação de energia
gerada por Itaipu, ELETROSUL e Furnas. Segundo informações da CELESC, todas as subestações apresentam disponibilidade de energia para atender as cargas existentes na atualidade, com capacidade para atender novas
demandas. Os indicadores numéricos relacionados ao consumo e respectivas classes estão dispostos na Tabela abaixo.
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Figura 184. Croqui dos Sistemas de Esgoto Sanitário do município de Florianópolis. Fonte: PMISB Florianópolis, 2011.

Tabela 31. Classes e consumo de energia elétrica em 2008.

Classes de Residenci Industri Comerci
consumo

Nº de

al

172.570

al

2.451

al

20.201

Rural

122

Poder
público

1.185

Iluminaç
ão
Pública

01

Consu
Serviço

mo

público própri

Total

o
160

20

196.710

consumidor

311

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
es
Consumo
(kWh)

462.998.9 31.199.4 366.409.6 638.9 84.841.3 30.954.7 23.972.1 5.639.6 1.006.654.
10

53

28

15

01

13

84

35

739

Fontes: Secretaria de Estado do Planejamento/SC e CELESC, 2011.

Dados do SIAB indicam que a abrangência deste serviço beneficiava até o final do mês de novembro de 2010, 98,8% das famílias cadastradas no sistema (Erro! Fonte de referência não encontrada.32).

Tabela 32. Número de consumidores de energia elétrica – Nov./2010.

Número de famílias

Contavam com energia elétrica

Abrangência

121.386

120.896

99,60%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB 2011.
Os serviços que abrangem o manejo dos resíduos sólidos no município de Florianópolis, em grande parte são realizados pela Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), empresa de economia mista criada em
1976, que tem a Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF como sua maior acionista. O gerenciamento dos resíduos sólidos na Capital conta, também, com a participação da empresa privada (PROACTIVA Meio Ambiente
Brasil Ltda.) e da sociedade civil, especialmente no que se refere à realização dos serviços de tratamento e disposição final dos resíduos e coleta seletiva, respectivamente.
Os serviços prestados pela COMCAP são: (I) coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; (II) coletas especiais; (III) coleta seletiva; (IV) varrição de ruas; (V)
capinação e raspagem; (VI) instalação e manutenção de lixeiras; (VII) limpeza dos locais de eventos e praias; (VIII) limpeza de valas; (IX) remoção de animais mortos; (X) operação do Centro de Transferência de Resíduos
Sólidos (CTRes); (XI) aterro para resíduos inertes de origem pública ou pequenos volumes; e (XII) controle de roedores, em parceria com a Secretaria de Saúde.
A coleta de resíduos sólidos é composta por vários tipos de coleta: (I) convencional (comum), de todos os resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; (II) seletiva, dos resíduos recicláveis selecionados pelos
moradores; (III) em áreas críticas; (IV) com caixas brooks; e (V) infectantes, dos serviços de saúde municipal.
Quanto à caracterização dos resíduos gerados no município de Florianópolis, a mesma baseou-se no estudo realizado pela COMCAP através de parcerias com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa
Catarina (CEFET) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o qual utilizou metodologia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Para esta caracterização, o Município foi subdividido, de acordo
sua posição geográfica, em 5 (cinco) regiões: (i) continente; (ii) centro; (iii) norte; (iv) sul; e (v) leste.
A partir do estudo supracitado foi possível, também, caracterizar fisicamente os resíduos sólidos gerados no município de Florianópolis. Em 2010 a quantidade de lixo coletada em Florianópolis, somando-se o lixo
convencional e seletivo, esteve entre 12.500 t/mês. Sua composição é variável de acordo com o local, uma vez que é função dos diferentes hábitos e costumes da população, da atividade econômica dominante, dos padrões de
vida e outras condições locais variáveis.
Em 2010 foram coletadas pelo sistema porta-a-porta 155.123,82 toneladas de resíduos sólidos. Do referido montante, 149.020,26 toneladas foram recolhidas pela coleta convencional e destinadas ao aterro sanitário
(96%), e 6.103,56 toneladas foram recolhidas pela coleta seletiva e destinadas às associações de catadores de materiais recicláveis do município e, posteriormente, à indústria da reciclagem (COMCAP, 2011).
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A taxa de geração per capita de lixo refere-se à produção de lixo diária por pessoa de determinada região.
Em Florianópolis, de uma forma simplificada, é calculada regularmente na Companhia responsável pela gestão dos resíduos a produção per capita de resíduos sólidos urbanos, dividindo-se a quantidade produzida pela
população residente no município.
A partir dos valores de resíduos sólidos coletados e considerando a população do município de Florianópolis em 2010, igual a 421.240 habitantes, a geração anual per capita de resíduos sólidos foi de 368,25 kg por
habitante.
Na tabela abaixo estão expostos dados relacionados a coleta e disposição dos resíduos sólidos gerados no município.

Tabela 33. Coleta de resíduos sólidos – dez./2010.

Número de

Atendidas por

Lixo enterrado

Lixo a céu

Atendimento serviço de

famílias

serviço de coleta

ou queimado

aberto

coleta %

121.386

120.044

418

524

98,90

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.
A Coleta convencional por áreas da cidade atende a AID com frequência mínima de 3x por semana.
Segundo PNUD (2013), no município de Florianópolis, 96,35% da população vive em domicílios com água encanada, 99,96% da população vive em domicílios com energia elétrica, 99,84% da população vive em
domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo, e apenas 0,08% da população vive em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados.
O crescimento urbano tem influenciado diretamente no sistema viário de Florianópolis, especialmente na área de influência do empreendimento, por caracterizar-se como uma área central, o que pode ser percebido
através dos crescentes níveis de congestionamentos e grande número de usuários dos serviços de transporte coletivos, alternando os picos de agravamento entre as temporadas de veraneio com afluxo de turistas e os períodos de
atividades escolares.
As vias que compõem a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, bem como àquelas que funcionarão como possíveis alternativas de acesso à região do empreendimento correspondem a:


Avenida Governador Irineu Bornhausen (Avenida Beira Mar Norte), no bairro do centro;



Rua Almirante Lamego, bairro centro;



Rua Bocaiúva, bairro centro;



Avenida Mauro Ramos, bairro centro.

O transporte público em Florianópolis é realizado, principalmente, através de ônibus. O Sistema Integrado de Transporte do Município é formado por seis Terminais de Integração:


Terminal de Integração Centro (TICEN);



Terminal de Integração Trindade (TITRI);



Terminal de Integração Lagoa da Conceição (TILAG);



Terminal de Integração Rio Tavares (TIRIO);



Terminal de Integração Santo Antônio (TISAN);
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Terminal

de

Integração

Canasvieiras

(TICAN).

Este sistema baseia-se em um sistema tronco-alimentador em rede, onde as "linhas alimentadoras" conectam os bairros aos terminais regionais, que por sua vez se ligam ao terminal central (TICEN) pelas "linhas
principais".
Destes, os terminais de passageiros que atendem às áreas de influência do empreendimento são, especialmente, o Terminal de Integração Centro e o Terminal de Integração Trindade.
O transporte marítimo não é muito explorado no Município como transporte coletivo, exceto para o turismo. Existem linhas regulares de transporte lacustre apenas na Lagoa da Conceição, as quais ligam a localidade da
Costa da Lagoa — isolada por terra — à sede do distrito e à margem oposta da Lagoa.
Florianópolis conta ainda com um aeroporto internacional, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, localizado no bairro Carianos. O mesmo possui capacidade para 980 mil usuários por ano, sendo que recebeu 2.080
milhões de passageiros em 2008. O aeroporto Hercílio Luz é o 14º mais movimentado do país e está na listados que mais recebem vôos na temporada de verão. Porém, o atual terminal de passageiros ficou modesto para o
crescimento de Florianópolis. Por isso, a cidade ganhará um novo terminal com capacidade para atender 2,7 milhões de passageiros por ano. O projeto do aeroporto está orçado em R$ 420 milhões, com recursos vindos do Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC), e a previsão do término é em 2014.
Os serviços de telefonia fixa, móvel e acesso à Internet (banda larga e rádio) são abrangentes no município. Os serviços são operados pelas empresas Oi - Brasil Telecom S.A., GVT, e a NET através do NET fone. A
Brasil Telecom (atual Oi) está no mercado catarinense desde abril de 1998 e a GVT ingressou no mercado em novembro de 2000. Mais recentemente a operadora TIM e a NET operadora de TV a cabo estão oferecendo o
serviço de telefone fixo. Desde então, a concorrência entre as empresas favoreceu o atendimento devido ao considerável plano de expansão da rede telefônica incentivado pela redução dos valores de instalação de um telefone
fixo.
As prestadoras de serviço de telefonia móvel são a TIM (Telecom Itália Móbile), Claro, a Vivo e a Oi Telecom. Com o advento do telefone pré-pago, tornou-se impossível estimar o número de telefones celulares em
operação devido ao elevado número de aparelhos e linhas em uso.
Os jornais de maior circulação na região de Florianópolis são Diário Catarinense, Notícias do Dia, Hora de Santa Catarina. Sediado em Joinville ainda se dispõe do jornal AN Capital.
O município conta com um site mantido pelo poder público municipal, disponibilizando informações sobre as ações públicas sociais e dados referentes às características socioeconômicas e manifestações culturais.
Os sinais das principais emissoras de televisão do país são captados no município, de forma análoga aos sinais de radiodifusão. Florianópolis conta com dezesseis emissoras de rádio – oito AM e oito FM – e cinco
emissoras de televisão.

e.1) Equipamentos específicos

A Beira-Mar Norte é considerada atualmente um parque linear e amplamente utilizada pela população residente. Os equipamentos presentes na orla se complementam aos usos desta por parte da população. Como a
prática desportiva é uma das principais atividades desenvolvidas no local, a grande maioria dos equipamentos é destinada a esse fim.
Por toda a Beira-Mar Norte, há uma pista de caminhada e ciclovia, na qual são amplamente utilizados pela população para caminhadas, andar de bicicleta, patins e skate e também para passear. Ao longo da orla, em diversos
pontos temos bancos, mesas, gramados, árvores, decks de madeira, lixeiras, postes de iluminação, algumas placas informativas, academias ao ar livre, locais para alongamento, entre outros.
Dentre o trecho que engloba o projeto da Marina e Parque Urbano, a partir da Praça do Sesquicentenário até o trapiche da Beira-Mar, serão citados mais especificamente os equipamentos encontrados atualmente. Na
Praça do Sesquicentenário há a Estação Elevatória da CASAN. Ao lado desta, temos uma academia ao ar livre e logo ao lado um pequeno local coberto destinado a alongamento. Nesta praça, podemos encontrar alguns
bancos e mesas para convívio da população e um gramado, utilizado pelos visitantes para apreciar o pôr do sol e descansar. A frente da praça há estacionamentos e um ponto de ônibus.
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Partindo desta praça, mais precisamente do local de alongamento, andando aproximadamente 40m em direção ao trapiche da Beira-Mar, podemos encontrar um deck de madeira, com quatro bancos e um pergolado de
madeira e duas lixeiras posicionadas nos dois lados. Andando aproximadamente 215m na mesma direção, temos mais um deck de madeira com as mesmas características. Entre os dois decks podemos observar três placas de
concreto referentes ao “Projeto Helios”, dois bancos de madeira e duas lixeiras, distribuídas ao longo dos 215m, assim como árvores distribuídas espaçadamente pela costa, ao lado da pista de caminhada.
Seguindo na mesma direção por aproximadamente 60 m há uma escada de madeira ligando a pista de caminhada à areia da praia. Nesses 60m entre o deck e a escada, há uma placa do “Projeto Helios”, uma lixeira e as
árvores já citadas. A partir da escada, em 175m temos outro deck com as mesmas características dos anteriores e neste trajeto pode-se observar duas lixeiras e uma placa de concreto do “Projeto Helius”. A frente desse deck
há um painel eletrônico medidor de raios ultravioletas da radiação solar e uma faixa de pedestre e um semáforo com faixa de pedestres atravessando a avenida. A partir deste ponto, inicia-se novamente uma via adicional,
com espaço para estacionamento de veículos.
Seguindo novamente por aproximadamente 100m há uma rampa pública de concreto para embarcações, conectando o mar a pista de caminhada. Logo ao lado da rampa, temos outras instalações de academia ao ar livre e
alongamento, dois paraciclos de metal, bancos e mesas de concreto, uma estrutura de concreto com quadro elétrico, lixeiras e alguns vasos de plantas.
Logo ao lado, temos o trapiche da Beira-Mar Norte, com 70,7m de comprimento, 5,5m de largura. No final, há uma bifurcação em “T”, com 22m de comprimento e 5,7m de largura, posicionado mais a esquerda. O
trapiche possui oito postes de iluminação, quatro lixeiras e duas placas informativas na entrada. Nas proximidades dos trapiches, em terra, podemos encontrar outros bancos e mesas de concreto, bancos de madeira, lixeiras e
quadros de eletricidade. A frente do trapiche há um estabelecimento com mesas e cadeiras, um ponto de ônibus e uma escultura.
Do outro lado da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, no trecho citado, há diversos estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, lojas, hotel, edifícios residenciais e públicos e duas praças, a Praça
Esteves Júnior e a Praça dos Namorados. Toda a região na qual a Avenida Beira-Mar Norte está inserida é bastante diversa quanto aos estabelecimentos e equipamentos presentes.

f) Caracterização, descrição e localização do empreendimento nas fases de implantação e operação indicando:

O empreendimento Parque Urbano e Marina envolve a implantação de uma série de infraestruturas que compõem o empreendimento dentre as quais se destacam: Marina, Estacionamento e áreas recreativas.
A área indicada para a execução do empreendimento localiza-se na Avenida Rubens de Arruda Ramos, Beira Mar Norte, bairro Centro em Florianópolis, entre as coordenadas 27°35'10.27"S e 48°33'13.31"O,
correspondente a área onde hoje encontra-se a Praça de Portugal estendendo-se até a Praça do Sesquicentenário.
Em sua totalidade o projeto compreenderá uma área de 225 mil mteros quadrados, sendo aproximadamente 80.000m² em terra e 145.000m² em agua.
A construção da Marina será destinada a atracação de embarcações e com o objetivo de reduzir a ação das ondas marítimas nas embarcações atracadas o projeto prevê a construção de um break water de concreto
flutuante de tamanho 12x5x1,80 metros.
A adequação da profundidade da área destinada a Marina, etapa a ser realizada na fase de implantação, será viabilizada pela dragagem do material do fundo, totalizando um volume de 167.700m³ de material dragado.
Tendo em vista a dimensão da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas áreas adjacentes a marina, o volume dragado deverá ser utilizado na construção destas áreas. O aterro será construído com material
transportado por fluxo de água, aterro hidráulico, com tratamento para aproveitar o material grosso, totalizando 133.800m³. Para o atenuador submerso serão usados 20.000 m³, e 16.900 m³ poderão ser usados para alargamento
de praia anexa. Desta forma possivelmente será dispensada a necessidade de mapeamento e licenciamento de áreas de bota fora.
Em função da já existente infraestrutura na área de localização do empreendimento será priorizado o uso do píer para atracar os barcos de passeio turístico compreendendo 100m² (total) destinado ao atendimento de
scunas e informações turísticas. Tendo em vista o comprimento dos moles serão previstas torres para fornecimento de energia elétrica e água.
O projeto estrutural da área do Parque Urbano e Marina será dividido em Marina, estacionamento subterrâneo e área destinada ao parque.
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Para a adequação da área com infraestruturas já existentes no local, ao projeto do empreendimento, serão realizadas demolições ocasionando a geração de entulhos. Serão demolidos 165 m² de área de contra piso de
concreto, 3000 m² de área de pavimentação da ciclovia, 5600 m² de área do pavimento da pista de caminhada, além da retirada de 4250 metros de comprimento de meio fio. O volume total de entulho gerado será de 2.000 m³,
sendo todo material retirado de entulho reaproveitado como parte do aterro. Também será realizada a retirada de 175 m² de deck e 6500 m² de cobertura vegetal.
Em sua fase de operação o empreendimento tem o objetivo de atender 3 mil pessoas no parque aos finais de semana e cerca de 100 usuários da marina por dia. Esta estimativa parte da premissa de que a densidade
populacional média das áreas de ponderação utilizadas é de 9103,58 habitantes por m². As áreas utilizadas para estimativa compreendem o Centro, Altos da Felipe Schmidt, Mauro Ramos e Maciço Norte.
A marina contará com uma estrutura de apoio náutico com objetivo de atracar cerca de 500 barcos a motor ou não de no máximo 120 pés em vagas molhadas, sendo previsto um percentual mínimo de 10% das vagas
molhadas para uso público. As estruturas para apoio às embarcações da marina serão preferencialmente flutuantes nas conexões com o espaço insular. As vagas molhadas serão providas de abastecimento com medição
individual de água e energia elétrica e acesso sem fio à Internet. A área ainda contará com rampa de acesso pública para barcos e posto de abastecimento de combustível não privativo.
A área destinada ao estacionamento subterrâneo compreenderá uma área de 15.037,12 m², possibilitando, durante a fase de operação, a disponibilização de 606 vagas para veículos, sendo prevista a destinação de vagas
para motos, idosos e pessoas com deficiência (PCDs).
O estacionamento fica cerca de 20 cm acima do nível d’agua do lençol freático. A laje superior será construída com 50cm de espessura para que a parte de cima do estacionamento possa ser aproveitada com áreas de
lazer. A laje inferior possui 20cm de espessura e o pé direito será de 2,2m. Haverá um caimento e drenagem, levando as águas de chuva para uma caixa separadora de água e óleo antes de destiná-las ao mar.
A entrada e saída de veículos no estacionamento será feita por meio de uma rampa de 6m de largura e o acesso à marina será feito por meio de 4 escadas em L localizadas em pontos estratégicos e uma saída de acesso ao
deck. Com objetivo de facilitar os acessos ao parque será priorizada a integração do projeto ao calçadão e a ciclovia existentes na avenida.
Por toda a extensão do estacionamento serão disponibilizados guarda-volumes. Através de uma rampa, que parte do estacionamento, será possível o acesso à sede da marina que será provida de uma recepção, copa, sala
de marinheiro, sala de administração, banheiros, vestiário, salas de reunião, de rádio, de ensino, além de cerca de 184 boxes para guarda de material e um acesso ao deck. Sobre os píer flutuantes serão instalados boxs para cada
embarcação que necessitar.
A área destinada ao parque, acima do estacionamento, contará com diversas estruturas destinadas ao público visitante como restaurantes com vista para o mar e com diferentes faixas de preço, cafeteria, floricultura, lojas
de conveniência, banca de revistas, três bicicletários, espaço para palco e anfiteatro, três parques infantis e um parque infantil inclusivo, e um espaço de recreação para oficinas de atividades ligadas ao mar.
A prática de esportes também será estimulada por meio de suportes para a instalação de slackline, duas quadras de vôlei de praia e uma de futevôlei, além pista para prática de skate.
Objetivando integrar o novo empreendimento aos espaços e atividades já existentes, as atividades de remo, tão tradicionais em Florianópolis, serão mantidas com o mínimo de impacto. Haverá espaço para aulas de
navegação, espaço de busca e salvamento e aluguel de equipamentos náuticos como Jet Skys e pedalinhos, além de espaço para aulas de vela.
Serão destinadas áreas às feiras, que já ocorrem na beira mar, para que possam se estabelecer também no Parque. As academias ao ar livre, bem como o local destinado à locação de bicicletas serão mantidos, sendo
previsto para este último a ampliação do número de bicicletas disponíveis.
Complementarmente serão considerados os serviços de gastronomia, já existentes nos entornos, buscando somente complementá-los com os estabelecimentos similares propostos, fortalecendo os empreendedores locais.
O espaço contará ainda com estacionamento para ônibus de turismo. O ponto de ônibus será com eficiência energética, com ponto para carregamento de celular, assim como o ponto de táxi. Serão utilizados telhados
verdes ou com a maior refletância solar (telhados brancos) com o objetivo de manter temperaturas agradáveis.
Após a definição do local de implantação do Bus Rapid Transit (BRT) que será possivelmente construído na Avenida Beira Mar Norte prevendo conexões, será projetada uma passarela coberta e/ou a instalação de um
túnel para passagem de pedestres.
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i.

Volumes de movimentos de terra (cortes/aterros) e de geração de entulhos;

Levantamento Topográfico e levantamento batimétrico
Para definição de cotas de projeto, cálculos de volume de corte, aterro e dragagem, definição de posicionamento de trapiches e atracação de embarcações, tona-se evidente a necessidade de conhecimento prévio do relevo
atual da região. Destaca-se desta forma a necessidade da execução de batimetria de categoria B e levantamento topográfico minucioso na fase de projeto executivo.
Para os presente estudo e projeto da PMI, utilizam-se dados previamente existentes conforme indicado pela prefeitura em edital e reunião. Desta forma para topografia utilizam-se fontes conhecidas e dados públicos
disponíveis, desta forma destaca-se: levantamento realizado pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU), cartas náuticas da Marinha do Brasil, Descrição de Estação Maregráfica do Porto de Florianópolis (2007)
DHN/CHM Marinha do Brasil e levantamento batimétrico disponibilizado no edital desta PMI.
A estação maregráfica Porto de Florianópolis foi instalada pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) em 1960 no local onde funcionava a Portobrás e havia o antigo trapiche antes da execução
da atual avenida beira-mar. Os marcos foram sendo sucessoriamente substituídos com a construção da avenida e a substituição do trapiche, conforme a descrição de nível.

Figura 185. Imagem da Descrição da Estação Maregráfica. Fonte Marinha do Brasil

O marco atual RN3-DHN foi executado em 2007 e coincide com o nível da ciclovia, próximo ao trapiche e está a 3,001m acima da linha do zero DHN, ou seja, a linha de referência das cartas náuticas e da batimetria e é
o nível da maré mais baixa na sizígia, conforme visível na página da Descrição da Estação.
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Figura 186. Imagem da Descrição da Estação Maregráfica. Fonte Marinha do Brasil

Com base nos levantamentos topográficos do SPU temos as informações com nível de referência no zero IBGE, conforme apresentado a seguir, onde podemos notar que o nível da ciclovia onde está o marco RN3-DHN é 2,3m
em relação ao zero IBGE.

Figura 187. Imagem de relevo topográfico. Fonte spu
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Desta forma podemos concluir fazendo a comparação e marcando comparativamente os georreferenciamentos e dessa forma organizar uma planta esquemática com os níveis e também uma planta com esquema em corte
“amarrando” a batimetria com a topografia.

Figura 188. Esquema dos níveis e georreferenciado.
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Figura 189. Esquema de planta em corte.

Dragagem

Para definição do volume de dragagem é preciso o levantamento batimétrico total da área, executado de acordo com as diretrizes da Normam. Este cálculo aproximado de dragagem foi estabelecido com os materiais
prévios existentes conforme indicação da prefeitura para realização deste estudo. Desta forma utilizou-se a batimetria anexa ao Edital, realizado pela CBI intitulado “Relatório técnico do levantamento geofísico, batimétrico e
geotécnico (jet-probe) realizado na baía norte da Ilha De Santa Catarina – Marina Beira-Mar” que não abrangem toda a área necessária e através de interpolação completado com base nas Cartas Náuticas elaboradas pela marina
do Brasil. A planta abaixo representa a profundidade estimada para a região.
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Figura 190. Planta Básica com superposição da área da marina.

Com base nesta planta básica e com a superposição da área da marina foi possível traçar um plano básico de dragagens e aterros. O aterro foi verificado para completar os volumes e níveis conforme detalhamento
arquitetônico do Parque. Para a Marina foi necessário verificar diversos itens para definição da profundidade como segue:
- Profundidade de 4m para melhor funcionamento dos atenuadores flutuantes;
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- Profundidade de 3m para as embarcações de médio tamanho;
- Profundidade de 2m para as embarcações menores dimensões.
Nota-se que estas profundidades são em relação ao zero DHN, ou seja, tanto as cotas batimétricas quanto as profundidades definidas para dragagem são aproximadas a maré mais baixa, dessa forma as medias seriam
superiores as indicadas, permitindo fácil acesso a marina mesmo para barcos de calado de 3,5m durante as cheias, ou seja tamanho limite de calado para a maior parte das embarcações que conseguem entrar na baia norte. Na
sequência apresenta-se o plano de dragagem e aterro, com as hachuras conforme as áreas e profundidas indicadas.

Figura 191. Marina Beira Mar
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Na tabela abaixo são apresentados os volumes de dragagem preliminares conforme o mapeamento realizado, adotamos então o valor de 167.700m³ de dragagem.
Tabela 34. Volumes de dragagem preliminares conforme o mapeamento realizado.

Profundidade
(m)

corte (m)

area (m²)

volume (m³)

4

1,5

78120,5131 117180,7697

3

0,5

38241,2355 19120,61775

3

1

13300,8045

13300,8045

2

0,5

36150,1794

18075,0897

TOTAL

167677,2816

Importante ressaltar ainda que haverá a necessidade de derrocamento conforme batimetria previa realizada pela CBI já apresentou. Neste interim é importante ressaltar ainda a necessidade de retirada da laje de pedra que fica ao
lado do trapiche público existente, pois o mesmo já foi motivo de acidentes, impossibilitando que grandes embarcações parem no lado leste deste píer.
Aterro e Corte

323

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 192. Seção tipo s/escala.

Com base no desenho arquitetônico do Parque Urbano é possível calcular e analisar os volumes de corte e aterro. Com base no perfil da seção tipo abaixo representada, comas cotas de projetos chegou-se ao volume de
133.800m³ de aterro e o volume de corte em 3.000 m³. Desta forma pode-se destinar o volume de corte para o aterro, faltando ainda 130.800m³ de aterro. Conclui-se então que o volume de empréstimo da dragagem para o aterro
será de 130.800m³ completando toda a necessidade de volume com este material. Esse volume poderá ser usado para se aterrar de diferentes formas, sendo que se for um solo com características impróprias para o seu uso direto,
será possível a sua utilização através de formas têxtis, diminuindo assim os custos do bota-fora e sendo ambientalmente correto. Esta definição dependerá de uma sondagem complementar. Para este levantamento preliminares
utilizou-se sondagem da região cedida gentilmente pela Sotepa. Fica claro que o volume da dragagem é superior ao aterro, sobrando 36.900 m³.
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Figura 193. Imagem de sondagem a percussão cedida gentilmente pela Sotepa.

Bota-fora - Atenuador submerso

Este projeto traz como inovação na área de marinas no Brasil, mas um método já consolidado nas costas do mundo, bem como amplamente utilizado na área de rodovias e portos no Brasil. Trata-se da utilização de
formas têxteis em forma de bolsa para criar um atenuador de ondas artificial, reaproveitando o volume excedente da dragagem, ou seja, não há bota fora, pois o mesmo pode ser todo utilizado. Outra vantagem é a possibilidade
de utilizar tipos especiais de tecido com capacidade de reter partículas finas e matérias indesejáveis, sendo inclusive um fator de melhora ambiental uma vez que pode reter possíveis elementos contaminados dentro da forma.
Esta forma também ficará rente ao solo, no fundo do mar, sinalizado conforme a Normam 17 e permitirá o fluxo da agua. Ou seja, o seu baixo nível não afetará a circulação hídrica como é o caso de enrocamento (molhes fixos).
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Outra vantagem é que se trata de uma estrutura que pode ser retirada, tornando seu impacto ambiental do tipo reversível. O volume estimado para este atenuador é da ordem de 20.000 m³ a 36.900 m³. O seu detalhamento
encontra-se no anexo.

ii.

Atividades previstas com número de usuários;

Quadro 4. Atividades previstas com número de usuários (Parque).

Atividades previstas

Número de usuários

PARQUE
Local para show

10.000

Rinque de patinação

50

Local para eventos e feiras temporárias

5.000

Feira de artesanatos - fixa

100

Anfiteatro

200

Praça de alimentação

1.000

Cafés

500

Quiosque de alimentação

100

Restaurantes

1.000

Informação turística

-

Posto policial federal

-

Bilheteria

-

Enfermaria

2

Quadras de vôlei e futevôlei na praia

30

Utilização da faixa de areia para cadeiras de praia

100

Pergolados para descanso

40

Aluguel de equipamentos náuticos

100

Pista de skate

5

Parque Infantil

50

Parque Infantil itinerante

5

Academia ao ar livre

50
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Academia ao ar livre itinerante

5

Ponto de Taxi

15

Ponto de ônibus

2

Embarque e desembarque de ônibus

2

Estacionamentos de ônibus

3

Estacionamentos de carro, motos, idosos e deficientes

600

Área de Slackline

10

Jardim Botânico

50

Rampa publica

-

Vagas públicas para carro e reboque

5

Mirante

10

Espaço de recreação para ensino ligado ao mar

50

Banca de revista

20

Sorveteria

50

Floricultura

20

Banheiros públicos

30

Paraciclo

100

Aluguel de Bicicletas

20

Quadro 5. Atividades previstas com número de usuários (Marina).

Atividades previstas

Número de usuários

MARINA
Parada para passeios de escunas

1

Parada de tender de cruzeiro

2

Parada para transporte aquaviário

1

Vagas públicas de embarcações

50

Parada para embarcação dos bombeiros

1

Parada para embarcação da polícia federal

1

Parada para embarcação da receita federal

1

Parada para embarcação Ambiental

1
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Aula de vela

5

Aluguel de caiaque

5

Aluguel de jetski

5

Aluguel de pedalinho

10

Área de recreação náutica

50

Heliponto

1

Vagas de pernoite

-

Abastecimento da marina e ao publico

6

Vagas de embarcações

457

Embarque e desembarque de embarcações

1

Loja de conveniência

1

Aluguel de guarda-volumes

184

Escola Náutica

50

Sede da marina (adm, sala radio, reunião, recepção,

50

copa, vestiário e bwc masculino e feminino)

iii.

Áreas, dimensões e volumetria do empreendimento;

Os empreendimentos foram dimensionados de acordo com as normas exigidas, devido aos equipamentos serem quase todos ligados a alimentação a norma NDC 50 da vigilância sanitária foi considerada, dimensionando
os espaços de DML e sanitários.
Quadro 6. Estabelecimentos/m2.

Estabelecimento

m²

Marina

Aproximadamente 17 mil

Restaurante 01

259,37

Restaurante 02

280,75

Restaurante 03

259,37

Praça Alimentação

412,23

Sorveteria

96,43

Floricultura

67,73

328

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Café 01

176,71

Café 02

96,43

Quisque 01

32,19

Quisque 02

13,69

Quisque 03

13,69

Banca Revista

67,73

Feira Artesanato 01

119,46

Feira Artesanato 02

119,46

Enfermaria

12,81

Policia Federal

25,50

Bilheteria

25,50

Informação Turística

15,54

Aluguel de Equipamentos Náuticos

46,73

Loja de Conveniência

18,63

A volumetria dos empreendimentos é de estrema importante para o conforto visual, com pé direito de 3,5m de altura para não poluir os espaços, foi optado por formas limpas, retas, e com a utilização de vidros para
buscar leveza com a transparência, além de fachadas verdes amenizando o impacto visual, conforme nas imagens a seguir temos uma composição das volumetrias no projeto.
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Figura 194. Imagem: desníveis na praia, anfiteatro, praça e restaurantes fazendo com que amenize poluição visual com todos os equipamentos em um mesmo nível horizontal.
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Figura 195. Imagem: Centro de eventos, praça de alimentação e posto de atendimento com bilheteria, informação, enfermagem e policia federal.
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Figura 196. . Imagem: volumetria baixa e com utilização de vidros e geometria vazada.
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Figura 197. Imagem: fachada dos restaurantes.
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Figura 198. Imagem: Estação elevatória englobada no projeto, buscando a mesma linguagem estética na cobertura na praça, com vazados geométricos e vegetações altas, evitando poluição visual dos muros existentes no local.

iv.

Entradas, saídas, geração e distribuição de viagens;

Para a entrada e saída da Marina haverá um ponto localizado nas proximidades da atual estação elevatória da CASAN. Optou-se por apenas um ponto porque assim minimiza-se a interferência na ciclovia e nos pedestres.
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O estudo da inserção de um edifício ou atividade na malha urbana consolidada permite avaliar os impactos causados à vizinhança, mensurá-los e corrigi-los. A exigência de elaboração do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) vem, portanto, ao encontro da necessidade de vincular ao projeto as justificativas, as compensações e as correções dos impactos gerados pelo empreendimento, inclusive durante as obras. São itens de análise
obrigatória do EIV, conforme determina o Estatuto da Cidade:
I - adensamento populacional;
II - equipamentos urbanos e comunitários;
III - uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI - ventilação e iluminação; e
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Para a definição e estudo de polo gerador de tráfego foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diversos materiais disponíveis emitidos por órgãos federais, estaduais e de diversos municípios. Pode se citar que o
Município de Curitiba considera gerador de tráfego o empreendimento com área superior a 5.000 m²; já São Paulo utiliza desde 1987 o número de vagas de estacionamento para classificar um empreendimento como polo
gerador de tráfego, sendo considerado gerador de tráfego aquele ponto com mais de 200 vagas exigidas pelo código de obras. O decreto 35.329/92 apresenta a tabela abaixo com outros critérios para enquadrar como polo
gerador de tráfego, conforme aponta a publicação “Polos Geradores” emitida pelo Denatran.

Figura 199. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

A mesma fonte apresenta ainda uma tabela com possíveis medidas mitigadoras, como segue:
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Figura 200. Medidas Metigadoras para Pólos Geradores de Tráfego. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

As gerações de viagens são determinadas pelo modelo abaixo. Pode-se estimar que a instalação da Marina e Parque Urbano da Beira Mar terá o impacto semelhante ao de um shoping center, pois será um local com prestação de
serviços como restarantes, e será ponto de encontro para lazer, desta forma temos diversas equações:
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Figura 201. Modelos de Geração de Viagens. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

Va6= 433,1448 + 0,2597 area bruta de serviços
Vas= 2057,3977 + 0,308 area bruta de serviços
Vas = 1732,7276 + 0,3054 area bruta de serviços
Vas = 2066+0,3969 area bruta de serviços

Sendo:
Va6 = o número médio de viagens por automóvel atraídas na sexta-feira e,
Vas = o número médio de viagens por automóvel atraídas no sábado.
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Resulta então:
Quadro 7. Área bruta de serviços/Viagens.

Área bruta de serviços

3.633 m²

Va6

1.377 viagens

Vas

3.176 viagens

Vas

2.842 viagens

Vas

3.508 viagens

Assumimos então as piores hipóteses sendo o incremento de tráfego gerado: na sexta feira 1.377 viagens e, no sábado, domingo e feriados 3.508 viagens
Como na região o volume no horário de pico é em torno de 6.241 de veículos por hora, sendo que o horário de pico pode ser representado na sexta-feira por volta das 18:00, e estimando que o o pico de usuários indo para
o parque seja no mesmo horário, podemos verificar o incremento como segue:
1.377 viagens na sexta distribuídos em 12 horas mais movimentadas do dia, temos 114,75 veículos por hora. Assumindo que o volume seja 30% maior as 18:00, temos então 149 viagens no pico, totalizando:
6241+149 = 6390 veículos
Desta forma temos que o parque pode representar um máximo de 2% do atual.
Ressaltamos em contrapartida que a Marina em si não oferece aumento significativo, pois mesmo que 25% dos proprietários de embarcações fossem a marina no mesmo horário com um veículo cada um, isto
representaria 125 automóveis. Ou seja, apenas 2% do total de veículos no horário de pico.
Outro fator a ser considerado é uma possivel diminuição de trânsito nos horários de pico das pontes. Ou seja, ao ser criado novas áreas de lazer comunitárias como o parque e também a área de marina na beira mar,
podemos afirmar que parte do movimento será redirecionado para exercer seu momento de lazer ainda na ilha, diminuindo por consequência o trânsito para a ponte neste horário de pico, que representa a transição do horario
comercial para o período de lazer.

g) Identificação e avaliação hierarquizada dos impactos positivos e negativos do empreendimento ou atividade na área de influência relacionada durante as obras de implantação e após a entrada em operação,
considerando os seguintes conteúdos:

i.

Nova estruturação e modificação na dinâmica da mobilidade urbana, no que se refere às condições de acessibilidade e segurança, à geração de tráfego e demanda por transporte público, inclusive a
suficiência e influência do setor de carga e descarga no sistema viário existente ou projetado;

Ao considerar a implantação do empreendimento, por certo interessam ao planejador urbano o incremento do fluxo de veículos em suas imediações e seus desdobramentos na malha urbana, a reformulação viária
necessária à adequação ao tráfego e, em consequência, as possíveis desapropriações imobiliárias nas áreas lindeiras. Certamente, o grande desencadeador deste impacto é o tipo de atividade a ser desenvolvida pelo
empreendimento. Conforme Menegassi e Osório (2002), os impactos de vizinhança não decorrem apenas da geração de tráfego, mas também da adequação da acessibilidade local, incluídos aí os incômodos das modificações
viárias.
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A depender do número de funcionários e do público estimado para o empreendimento, a demanda por transporte público exigirá a implementação de linha específica de transporte público, além dos equipamentos
urbanos necessários, como paradas de ônibus, semaforização específica e sinalização viária.
A avaliação dos possíveis impactos causados no sistema viário deve considerar o estudo de soluções técnica e economicamente viáveis e o aprimoramento das ações de controle e fiscalização das obras, com o mínimo de
interferências nos meios físico e social. A análise de questões específicas de engenharia de tráfego deve ser feita com base na planta baixa detalhada de implantação do empreendimento, contendo os acessos de veículos e
pedestres. Localização, dimensões e raios de curvatura de cada um dos acessos determinarão a quantidade e velocidade de veículos ao acessar ou deixar o imóvel e, consequentemente, definirão o impacto nas vias e
entroncamentos próximos. Assim, poderá ou não ser prevista a utilização de elementos obstaculizadores, como semáforos, quebra-molas, tachões e cancelas.
Em razão da indução de vibrações no solo motivada pelo aumento do tráfego viário após a implementação do empreendimento, bem como pela movimentação de veículos pesados durante a execução das obras, deve-se
analisar a estabilidade das construções vizinhas, em especial as mais antigas, detentoras de interesse histórico, a fim de avaliar as restrições de tráfego necessárias.
O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é um documento de análise urbanística e ambiental específico para mensurar e corrigir os impactos gerados pela inserção de um edifício ou atividade na malha urbana
consolidada, de modo que se destina a verificar sua compatibilidade com a infraestrutura, paisagem e desenho urbanos, atividades humanas vizinhas e recursos naturais remanescentes da urbanização. Sua exigência de
elaboração vem ao encontro da necessidade de vincular ao projeto as justificativas, as compensações e as correções dos impactos gerados pelo empreendimento, inclusive durante as obras.
A implantação de empreendimentos que trazem maior desenvolvimento econômico a uma determinada região tem como consequência a atração de contingentes populacionais, motivados pelas maiores ofertas de
emprego e renda. Para o caso do Parque e Marina, o impacto de atração de população também faz referência ao maior fluxo de pessoas no local em virtude da instalação de estabelecimentos comerciais e infraestrutura de lazer.
A quantidade prevista de usuários para o parque é de mil pessoas por dia durante dias úteis e 3000 pessoas aos finais de semana, enquanto aproximadamente 100 pessoas devem utilizar os serviços de marina diariamente
Embora seja priorizada a absorção de mão de obra local nas fases de instalação e operação do empreendimento, há uma natural atração de pessoas de outras cidades e regiões do país, que, mesmo não sendo absorvidas
pelo empreendimento, acabam se estabelecendo na região, na esperança de vagas em novos estabelecimentos.
Em resumo, a divulgação de informações sobre a construção do Parque/Marina e a oferta de novos postos de trabalho poderá ampliar o fluxo de migrantes, não só pela oferta dos postos de trabalho, como em face da
atração gerada pela expectativa criada em relação ao futuro.

IMPACTO SOBRE O SISTEMA VIÁRIO
O impacto sobre a infraestrutura viária ocorre em dois momentos distintos: na fase de implantação do empreendimento que envolve a circulação de veículos pesados para o transporte de máquinas e equipamentos/
materiais de construção e, na fase de operação.
O empreendimento situa-se em uma das estruturas viárias mais importantes da região central de Florianópolis, a Avenida Beira Mar Norte. Esta via caracteriza-se como via coletora de grande fluxo e permite o acesso a
um número significativo de ruas da região central do Município, servindo também de ligação entre a sede da cidade e as praias da Ilha.

Medidas recomendadas
- Efetivação da medida prevista em projeto, que corresponde à construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao empreendimento;
- Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de pico;
- Promover ações educativas para reduzir o fluxo de veículos.
- Sinalizar com limitações de velocidade a circulação de veículos na área do empreendimento, como também apresentar indicativas de entrada e de saídas de veículos durante a execução da obra;
- Implantar redutores de velocidade.
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AUMENTO DE CONGESTIONAMENTOS NA AV. BEIRA MAR NORTE
Assim como descrito no impacto Aumento de congestionamentos no tráfego intermunicipal, a sobrecarga na estrutura viária também impactará as vias internas do município, especialmente a Avenida Beira Mar Norte,
estrada de acesso ao empreendimento.
Este impacto, no entanto, tem potencial de ocorrência em todas as fases do empreendimento, ocorrendo na fase de instalação do empreendimento por conta do transporte de material, primordialmente, e na fase de
operação, por conta da operação propriamente dita do empreendimento – utilização dos parques e marina.
Para os moradores de Florianópolis, o maior impacto da intensificação do tráfego será sobre a Avenida Gov. Irineu Bornhausen (Beira Mar Norte), a qual se caracteriza em via de fluxo instável, onde a demanda de
ultrapassagem é elevada, mas a capacidade de efetuar a manobra se aproxima de zero.

Medidas recomendadas
- Efetivação da medida prevista em projeto, que corresponde à construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao empreendimento;
- Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de pico;
- Promover ações educativas para reduzir o fluxo de veículos.

AUMENTO NO RISCO DE ACIDENTES
O tráfego de veículos pesados durante a fase de implantação se deverá principalmente à demanda para o transporte de funcionários, insumos e equipamentos. Já na fase de operação, o tráfego será decorrente do
funcionamento das estruturas do Parques e Marina.
Tomando-se como referência as projeções de tráfego mencionadas adiante, verifica-se que irão ocorrer alterações no nível de serviço das vias utilizadas, especialmente Av. Beira Mar Norte. Estudos especializados
demonstram que reflexos do aumento do nível de atividade econômica sobre o tráfego estão associados a uma maior acidentalidade (FRAIMAN e ROSSAL, 2007). Tal fato é recorrente e perdura enquanto não é revertido o
impacto do fluxo de veículos. Assim, mesmo restrita a um trecho rodoviário, a circulação de cargas, veículos e pessoas demandadas pela instalação e operação do empreendimento tende a produzir um aumento no número de
acidentes na via afetada.

Medidas recomendadas:
- A construtora do empreendimento deverá possuir um Plano, contendo os detalhamentos dos procedimentos relacionados com o planejamento e programa das obras. Deverá, ainda, executar os procedimentos necessários
que envolvem a sinalização das obras, o isolamento necessário, instalações de dispositivos de segurança, devendo, também, divulgar junta a comunidade as atividades que possam vir a causar interferência no tráfego.

ii.

Influência sobre o uso e ocupação do solo, considerando a relação com o entorno preexistente e níveis de polarização;

A área compreendida pelo projeto está inserida em uma área classificada como zona de amortecimento natural (áreas de lazer públicas ou privadas) pelo zoneamento estabelecido no Plano Diretor de Florianópolis.
O impacto de melhoria na infraestrutura pública de lazer na região central do município de Florianópolis se dará em consequência da realização de aterramento da área paralela à Avenida Beira Mar Norte, e implantação de
equipamentos de lazer, tais como ciclovias, estares, passeios de pedestres e equipamentos de ginástica, empreendimentos de lazer, vagas públicas, entre outros, com isso a implantação desta infraestrutura gerará um excelente
retorno à sociedade florianopolitana, dando, da mesma forma, continuidade à revitalização que o Poder Público Municipal realizou na Avenida Beira Mar Norte no ano de 2010.
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A instalação da nova infraestrutura proposta potencializara a atual consolidada na Beira Mar Norte, agregando mais equipamentos de lazer, infraestruturas não existentes hoje na cidade e atendendo ao anseio da população pela
disponibilização de mais áreas de lazer no município.
No que tange o quesito segurança, a criação do Parque e Marina, que ainda ganhará o aporte de restaurante, estacionamento e unidades comerciais, geraria mais movimento a área, melhorando a segurança dos usuários.
A instalação de um estacionamento com 606 vagas aumentará a possibilidade de guarda de veículos em toda a região da beira mar, essa situação é precária atualmente, pois em eventos esses automóveis se dirigem para áreas
centrais ou residenciais, melhorando assim a questão da mobilidade urbana no centro da cidade.

iii.

Identificar a valorização imobiliária local e municipal após a implantação do investimento;

A valorização imobiliária é um fator que deve ser considerado durante um estudo de impacto de vizinhança, pois esta pode alterar a dinâmica do bairro na qual o empreendimento está inserido e afetar a comunidade local. A
valorização imobiliária, apesar de benéfica para os proprietários, pode induzir a mudança de residentes locais daquela região, por não terem mais condições de bancar os novos preços praticados pelo mercado. Existem diversos
fatores que influenciam na valorização ou desvalorização de um imóvel, e uma estimativa precisa deve levar em consideração fatores bastante complexos. Neste projeto não foi analisado a fundo cada fator, por exigir um estudo
complexo do tema, não coerente com os objetivos nesta etapa do projeto.
Buscando estimar uma reação do mercado imobiliário diante do empreendimento, foi estudada uma tendência, baseado em estudos e análises já realizados sobre parâmetros que afetam os valores de imóveis e pela experiência
de corretores de imóveis.
Diversos estudos relacionam a presença de parques urbanos e valorização imobiliária, por conta do aumento da qualidade de vida da população residente. O parque urbano que será construído no local aumenta a oferta de lazer
da população e vai ao encontro dos fatores que afetam positivamente a valorização imobiliária. A presença da marina também amplia as possibilidades de locomoção da região e cria novas demandas para os estabelecimentos
localizados nas áreas próximas.
Especialistas afirmam que o valor de um imóvel está diretamente relacionado com a sua localização, influenciando em aproximadamente 25%, sendo a oferta de serviços e a infraestrutura do bairro os fatores preponderantes.
Além disso, a segurança e as ofertas de lazer estão entre os fatores de grande relevância para os compradores. O empreendimento analisado irá ampliar a oferta de serviços comerciais e de lazer no bairro, resultando em maior
atratividade perante os compradores de imóveis.
Os imóveis presentes na área próxima ao empreendimento são basicamente imóveis de alto padrão. A Beira-Mar Norte possui os valores de imóveis mais altos da capital, e os bairros próximos a este também possuem valores
acima da média municipal. O perfil populacional já traçado neste documento também mostra que a renda média mensal dos residentes da área é superior à média municipal. Sendo assim, pode-se concluir que os imóveis que
serão afetados diretamente pelo empreendimento são, em sua maioria, imóveis de alto padrão. Portanto, a valorização dos imóveis prevista no bairro não traria grandes alterações no perfil social dos moradores, visto que o
bairro já possui uma alta concentração de renda. Paralelamente, o empreendimento tende a gerar uma valorização imobiliária geral no município, por conta da ampliação da infraestrutura náutica e turística da cidade, podendo
resultar em ganhos não somente para aqueles que possuem imóveis na Beira-Mar Norte.
Um fator que poderia causar uma desvalorização dos imóveis próximos é a substituição da vista do mar por uma estrutura construída. Porém, apesar de alterar a paisagem natural da região, a experiência de outros projetos
mostra que no geral, a implantação de marinas no mundo resulta em valorização dos imóveis próximos, sendo, portanto os benefícios trazidos pelas estruturas superiores aos impactos negativos na visão do mercado imobiliário.
É importante reiterar que os dados estimados neste item possuem precisão restrita e visam auxiliar a análise de viabilidade do projeto. Para informações mais precisas deve-se realizar um estudo completo de impacto de
vizinhança.
A região de localização do imóvel é central, localizada próximo à região mais comercial do bairro Centro, que possui predominância da vocação comercial. Na região de localização do imóvel a predominância é de
vocação residencial multifamiliar e comercial.
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A perspectiva de evolução do local segue a tendência de continuidade e ampliação da vocação residencial multifamiliar e comercial, podendo haver um incremento na vocação comercial.
A infraestrutura local é de alto nível, possuindo: redes de energia elétrica, de iluminação pública, de água potável, de esgotamento sanitário, coletora de águas pluviais, guias e sarjetas, coleta de lixo, pavimentação
asfaltada em todos os logradouros, vias para pedestres e ciclovias.
Os equipamentos comunitários de atendimento à cidade e capital do estado estão presentes, sendo constituídos de: transporte coletivo, comércio diversificado, instituições financeiras, organismos públicos, escolas,
centros de saúde, praças, hotelaria, templos religiosos, centros comerciais e lazer.
Predominam no entorno edifícios comerciais e residenciais multifamiliares, de até 16 pavimentos, além de casarões antigos, com destinação comercial e/ou residencial unifamiliar.
Os zoneamentos urbanos existentes no entorno são: Área Mista Central – AMC-16.5, Área Mista Central - AMC-12.5, Área Residencial Mista - ARM-12.5, Área Comunitário Institucional - ACI, Área Verde de Uso
Limitado - AVL.
Especificamente para o terreno objeto do empreendimento o zoneamento incidente é Áreas do Projeto Orla – APO. As Áreas do Projeto Orla (APO) são áreas especiais abrangidas por programas de gestão integrada da
orla marítima e de gerenciamento estabelecidos pela União ou pelo Estado. Nã existe no Plano Diretor do município de Florianópolis Lei complementar N. 482/2014 restrições urbanísticas específicas nas do Projeto Orla –
APO. Entende-se que o poder público possa realizar uma análise particular, e definir os potenciais de aproveitamento e as limitações de uso.
O comércio mais forte e a área de maior circulação de pedestres da cidade de Florianópolis gravita em torno das ruas Felipe Schmidt (a principal), Conselheiro Mafra, Tenente Silveira, Sete de Setembro, Álvaro de
Carvalho, Jerônimo Coelho, Deodoro, Trajano e a Praça XV de Novembro. Nessas vias públicas o movimento apresenta uma graduação de intensidade, com consequente impacto nos preços venais e dos aluguéis de lojas
comerciais, que também seguem variações. Estes logradouros distam cerca de 3.600 metros do terreno em comento.
Um segundo polo comercial de influência localiza-se no entorno do Shopping Center Beira Mar, que dista aproximadamente 500 metros do terreno em comento.
Na avenida Gov. Irineu Bornhausen (Av. Beira Mar), encontra-se em construção um grande conjunto de edifícios residenciais multifamiliares, além da existência de outras edificações desta vocação residencial
multifamiliar, já consolidadas.
O mercado de terrenos centrais possui baixa atividade em razão de haver pequena disponibilidade de imóveis para comercialização. O comportamento dos valores de mercado está atrelado ao desempenho da
comercialização de unidades novas comerciais ou residenciais (lojas, salas ou apartamentos).
O número de lançamentos de edifícios residenciais e comerciais centrais nos últimos dois anos foi equilibrado com a capacidade de absorção do mercado, existindo, no momento, uma oferta ligeiramente acima da efetiva
demanda.
A dinâmica da economia nacional faz com que haja criação e fechamento de novas empresas, em geral de pequeno porte. Estas, que podem ser potenciais adquirentes de imóveis para a instalação de escritórios, têm
dificuldade em adquirir unidades novas, face ao alto investimento necessário para sua absorção. Empresas de médio a grande porte, com estruturação financeira estabilizada, terão maiores possibilidades para aquisição de
imóveis novos.
Essa dinâmica apresenta consequências também no mercado de locação, por vezes com aumento do nível de vacância que poderá apresentar eventual diminuição dos preços dos aluguéis. Baixos aluguéis interferem nas
vendas de imóveis novos, pela simples análise da relação custo/benefício/risco, pois o número de potenciais locatários de imóveis novos é diminuto.
No mercado pulverizado de imóveis residenciais (formado por pequenos proprietários, pessoas físicas e/ou jurídicas, não incorporadoras) a oferta também é forte, havendo disponibilidade maior que a demanda.
A oferta de imóveis residenciais usados predomina sobre a procura, o grau de liquidez dos imóveis oscila conforme a dinâmica da economia nacional e os imóveis nas mãos de terceiros possuem menor preço do que os
das incorporadoras, mesmo corrigindo variações em razão da idade e padrão de acabamento.
A dinâmica do mercado imobiliário da grande Florianópolis, decorrente do significativo aumento populacional, seja por crescimento próprio ou por aumento da imigração, aliando-se os atrativos naturais da região, faz
com que os imóveis tenham crescimento constante, destacando-se como caso atípico para o estado e para o país.
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Com relação ao mercado específico de terrenos para incorporação no Centro, continua a predominância da prática da permuta por área construída, atualmente em percentual médio em torno de 30%, podendo atingir até
35%. Os representantes de empresas incorporadoras indicam que a venda com pagamento a vista ou em curto prazo é negócio raro.
Nos últimos três anos os preços médios em oferta sofreram considerável aumento, fruto do interesse de investidores de fora do estado e de incorporadoras locais investirem em empreendimentos imobiliários com padrão
de acabamento diferenciado, tendo havido poucas transações. Terrenos com grandes áreas, que envolvem desembolsos financeiros mais elevados, são de difícil comercialização.
A tendência dos preços de venda de terrenos é de elevação, conforme pode ser visualizado na Quadro 2.

Quadro 8. Evolução do Valor Unitário Médio de Terrenos na Região Central de Florianópolis.

Valor Unitário Médio de Terreno na Região - R$/m²
nov/08
8.710,71 nov/10
12.131,73
mai/09
9.462,83 mai/11
13.179,24
nov/09
10.279,88 nov/11
14.317,18
mai/10
11.167,49 mai/12
15.553,38
Fonte: Banco de dados da empresa Avalisc.

Para a construção do empreendimento a área superficial atual será ampliada com a execução de um aterro hidráulico de aproximadamente 36.200m², totalizando a área do parque pronta em aproximadamente 80.000 m²
em terra.
O empreendimento localiza-se junto à via de trânsito mais movimentada da cidade e junto ao mar, propiciando facilidade de acessos ao centro comercial da cidade e às praias do norte e do sul da ilha.
No que se refere aos tributos imobiliários, de competência da municipalidade, destaca-se o impacto em dois tributos: o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e o ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis e de Direitos a Eles Relativos.
A legislação brasileira define que os organismos federais estão isentos de pagamento de IPTU e ITBI, razão pela qual a transferência de imóveis não gera receitas aos municípios.
Conforme o acordo de transferência realizado com a RFB, o terreno em questão e seus acessórios estão isentos de tributação pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, quanto ao laudêmio e à taxa de ocupação.
O IPTU possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, sendo este definido em legislação e extraído da Planta de Valores
Genéricos (PVG) do município.
Destaca-se que os recursos das receitas próprias, como o IPTU e o ITBI, são recursos com destinação livre, não vinculada, com condição de aplicação segundo as prioridades das políticas públicas e dos programas
sociais municipais.
O incremento no valor dos imóveis da região central, ocorrido ao longo dos anos, foi acompanhado da correção parcial dos valores da Planta de Valores Genéricos do município, provocando IPTU mais elevado.
Apenas para os casos de imóveis únicos e residenciais e de rendas familiares reduzidas, conforme legislação municipal, existe a possibilidade de isenção do tributo. Os demais proprietários tiveram um ônus provocado
pelo aumento do IPTU.
Em razão da legislação federal, os organismos federais estão isentos de pagamento de IPTU e ITBI, razão pela qual a transferência de imóveis não gera receitas aos municípios.
Para a área em estudo, sendo esta, destinada à iniciativa privada, estima-se que deverá haver valorização imobiliária, decorrente da transformação de um terreno nu para um terreno com características e vocação
comercial. Ainda, a simples atualização da Planta de Valores Genéricos pode provocar a elevação dos tributos para os imóveis do entorno.
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O valor atual cadastrado do terreno nu, na Planta de Valores Genéricos do município, encontra-se defasado para menor da realidade dos valores de mercado imobiliário praticados.
O incremento de receita de IPTU pode ser pequeno, em razão da desatualização da PVG do município, podendo ampliar em várias vezes a arrecadação da parcela territorial com a edificação.
O ITBI tem como fato gerador a transmissão de bens imóveis ou de direitos sobre imóveis e a base de cálculo é o valor venal, declarado pelo comprador ou avaliado pelo município.
Via de regra, o valor declarado pelo comprador e/ou vendedor é abaixo do valor cadastrado na Planta de Valores Genéricos sendo, então, adotado este para o cálculo do ITBI.
Por outro lado, o poder público municipal deixa de arrecadar mais recursos em razão da desatualização da PVG. Quando os imóveis são financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, os valores declarados melhor
expressam a realidade do mercado imobiliário, pois são oriundos de um trabalho de avaliação realizado por profissionais habilitados e capacitados.
Semelhantemente, estima-se que o cálculo de ITBI para o caso de transferência do imóvel (terreno e edificação) para a iniciativa privada, deverá ter incremento significativo em comparação com a atual situação de
terreno nu.
O laudêmio (enfiteuse), o aforamento e a taxa de ocupação não são tributos, receitas derivadas, mas sim receitas originárias, às quais a União tem direito em razão do uso de seus bens imóveis por terceiros.
Correspondem à chamada "receita própria" do Estado, advinda da exploração de seus próprios bens, situação diversa dos tributos, que são receitas derivadas do patrimônio de terceiros (particulares ou outros entes). Portanto,
não estão sujeitos às normas do Código Tributário Nacional.
O Laudêmio é o valor pago pelo proprietário do domínio útil ao proprietário do domínio direto (ou pleno) sempre que se realizar uma transação onerosa do imóvel. É feito, por exemplo, na venda de imóveis que
originariamente pertencem à União, como todos os que se localizam na orla marítima. Quem paga o laudêmio é o vendedor ou ocupante do imóvel, correspondente a 5% do valor do domínio pleno do imóvel.
O laudêmio não é um tributo (este sim, cobrável na forma que a lei determinar, em razão da soberania do ente público), mas uma relação contratual, de direito obrigacional, na qual o ente público participa na condição de
contratante e, como tal, sujeito aos princípios gerais dos contratos.
Sua base de cálculo é o valor unitário do terreno, acrescido do valor unitário de área construída.
Para remunerar-se da enfiteuse administrativa sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos, cedidos para particulares, a União Federal, por meio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), realiza anualmente a
cobrança do chamado “foro”, calculado em 0,6% do valor do domínio pleno do imóvel (art. 101 do Decreto-Lei nº 9.760/1946).
No caso de um particular realizar simples ocupação de bem imóvel localizado em terreno de marinha ou seu acrescido, será dele cobrada anualmente a chamada “taxa de ocupação” (art. 127 do Decreto-Lei n.º
9.760/1946 cumulado com o art. 1.º do Decreto-Lei n.º 2.398/1987), também administrada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e calculada com alíquotas de 2% ou 5% sobre o valor do domínio pleno do terreno (base
de cálculo), a depender da data da inscrição da ocupação perante a SPU, se anterior ou posterior a 31/3/1988.
Em caso de o imóvel ser transferido para a iniciativa privada, entende-se que haverá um incremento no valor do laudêmio.
A Taxa de Ocupação tem como fato gerador a ocupação do bem imóvel, sendo o pagamento realizado anualmente. Sua base de cálculo é o valor unitário do terreno, acrescido do valor unitário de área construída.
Em caso de o imóvel ser transferido para a iniciativa privada, entende-se que haverá um incremento no valor da taxa de ocupação.
Estima-se a ocorrência de pequena valorização imobiliária decorrente da implantação do empreendimento, que pode ser entendido como aumento da riqueza da população local. Deverá, também, haver uma ampliação do
trânsito de pedestres e veículos pela região, que poderá impactar positivamente nos preços dos imóveis do entorno.
De modo geral, pode-se considerar positiva para a sociedade a implantação de um empreendimento na modalidade Parque e Marina, ocupando um terreno que se encontra com utilização parcial e sub-aproveitamento.
Maior potencial de construção sobre um terreno pode significar maior valor do imóvel e, com demanda crescente, incentivar o aumento dos preços de venda de unidades comerciais e habitacionais.
Com relação ao terreno nu e, posteriormente, com o empreendimento concluído, deverá haver significativo incremento de receita de IPTU e de ISS para o poder público municipal, face à legislação vigente.
Também deverá haver significativo aumento na arrecadação do aforamento e da taxa de ocupação, fruto da legislação sobre bens de patrimônio da união federal.
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A transformação do uso residencial para o uso comercial da região central de Florianópolis, especialmente o entorno da Avenida Beira Mar Norte, tem gerado a valorização muito grande desta localidade da cidade. A
localização privilegiada e o crescimento natural da cidade trouxeram para esta região da cidade: dois shoppings centers (Shopping Beira Mar e Iguatemi), um grande supermercado (Angeloni), o Centro Integrado de Cultura
(CIC), um sem-número de casas comerciais e escritórios de serviços.
A implantação do empreendimento significará a oferta de serviço especializado e de qualidade, o qual atenderá a demanda cada vez maior que a atividade de turismo vem gerando no Município. Cabe destacar também
que a região destinada à implantação do empreendimento (Av. Beira Mar Norte) é considerada, atualmente, um centro de irradiação da movimentação rodoviária para onde convergem os deslocamentos das partes mais
importantes dos segmentos urbanos de Florianópolis. Portanto, no local do empreendimento é natural sua transformação e consequente valorização.
O impacto de valorização imobiliária ocorre sistematicamente a partir das primeiras ações de divulgação da intenção de implantar o empreendimento, sendo que o mesmo tende a adquirir maior intensidade à medida que
se aproximam as fases do início das obras. Portanto, suas formas de ocorrência e ordem de precedência são:
- Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária na AID, que envolve a região central do município de Florianópolis;
- Na fase de execução das obras civis, poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária, afetando principalmente as comunidades da AID;
- Na fase de operação do Parque e Marina 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 empreendimento.

Medidas recomendadas
- Disciplinar o uso e ocupação do solo através de uma fiscalização rigorosa por parte do poder público em virtude da atratividade de nova demanda por comércio e serviço que o empreendimento irá causar a região.

iv.

Relação do empreendimento ou atividade com o patrimônio ambiental natural e construído; patrimônio cultural histórico e artístico com seus entornos no que se refere à conservação e à valorização
dos bens já consolidados e os de interesse à preservação; ambiências urbanas criadas e consolidadas que formam o espírito e a identidade do lugar;

Fase de implantação:
Impactos negativos
•

Supressão de vegetação

Com relação à flora, os impactos negativos durante a fase de implantação são de baixa magnitude e relevância, uma vez que a área a ser empreendida (AID) possui poucos espécimes, e ainda com fins ornamentais e
paisagísticos, inseridos em uma área urbanizada, não havendo função ambiental relevante para a fauna e flora. Deve-se dar atenção à existência de manguezais e ecossistemas associados mais preservados na AII, onde há
potencial de ocorrência de impactos negativos (risco) se não observada a implantação de medidas de controle durante a fase de implantação da obra, escolha de local apropriado para dragagens e bota-fora e, durante a fase de
operação, controle junto às embarcações.
•

Modificação de habitats marinhos
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Com relação à fauna, a biota aquática será mais afetada, devido à modificação do habitat, que ocorrerá devido à construção aterro hidráulico e reconstrução da praia em avanço em relação a original e da possível
instalação de eco-estaqueamento da fundação de eventual píer. O aterro hidráulico é irreversível. No entanto, pelo fato de a beira mar norte já se constituir como um ambiente artificial, oriundo também de um aterro, e onde a
fauna ali existente se adaptou a esse ambiente, pode-se considerar como um impacto de baixa relevância.
As eco-estacas são reversíveis pois usam modernas técnicas de estacas metálicas protegidas da oxidação e que permitem a retirada, sendo atualmente utilizadas em marinas europeus construídas em áreas de preservação,
pois permitem a retirada da estacas e da estrutura flutuante da marina, fazendo o desmonte completo da marina..
A maior preocupação neste tópico seria com a adaptação da fauna ameaçada de extinção, de possível ocorrência na área de estudo, após a modificação do hábitat. Como informado, a beira mar norte já se constitui como
um ambiente antropizado. Assim, as espécies ameaçadas de maior possibilidade de ocorrência na área - Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Chelonia mydas (tartaruga-verde), Caretta caretta (cabeçuda), Epinephelus
itajara (mero-verdadeiro), Sotalia guianensis (boto-cinza) – estão adaptadas a esse tipo de ambiente já modificado (aterro e circulação de embarcações).
Além disso, os fatores que mais ameaçam as espécies indicadas neste estudo como espécies ameaçadas de extinção estão mais voltados para caça predatória (ex.: mero), pesca acidental por meio de redes de arraste
utilizadas pelos barcos pesqueiros (ex.: tartarugas e boto), a coleta de ovos e o abate de fêmeas de tartarugas, além da contaminação química.
Obviamente que o empreendimento ampliaria, em diferentes graus, esses dois aspectos (aterro e circulação de embarcações). Para isso, deverão ser previstas medidas mitigadoras e de controle para a fase de operação.
•

Afugentamento da fauna

Ocorrerá afugentamento da fauna, principalmente da aquática, por conta da movimentação durante a implantação do empreendimento, principalmente na construção do aterro hidraulico e estaqueamento da eco-estacas
de fundação de eventual píer.
As emissões sonoras provocadas pelas atividades rotineiras de implantação do empreendimento poderão ser uma fonte de estresse para a fauna aquática. As atividades, principalmente de estaqueamento para construção
da estrutura do píer, acarretarão em vibrações subaquáticas, que podem afugentar as espécies com maior mobilidade.
Esse impacto tende a ser maior durante a fase de implantação, e reduzir durante a fase de operação, momento em que as interferências no meio aquático já são menores. A tendência é que a fauna que possui maior
mobilidade retorne a área em questão, findado o período de implantação do empreendimento.

IMPACTOS POSITIVOS
Inexistente.

Fase de operação:
Impactos negativos
•

Modificação de habitats marinhos

Durante a fase de operação, o aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, modificarão o habitat marinho.
O desprendimento de tintas anti-incrustantes no meio aquático acarreta na possibilidade de contaminação da biota aquática pelo efeito residual das tintas anti-incrustantes. A tinta anti-incrustante é colocada nos cascos
das embarcações evitando o ataque de organismos incrustantes como cracas, mexilhões e algas. Após um período de tempo, a tinta se desgasta devido ao contato com a água do mar resultando em novas incrustações e na
diminuição significativa da eficiência operacional com consequente aumento nos custos, devido, principalmente, ao aumento no consumo de combustível. Assim, uma forma de reduzir esse impacto é não envolver a operação da
marina com atividades de pintura com tintas anti-incrustantes para manutenção dos cascos das embarcações. Outra solução já citada é estudar o uso de aparelhos eletrônicos que impeçam a incrustação sem utilização de
químicos.
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•

Afugentamento da fauna

Durante a fase de operação, o aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, poderão também afugentar a fauna.

IMPACTOS POSITIVOS
•

Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados

•

Arborização com espécies nativas do meio terrestre

Já na fase de operação, os impactos sobre a flora poderão ser positivos, no caso de ser implantado um projeto paisagístico que contemple espécies nativas.
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.
Nas fases de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina poderá ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental Patrimônio artístico, histórico e cultural,
associado às atividades de limpeza das áreas e remoção das camadas superiores do solo.
Porém devido ao histórico de aterros, acabou por criar uma área artificial considerável sem valor arqueológico.

Medidas recomendadas
- 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 atingido diretamente pela obra.
A Beira-Mar Norte atualmente se mostra bastante diferente de como era naturalmente. É um local antropizado, devido à presença de aterro e vias de grande circulação. Porém, não podemos esquecer-nos da importância
histórica e cultural do local onde ela está inserida, perto do centro da cidade e de importantes patrimônios históricos e artísticos. Dessa forma, é importante que o empreendimento traga uma melhoria na vida da população sem
causar prejuízos aos bens histórico-culturais da cidade, apenas ressaltando sua importância para a cidade.
Tratando-se dos impactos visuais, o empreendimento não irá causar grandes impactos na visibilidade dos bens tombados próximos, devido ao seu posicionamento. Considerando os principais bens a serem considerados no
impacto visual a Ponte Hercílio Luz e o Forte de Santana, ambos localizados dentro do canal da Baía Norte de Florianópolis. O empreendimento encontra-se fora deste canal, quase perpendicularmente, não sendo uma obstrução
da visão dos bens tombados e não causando interferências na visibilidade destes a partir dos principais pontos de observação. A partir da marina, no entanto, será possível ter uma visão privilegiada da Ponte Hercílio Luz.
Como já citado anteriormente, a baía norte de Florianópolis era frequentada por banhistas antigamente, e servia de praia para os moradores. Atualmente, pouco se utilizada da área além dos limites da calçada, e o resgate da
utilização das águas e areias da baía norte representa também um resgate na memória e nos usos do local.
O mar sempre foi um protagonista na história de Florianópolis, tanto para deslocamentos quanto no âmbito da pesca. No entanto, a utilização do mar pelos moradores da cidade foi reduzindo-se lentamente. A instalação de
estruturas náuticas na cidade pode incentivar e retomar os usos do mar pela população, representando um importante resgate do patrimônio cultural histórico e na memória cultural da cidade.
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Assim, o empreendimento apesar de impactar intensamente no visual da Beira-Mar Norte, influenciará apenas uma área já bastante antropizada, e não causará impactos visuais frente aos patrimônios históricos já consolidados.
Tratando-se da preservação da memória, o empreendimento contribui para o resgate de hábitos difundidos antigamente, como a vocação náutica de Florianópolis, e pretende priorizar o enaltecimento da cultura local.

v.

Nova qualidade espacial urbana, no que se refere a insolação, ventilação, privacidade, padrão arquitetônico e qualidade do espaço público locais

A implantação do Parque Urbano e Marina, consiste num cenário previsível e palpável de se traçar, pois depende majoritariamente do planejamento e do projeto desenvolvido criação e ocupação de um novo espaço.
Uma vez que se definem as metas a serem alcançadas e o conjunto de ações para sua realização, o resultado esperado torna-se mais concreto.
O local de intervenção será todo replanejado, com novo aterro para suprir as necessidades no projeto. A qualidade espacial urbana é uma das premissas do projeto.
Os espaços da praça terão insolação abundante por não possuindo volumetrias altas que bloqueariam o sol na praça, sendo 3,5m de altura o maior empreendimento no local, além dos grandes espaços de praça contribuem
com esse quesito.
Devido a utilização de níveis diferenciados foi possível ter um melhor aproveitamento da privacidade no local e também bloqueando correntes de ventos nordestes em direção à beira mar, sendo possível amenizar a
poluição visual e contribuir com a privacidade das pessoas que querem a praça como um local de lazer em meio a um centro urbano.
O projeto arquitetônico foi pensado no conforto visual, evitando grandes volumetrias e estruturas pesadas, priorizando a vegetação e amenizando a rigidez dos prédios existentes na beira mar, onde as pessoas
conseguiriam subir e descer em vários níveis diferentes na praça, não caindo em monotonia com um passeio horizontal.

vi.

Demanda gerada para a infraestrutura urbana, no que se refere a equipamentos e redes de água, esgoto, drenagem, energia, coleta e tratamento de resíduos sólidos, entre outras;

O empreendimento criará novas demandas de equipamentos públicos, por conta dos usos relacionados. Dentre eles incluem-se as redes de fornecimento de água e energia elétrica, redes de tratamento de efluentes, coleta e
tratamento de resíduos sólidos e drenagem. A Beira-Mar Norte já possui infraestrutura urbana disponível. O empreendimento utilizará a rede pública de fornecimento de água e energia, porém terá sua própria estação de
tratamento de efluentes, não gerando impacto na rede pública.
O fornecimento de água ocorrerá para diversos usos distintos dentro do empreendimento. Durante a construção, o fornecimento de água irá atender as demandas do canteiro de obras, incluindo o uso nos sanitários, bebedouros,
produção de argamassa, entre outros. Durante a operação, serão atendidos todos os sanitários do parque público, chuveiros, três restaurantes, dez pequenos estabelecimentos de alimentação, dois cafés, a administração da
marina, loja de conveniência, mangueiras para o jardim e distribuição de água para as embarcações através das torres náuticas. A demanda de operação será superior à demanda durante a construção.
A estimativa do fornecimento de água para as embarcações foi realizada baseada em dados públicos coletado em marinas que oferecem fornecimento de água por torre na região, proporcionalmente à sua capacidade. Para a
estimativa foi considerado o mês de maior demanda do ano, durante a alta temporada, visando obter a demanda gerada para a rede de água no mês crítico. Foi obtido o volume de 1,5m³ de água por mês para cada vaga
disponível. Dessa forma, temos uma demanda gerada de aproximadamente 760m³ de água por mês durante a alta temporada para o atendimento das embarcações.
O cálculo da demanda de água por dia para as instalações da marina e do parque público foi realizado considerando os meses de alta temporada e operando com capacidade perto do limite para cada estabelecimento e para o
parque. Foi estimada baseada em taxas de ocupação de empreendimentos e na infraestrutura projetada. Assim, é esperada uma demanda mensal aproximada de 2840 m³ para os estabelecimentos, irrigação de jardins e banheiros
públicos. Portanto, a demanda máxima total estimada para um mês durante a alta temporada é de 3600m³.
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O projeto prevê a utilização de um sistema de reaproveitamento de água pluvial, na qual coletará água da área verde acima do estacionamento e dos telhados dos empreendimentos. Esse sistema será capaz de reaproveitar um
volume estimado de 865.448 litros de água por mês no total, na qual será destinada para o uso em lavação de embarcações, descarga de vasos sanitários e para as mangueiras do jardim. A água será armazenada em três cisternas
diferentes e estima-se que seu uso será capaz de atender grande parte da demanda dos equipamentos.
Para o cálculo da demanda gerada de esgoto, foi utilizado o coeficiente de retorno indicado na NBR 9649/1986 igual a 0,8, na qual representa a média entre os volumes de esgoto produzidos e de água efetivamente consumida.
Dessa forma, a demanda de esgoto gerada pelo empreendimento é de aproximadamente 2880 m³ por mês, considerando os meses de pico. Foi fornecida pela empresa Módulo Verde Ambiental uma estimativa de Estação de
Tratamento de Efluentes (ETEs) para o empreendimento. A empresa propôs a construção de duas ETEs, e foi estimada pela empresa uma demanda diária de 38,48m³ para a primeira estação, na qual estará localizada próxima à
pista de skate, e uma demanda de 56,68m³ para a segunda estação, localizada ao lado dos tanques de abastecimento do posto de combustível. As ETEs realizarão um tratamento físico-químico por coagulação-floculação e
posterior decantação de efluentes domésticos.
O fornecimento de energia elétrica será demandado para a iluminação de todas as edificações construídas, assim como iluminação do parque público, píers e posto de abastecimento. Será necessária também para abastecer os
restaurantes e cafés em suas atividades e na administração da marina. Além disso, a energia elétrica será fornecida às embarcações através das torres náuticas. Estima-se que a demanda de energia elétrica de pico fornecida
somente para a marina seja de 836,73kW, incluindo a administração, o fornecimento para os píeres e iluminação da marina. A estimativa da demanda de energia elétrica de pico dos estabelecidos e iluminação pública somam
274kW. Assim, estima-se que a demanda total de energia elétrica de pico para todo o empreendimento seja de 1110,73kW.
A maior parte da área do parque será composta de área verde. Sendo assim, capaz de absorver e levar ao solo a água da chuva sem necessidade de um sistema de drenagem. Os locais que necessitariam de sistemas para drenar a
água pluvial são a área cima da estrutura do estacionamento e os telhados dos empreendimentos. No entanto, a água coletada por essas áreas será reaproveitada como já citado anteriormente. Dessa forma, a contribuição da área
de aterro construída no sistema de drenagem é ínfima, não representando um impacto significativo na rede de drenagem atual.
As saídas da rede de drenagem na área compreendida pelo projeto deverão ser alteradas. Essas saídas, caso fossem mantidas nos mesmos locais atuais, poderiam acelerar o processo de assoreamento da marina, devido à
presença de matéria orgânica. Além disso, em dias em que o sistema está operando com alta capacidade, durante e após períodos chuvosos, o despejo dessa água com alto fluxo poderia alterar as correntes dentro da área da
marina, e causar transtornos em seu funcionamento. A rede de drenagem será redirecionada para fora da área da marina para evitar a sua influência na operação do empreendimento.
Os resíduos sólidos serão todos coletados em recipientes adequados e encaminhados para a comcap ou para empresas de coleta de resíduos licenciada, conforme cada caso e cada tipo, uma vez que todo lixo é separado pelo seu
tipo. Ou seja, na marina e no parque as lixeiras estarão distribuídas estrategicamente em pontos de coleta, e cada lixeira terá identificação por cor e por escrito paar ajudar no redirecieonamento correto. Progrmas ambientais e
placas de infroamção ajudarão a conscientizar os usuários sobre a forma correta de disposição dos resíduos.

Energia Elétrica
A distribuição de energia elétrica no município de Florianópolis é feita através das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC. Atualmente, a CELESC opera, na região, sete subestações (SE) e uma usina.
Assim distribuídas:
• Florianópolis: na Ilha de Santa Catarina - Centro, Trindade e Norte; no continente – Coqueiros.
A Grande Florianópolis é dependente de importação de energia gerada por Itaipu, ELETROSUL e Furnas. Segundo histórico da CELESC e com base em projetos anteriores, observa-se que as subestações apresentam
disponibilidade de energia para atendimento as cargas hoje existentes, bem como para atender a demandas futuras, verificadas e suas áreas de influência, advindas do desenvolvimento dos setores secundário e terciário da
Região.

Coleta de Resíduos Sólidos
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Os serviços que abrangem o manejo dos resíduos sólidos no município de Florianópolis em grande parte são realizados pela Companhia de Melhoramentos da Capital - COMCAP, uma empresa de economia mista criada
em 1976, que tem a Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF como sua maior acionista. O gerenciamento dos resíduos na capital conta ainda com a participação de empresa privada e participação civil, principalmente no
que se refere a tratamento e disposição final de resíduos e coleta seletiva.
Os serviços prestados pela COMCAP são: (i) coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; (ii) coletas especiais; (iii) coleta seletiva; (iv) varrição de ruas; (v)
capinação e raspagem; (vi) instalação e manutenção de lixeiras; (vii) limpeza dos locais de eventos e praias; (viii) limpeza de valas; (ix) remoção de animais mortos; (x) operação do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos
(CTRes); (xi) aterro para resíduos inertes de origem pública ou pequenos volumes; e (xii) controle de roedores, em parceria com a Secretaria de Saúde.
A coleta de resíduos sólidos no Município é composta por vários tipos de coleta: (i) convencional (comum), de todos os resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; (ii) seletiva, dos resíduos recicláveis selecionados
pelos moradores; (iii) em áreas críticas; (iv) com caixas brooks; e (v) infectantes, dos serviços de saúde municipal.
Para uma análise prévia da demanda gerada pela infraestrutura do Parque Urbano Marina Beira Mar foi analisada a área de influência indireta composta pelo município de Florianópolis.
A caracterização dos resíduos gerados no município tem como base o estudo realizado pela Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) através de parcerias com o Centro Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina (CEFET) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o qual utilizou metodologia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 1997).
A ausência de trabalhos similares realizados nos últimos anos faz com que este ainda seja considerado o estudo oficial mais de caracterização dos resíduos urbanos do Município, tendo sido elaborado no período de
abril/2001 a março/2002.
Com base no estudo supracitado, a quantidade de lixo coletado em Florianópolis, entre o lixo convencional e seletivo, fica em torno de 10.500 t/mês, sendo 10 mil t/mês para a convencional e 500 t/mês para o seletivo
(soma da coleta formal feita pela PMF, por meio da COMCAP, e informal pelos catadores).
Na mesma pesquisa o município de Florianópolis foi subdividido em cinco regiões em função da logística de coleta e prestação dos serviços de limpeza pública realizados pela COMCAP, sendo uma região na área
continental da cidade, e as outras quatro na Ilha de Santa Catarina, dividida em Centro, Norte, Sul e Leste (Figura 202).

Figura 202. Quantitativo de geração de resíduos sólidos urbanos no município de Florianópolis, por macrorregião. Fonte: COMCAP, (2002).
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Da mesma forma, foi possível, através da pesquisa realizada pela COMCAP, quantificar a geração de resíduos nas cinco macrorregiões do Município (Continente, Centro, Norte, Sul e Leste) e a taxa per capita de lixo do
Município. Os resultados obtidos quanto a quantificação da geração de resíduos considerando esta divisão estão demonstrados na Tabela 35.

Tabela 35. Quantificação dos resíduos sólidos coletados no Município. Fonte: COMCAP (2002)

Região do Município

População (hab)

Total de Resíduos
Coletados (t/mês)

Região Norte

48.445

1.351,53

Região Sul

53.749

1.191,95

Região Leste

19.280

762,80

Região Central

108.698

2.669,68

Região Continental

88.926

1.803,47

Em Florianópolis, de uma forma simplificada, a taxa de geração per capita de lixo que se refere à produção de lixo diária por pessoa de determinada região, é calculada regularmente na Companhia responsável pela
gestão dos resíduos a produção per capita de Resíduos Sólidos Urbanos, dividindo-se a quantidade produzida pela população residente no município.
No período da pesquisa, a quantidade média diária de Resíduos Sólidos produzida no município foi de 332.219 toneladas/dia, sendo a população de 342.315 habitantes (IBGE, 2000), resultando assim em uma estimativa
de produção per capita neste período de 0,97 kg/hab/dia. Porém, percebe-se que 0,97 kg/hab/dia não retrata a produção per capita da população da cidade, e sim um valor ampliado, devido à influência da população flutuante
uma vez que a pesquisa incluiu o período de férias. Calculando-se a produção per capita por roteiro de coleta, chegou-se ao valor de 0,77 kg/hab/dia, o que confirma a influência da população flutuante. Considerou-se como
resultado mais representativo sobre a quantidade de resíduos sólidos urbanos para a cidade de Florianópolis a média entre os dois valores obtidos, isto é, a produção per capita geral e a produção per capita por roteiro de coleta
(0,87 Kg/hab/dia).
Uma causa possível, apontada pelo estudo, para o aumento da produção per capita observado é o aumento na geração de resíduos sólidos, devido ao maior poder de compra dos turistas.
Com base no senso 2010 a população do município de Florianópolis é de 421.240 habitantes (IBGE, 2010) e a geração de resíduos determinada pelo sistema porta-a-porta no mesmo ano foi 155.123,82 toneladas, o que
representa uma geração per capita de aproximadamente 1,01 kg/hab/dia. Se considerada a coleta e geração total de resíduos no município (podas, varrição, lixo pesado, etc), o valor anual de geração sobe para 167.759,84
toneladas representando uma geração per capita de 1.09 kg/hab/dia. Isso indica a responsabilidade com que o assunto deve ser tratado, não apenas pelo poder público, mas por toda a sociedade, incluindo especialmente os
fabricantes de manufaturados.

Esgotamento Sanitário
O serviço de coleta e tratamento de esgotos domiciliares em Florianópolis também é de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Os esgotos domésticos são coletados por 11 (onze)
sistemas públicos, sendo que 9 (nove) destes são operados pela CASAN, 1 (um) por empreendedor privado (Sistema de Esgoto Sanitário – SES – do Balneário de Jurerê Internacional) e 1 (um) por entidade pública federal (SES
da Base Aérea).
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Nas regiões onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais, que consistem no lançamento dos esgotos gerados em uma unidade habitacional em um dispositivo de
tratamento primário (fossa séptica) e outro de infiltração no solo (sumidouro). Porém, devido à falta de controle, fiscalização e orientação técnica, estima-se que há um número expressivo de fossas sépticas e sumidouros
implantados de forma irregular, sem o atendimento das normas da ABNT, aumentando o risco de contaminação dos recursos hídricos.
A rede coletora de esgoto existente no Município, segundo o Plano municipal integrado de saneamento básico, possui extensão de 540.011 m, observando-se que 98,36% são dos sistemas de esgotamento sanitário
operados pela CASAN. Existe atualmente conectadas a rede 26.250 ligações prediais que atendem 86.844 economias de esgoto, sendo que 82% destas economias são residenciais.
O empreendimento em análise embora esteja localizado na região de abrangência dos Sistemas Florianópolis Insular, não será atendida pelo Sistema de Esgotos Sanitários existente no município. Desta forma o
empreendimento contará com duas estações de tratamento de esgoto (ETE) próprias. Para o esgoto gerado pelos sanitários das embarcações, sugere-se a utilização de uma bomba pump-out (Figura 19), destinada a recolher
águas sujas e/ou contaminadas produzidas pelo uso comum das embarcações, bem como a água oleosa acumulada no fundo das mesmas.

Figura 203. Exemplos de Bomba pump-out utilizada em marinas.
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Figura 204. Esquema de bomba pump-out.

A estimativa de geração de esgoto da marina, baseando-se em marinas com capacidade superior a 100 vagas, é de 32 litros por vaga por dia. No eventual caso de utilização de um reservatório, considera-se 18.000 litros
para atender 300 barcos.

Abastecimento de Água
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é a empresa responsável pelo atendimento com serviços de água de 95,36% da população residente no município de Florianópolis, o que a torna a principal
operadora local. A CASAN é uma empresa estadual de economia mista criada em 1971 e tem como missão prestar os serviços de água e esgoto à população do Estado de Santa Catarina.
Desta forma, o abastecimento de água no Município de Florianópolis, a cargo da CASAN, se faz atualmente através de 4 (quatro) sistemas independentes, quais sejam:


Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina (SCN);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS);



Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São João do Rio Vermelho (SSJRV).

No município de Florianópolis a área suprida pelo SIF corresponde aos distritos sede Ilha, sede continente, Santo Antônio de Lisboa, parte da região norte da Ilha de Santa Catarina.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte – SCN atende toda a região norte da Ilha de Santa Catarina através de 19 (dezenove) poços artesianos localizados na Região do Capivari dos Ingleses.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS) atende as localidades de Ribeirão da Ilha, Armação, Tapera, Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa, Carianos e Aeroporto Internacional de Florianópolis.
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O Sistema de Abastecimento Sub-distrito de São João do Rio Vermelho, por sua vez, atende através de poços artesianos, a localidade São João do Rio Vermelho, na região Norte da Ilha de Santa Catarina.
A figura abaixo ilustra a disposição dos Sistemas de Abastecimento de Água pelo Município.

Figura 205. Mapa Geral do Abastecimento de Água no Município de Florianópolis/SC.

Além dos Sistemas supracitados, o Município conta ainda com 7 (sete) pequenos sistemas também operados pela CASAN, todos eles situados na ilha, e que se encontram atualmente conectados, 6 (seis) deles ao SIF e 1
(um) ao SCN. Existem ainda, em Florianópolis alguns Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) independentes que não são operados pela CASAN, sendo eles:


SAA da Praia de Jurerê Internacional;



SAA de Monte Verde;



SAA do Costão do Santinho;



SAA do Pântano do Sul;



SAA da Costa da Lagoa; e



SAA de Naufragados.
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Quanto às áreas de influência do empreendimento, estas são abrangidas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF). O SIF conta com, aproximadamente, 41.829 ligações e
105.362 economias cobrindo todas as categorias. No município de Florianópolis, o número de ligações e economias registradas no ano de 2008, segundo cadastro da CASAN, são mostradas na Tabela 36.

Tabela 36. Ligações e economias das localidades de Florianópolis atendidas pelo SIF.

Localidade

Ligações

Economias

Sede Ilha + Saco Grande

26.352

70.593

Sede Continente

15.477

34.769

Total SIF em Florianópolis

41.829

105.362

Sistema de Drenagem
O serviço de drenagem do município de Florianópolis é administrado pela prefeitura. Por se tratar de uma obra particular, a construtora deverá ficar responsável pelas obras de drenagem em seu terreno, cujo destino
final, provavelmente, será a Baía Norte.

vii.

Interferências na paisagem;

A paisagem atual da área de estudo é de uma área já completamente urbanizada, adjacente à Avenida Beira Mar Norte e à Baía Norte. É um ambiente artificial, construído com infraestruturas tais que suportam certas
necessidades da cidade. O empreendimento em questão também se trata de um ambiente artificialmente construído, seguindo o conceito de utilidade para a cidade e dentro do conceito paisagístico urbano.
Haverá uma ampliação horizontal da área onde hoje ocorre a ciclovia e canteiros. Assim, a criação do parque público, devidamente arborizado com vegetação nativa e planejado, impactará positivamente na paisagem,
uma vez que ampliará a textura paisagística urbana verde e de lazer.
Um elemento novo que se insere na paisagem é a permanência das embarcações nas 500 vagas molhadas disponíveis, que se somarão a algumas embarcações que já são observadas na Beira mar.
Embora atualmente o ambiente da Beira Mar Norte seja artificial e completamente urbanizado, o meio aquático atual contribui para uma feição mais “natural” da região. A implantação das garagens náuticas impactará
negativamente neste aspecto, uma vez que contribuirá para uma feição de maior antropização da área.
Durante a fase de instalação do empreendimento, a paisagem será transformada pela modificação do uso do solo. O local onde atualmente temos um calçadão para atividades físicas dará lugar a um parque e uma marina
de elevado padrão construtivo. Ao longo da instalação, a paisagem será gradativamente alterada para um espaço urbano provido de edificações, áreas verdes e espaços náuticos.
As formas de ocorrência e ordem de precedência deste impacto são:
- Na fase de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina, como impacto de primeira ordem sobre o componente Geografia-Geologia-Paisagem, em decorrência das mudanças no uso do solo.
O terreno hoje ocupado por calçadão receberá obras de urbanização e de infraestrutura para a instalação de um Parque Público, áreas verdes e de lazer com replantio de vegetação nativa e marina.
Segundo dados do empreendedor, estima-se que serão gerados cerca de 2000 m³ de entulho durante a construção do Parque Beira Mar, oriundos de demolição de contra piso de concreto (165 m²) e pavimentação da
ciclovia (3.000 m²), retirada do meio-fio (4.250 m), demolição do pavimento da pista de caminhada (5.600 m²) e remoção de cobertura vegetal (6.500 m²). No entanto, todo o material retirado será reaproveitado como parte do
aterro.
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As alterações na paisagem provocadas pelas obras de construção do Parque e Marina gerarão impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores e usuários do entorno da área afetada. Destaca-se, porém, que o
transtorno visual gerado pela acumulação de entulho na área será temporário. Ademais, considera-se que a implantação das infraestruturas do empreendimento provocará interferências visuais que modificarão a configuração
cênica da paisagem local definitivamente, constituindo um ambiente inovador que se transformará em um atrativo para visitação pública, quando concluído.

Medidas recomendadas
- Realização de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o projeto executivo, visando harmonizar o empreendimento com a região local, tendo o projeto paisagístico muito a contribuir na recuperação de
paisagem;
- Implementação dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social.

viii.

Poluições visual e sonora decorrentes da atividade;

A poluição visual e sonora gerada pelo empreendimento deve ser dividida em duas fases, por conterem características bastante distintas. A fase de implantação e a fase de operação do empreendimento.
A fase de implantação será aquela que causará um impacto mais intenso, pois haverá necessidade de bloquear o acesso às futuras instalações, e consequentemente irá atrapalhar parcialmente a visão do mar em certos pontos
locaizadosl, pela presença de tapumes. Para aqueles que transitam em áreas próximas na Beira-Mar Norte, ou que observam por edifícios próximos será possível perceber a execução de alguns serviços, principalmente aqueles
situados em mar, como dragagem e construção de píeres. A estrutura atual de caminhada também será bloqueada parcialmente e temporariamente, para a locação de estruturas importantes do canteiro de obras.
A poluição sonora durante essa fase também será bastante intensa, porém sendo restrita ao período diurno. A operação de máquinas e equipamentos de construção contribuirá para o aumento da poluição sonora do local, além da
poluição sonora gerada pela própria operação do canteiro de obras em si. Importante ressaltar que os materiais e equipamentos deverão ser transportados para dentro e fora da obra constantemente, ampliando os impactos visuais
e sonoros do bairro. Dentre as etapas que causarão maiores ruídos, merece destaque a etapa de estaqueamento, etapa que terá uma duração curta. As demais etapas não serão muito superiores à poluição sonora já causada
atualmente pela Avenida Beira-Mar Norte. Essas alterações visuais e sonoras são especialmente desconfortáveis para aqueles que utilizam o local diariamente, porém possuem caráter temporário, e são essenciais para alcançar a
conclusão e operação do empreendimento.
O projeto possui várias áreas de lazer, e uma composição visual pensada para trazer conforto aos usuários. Apesar de se sobrepor visualmente ao mar em alguns pontos, o empreendimento não pretende substituir o protagonismo
do mar e sim apresentar à população novos usos e maneiras de contemplá-lo.
A poluição sonora gerada pela operação da marina é baixa, considerando que atualmente o tráfego na malha viária local já contribui substancialmente para a interferência no conforto acústico da área. Os ruídos da marina se
limitarão basicamente ao período diurno, pela entrada e saída de barcos do local, mais intensamente durante a alta temporada e finais de semana e os ruídos naturais dos dias com fortes ondas e ventos. Os estabelecimentos
comerciais poderão gerar ruídos durante sua operação, por conta da movimentação de pessoas.
A ocorrência de ruído em função das atividades a serem desenvolvidas para a implantação do empreendimento pode causar incômodos na população localizada no seu entorno.
No caso do empreendimento Parque/Marina, as formas de ocorrência deste impacto e sua ordem de precedência são:
- Na fase de montagem do aterro, assim como na fase de execução da marina e de execução das obras civis do Parque, este impacto é considerado de primeira ordem, atuante sobre o componente ruídos, sendo decorrente
da utilização de equipamentos e maquinas ruidosas, como bate-estacas, retroescavadeiras, motoniveladora, tratores, caminhões e outros;
- Na fase de operação do Parque e operação da Marina, é considerado impacto de primeira ordem, atuante sobre o componente ambiental Infraestrutura Pública, estando associado à operação do Parque e Marina.
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Durante as obras a principal fonte de ruídos será a movimentação de máquinas e veículos pesados nas frentes de obras, estradas e acessos. Outras fontes de produção de ruídos serão as atividades de aterro, construção das
estruturas e urbanização.
Já na fase de operação, os ruídos serão provenientes do funcionamento dos equipamentos da Marina. Há que se considerar, ainda, inconvenientes quanto ao nível de pressão sonora proporcionados por eventuais festas
nas embarcações da Marina.
Em relação à geração de ruídos na fase de obras, 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.
No que diz respeito aos ruídos, os critérios em vigor, segundo a legislação brasileira, são dados através da Resolução Conama n° 001/90, a qual estabelece que “são prejudiciais à saúde e ao sossego público, os ruídos
com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela NBR 10.151, da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT), que trata da avaliação do Ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. A Tabela
37, a seguir, apresenta os níveis definidos como limites máximos admissíveis para cada tipo de área nos períodos diurno e noturno.
Tabela 37. Nível Critério (Ruído Máximo Admissível) – NBR 10.151/2000. Fonte: ABNT, 2000.

Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

A localidade onde está pretende-se instalar o Parque Urbano e Marina não possui um zoneamento específico, porém está próximo a Área Mista Central (AMC-12.5), Área Mista Central (AMC-16,5) e Áreas Verdes de
Lazer (AVL).
Durante a fase de implantação, a geração de ruídos resulta da realização dos serviços de terraplanagem, construção do canteiro de obras e edificações, montagem e instalação de equipamento e pela construção de
infraestruturas e sistemas de utilidades (canais de drenagem, rede de esgoto e ETE, abastecimento de água e energia, etc.).
Para a previsão dos níveis de ruído que poderão ocorrer durante a implantação do empreendimento, foram utilizados os valores medidos durante três campanhas de campo realizadas na fase de diagnóstico no entorno do
local previsto para o empreendimento, como representativos dos efeitos sonoros ocasionados pela futura obra.

ix.

Riscos geomorfológicos, entre outros;
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Silva (2013) estudou a influência dos Depósitos Tecnogênicos sobre a costa da Ilha de Santa Catarina. Nesta nova classificação é sugerida a influência das atividades humanas na alteração da geomorfologia. Para fins de
caracterização da região da beira mar norte, será utilizado o exemplo do aterro da baía sul devido a sua proximidade com a área de estudo e a similaridade com o que será proposto.
A construção do aterro da Via Expressa Sul ocorreu entre 1995 e 2004. Foram dragados 7,8Mm³ de sedimentos do banco arenoso da Tipitinga, na baía Sul, resultando em 1,3km² de acréscimo na área de marinha
(AMBONI, 2001). É composto predominantemente por material dragado (TEC 03) com grãos de tamanho areia fina, muito bem selecionados e coloração amarela amarronzada. Observou-se o recobrimento do material dragado
(TEC 03) por material espólico (TEC 3.1), este constituído por grãos de tamanho areia média, pobre seleção e coloração avermelhada. Os depósitos tecnogênicos espólicos são materiais escavados e redepositados por operações
de terraplanagem. O aterro foi construído sobre os sedimentos submersos do fundo da baía Sul, denominados Depósito de Fundo de Baía (NAT 03) de tamanho areia fina, boa seleção, coloração amarela acinzentada e presença
considerável de carbonato de cálcio.
O Depósito Tecnogênico Dragado (Aterro da Via Expressa Sul) se mostrou bastante prejudicial e tem promovido, dentre outros impactos, alteração da linha de costa, alteração do transporte. Dentre os impactos
ambientais verificados está a alteração da Geologia, que é a transformação de depósitos costeiros inalterados em depósitos tecnogênicos. A alteração da Geomorfologia constitui outro impacto ambiental identificado, sendo um
de seus indícios a elevação nas altitudes indicando deposição de materiais antrópicos sobre os depósitos naturais. A tabela 38 evidencia tais impactos ao expor os depósitos tecnogênicos (TEC) que se encontram sobrepostos aos
depósitos naturais correlatos (NAT) e apontando alterações nas altitudes de sedimentos, redução dos animais aquáticos e de atividades extrativistas.
Depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina e depósitos naturais correlatos

Tabela 38. TEC.

Silva (2013) representou em uma matriz de correlação os impactos ambientais potenciais relativos aos depósitos tecnogênicos estudados. O aterro da baía sul é indicado pela sigla TEC03.

Tabela 39. Matriz de correlação de impactos ambientais potenciais dos depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina..
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A tabela 40 sintetiza quantitativamente os impactos ambientais potenciais negativos, positivos e totais correlacionados a cada depósito.
Tabela 40. Quantificação dos impactos ambientais potenciais dos depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina.

O quadro 08 contém os impactos ambientais potenciais correlacionados ao Depósito Tecnogênico Dragado, resultando em dez impactos negativos contra três positivos.

Quadro 9. Impactos ambientais potenciais correlacionados ao Depósito Tecnogênico Dragado.
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Ao comparar os histogramas texturais dos depósitos Tecnogênico Dragado e de Fundo de Baía e seus dados estatísticos, a alteração da geologia não se mostra significativa, pois se mantiveram grãos de tamanho areia
fina, bem selecionados e com porcentagens semelhantes de matéria orgânica e carbonato de cálcio. Entretanto, o recobrimento do material dragado com sedimento espólico de tamanho areia média, pobre seleção e coloração
avermelhada, distinto do Depósito de Fundo de Baía, conferiu a esse ponto a contabilização do impacto e alteração da Geologia. A Geomorfologia original da área constituía-se basicamente pela encosta do morro da Represa à
beira da baía Sul. A dragagem dos sedimentos e sua deposição proporcionaram o desenvolvimento de uma planície costeira artificialmente construída e de uma nova praia com granulometria semelhante à de outras praias da
Ilha. A altitude média do aterro é de 2m, atingindo altitude máxima de 6m em alguns locais, estando antes a baía no nível 0m.
Outro notável impacto está em evidência na figura da sequencia, resultado dos estudos de Lisbôa (2004) acerca da alteração da linha de costa do distrito sede decorrente da implantação de depósitos tecnogênicos. Nessa figura,
percebe-se a alteração da linha de costa causada pela instalação desses aterramentos, que modificaram o traçado natural da Ilha. Considerou-se também como impacto a alteração no transporte de sedimentos pelo fato do banco
arenoso da Tipitinga ter sido utilizado como suprimento para o aterro.
No meio biótico, parte do manguezal do Rio Tavares localizada junto à Costeira do Pirajubaé foi degradada em razão da construção do aterro. Portanto, houve supressão de vegetação nativa e com isso interferência sobre a
fauna local, impactos amenizados pela recuperação de área degradada que transferiu o manguezal para junto da baía novamente.
Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis denominados pela autora de “aterros”.
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Figura 206. Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis.

A redução de organismos aquáticos ocorreu por conta da mobilização do fundo da baía Sul que soterrou espécies e modificou o meio físico comprometendo as condições favoráveis para o desenvolvimento de algumas
espécies. Esse depósito gerou aumento de área útil e de área de interesse social, impacto positivos considerando que parte do aterro tem sido destinado à construção de quadras de esporte e pista de skate para a comunidade. Os
aterramentos para ampliação e melhorias no sistema viário caracterizaram um impacto positivo. Houve redução de atividades extrativistas, uma vez que na Costeira do Pirajubaé e no manguezal do Rio Tavares são
desenvolvidas atividades pesqueiras pelos habitantes locais. Vizinho &Tognella-de-Rosa (2010) constataram através de entrevistas com os pescadores que após a construção do aterro houve perda de berbigão (Anomalocardia
brasiliana), antes encontrado em abundância no Baixio da Tipitinga (banco arenoso), e de camarão na baía sul. A redução da qualidade estética da paisagem se deu pela substituição de uma paisagem natural por uma paisagem
urbanizada, poluída visualmente por conta do fluxo contínuo de veículos e pouca arborização. O aumento do tráfego de veículos foi uma consequência proposital do aterro, que visava justamente a ampliação do sistema viário.
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h) Indicação e detalhamento das medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias para resolver os impactos negativos.

A etapa de dragagem, incluindo a remoção e a deposição do material dragado, causa grandes impactos no ecossistema marinho. O processo gera sedimentos em suspensão na água, alterando sua qualidade e impactando
sobre os organismos marinhos. Visando reduzir o impacto da deposição de sedimentos de dragagem, o projeto considera a utilização da tecnologia de formas têxteis tubulares, para reaproveitar o material dragado na estrutura do
aterro e do quebra-mar. Essa tecnologia também permite o tratamento de sedimentos contaminados, caso haja necessidade. Importante ressaltar a necessidade de planos de controle e monitoramento ambientais, já citados nesse
relatório. Durante essa etapa é importante acompanhar o nível de pressão sonora na região, através de um Plano de Monitoramento de Ruído e executar o processo dentro do planejamento da obra, para evitar incômodos
adicionais à população. Por fim, deve-se realizar um Programa de Gerenciamento de Riscos, voltado à prevenção de acidentes que possam ocorrer durante a atividade de dragagem.
Devido à confluência do estacionamento com a beira-mar, haverá impacto na faixa mais a direita no sentido Trindade-Centro, especificamente quando houver algum evento público. Deve-se então propor semaforização
adequada, faixas de pedestres, entre outros modos de organizar o trânsito, de acordo com o Estudo de Impacto de Vizinhança posterior.
Nas imediações da obra há diversas edificações históricas e tombadas e é importante que haja um controle das interferências sobre essas edificações. Recomenda-se a realização de um levantamento dos possíveis riscos de
acidentes e prejuízos ao patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, nas vias terrestres e nas operações marítimas e que sejam tomadas medidas de prevenção, visando proteger o patrimônio da cidade.
Quanto ao impacto na infraestrutura urbana da cidade, ressalta-se que o empreendimento prevê o aproveitamento de água da chuva e a geração de energia através de painéis fotovoltaicos, visando reduzir a demanda
necessária das respectivas redes públicas. Essas medidas não descartam a necessidade de análise da capacidade operacional dos sistemas já existentes por parte do empreendedor e das respectivas concessionárias. Por outro lado,
a geração de esgoto não será minimizada e é especialmente importante que seja analisado, juntamente com a concessionária responsável (CASAN), se há capacidade operacional por parte da atual rede de tratamento de efluentes
para atender a nova demanda. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento serão separados entre recicláveis e não-recicláveis e as subdivisões dos tipos de recicláveis (vidro, papel, plástico, metal, etc) pelos usuários
através de lixeiras identificadas com diferentes cores, buscando reduzir a quantidade de resíduos que serão descartados. Os recicláveis deverão ser encaminhados para o respectivo ponto de triagem e os resíduos não recicláveis
deverão ser destinados corretamente para os aterros sanitários.
Devido às variadas interferências na vida da população, deve-se estabelecer um sistema de comunicação social eficiente, visando manter a população informada durante a implantação do empreendimento sobre a obra e os
transtornos temporários que serão causados no cotidiano da população, visando inclusive reduzir as expectativas criadas perante o projeto.
Por fim, visando ampliar os impactos positivos gerados na cidade, recomenda-se priorizar a contratação de mão-de-obra local e regional, durante a implantação e operação do projeto, principalmente para aquelas funções
que não necessitam de qualificação ou que podem ser treinadas no próprio ambiente de trabalho.
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.”
A partir da identificação, descrição e avaliação dos impactos ambientais foram estudadas e propostas medidas que deverão ser implementadas durante todas as fases do empreendimento. Essas medidas propostas
possuem sinergia com os programas ambientais. Deste modo as medidas foram divididas em quatro grupos:
Medidas mitigadoras: conjunto de ações a serem executadas visando reduzir os impactos negativos do empreendimento
Medidas compensatórias: conjunto de ações a serem executadas aos impactos não mitigáveis e sem prevenção.
Medidas Potencializadoras: conjunto de ações de valorização dos impactos positivos.
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Medidas de Controle: são os processos, operações e equipamentos utilizados no controle da poluição.
Com o objetivo de permitir uma visualização mais eficiente das inter-relações entre os impactos ambientais identificados, com as medidas e programas ambientais recomendados, elaborou-se o quadro a seguir. Cada
medida foi classificada de acordo com alguns atributos:
Natureza: mitigadora, potencializadora, compensatória ou controle ambiental.
Fase do empreendimento em que deverão ser executadas: planejamento, implantação e/ou operação.
Fator ambiental a que se destina: socioeconômico;
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Tabela 41. Correlação entre os Impactos, Medidas e Programas Ambientais.

 Plano de Supervisão
Ambiental da Construção;
 Plano de Gestão ambiental
 Programa de Comunicação
 Realização de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o projeto

Social;
 Programa de Educação

executivo, visando harmonizar o empreendimento com a região local, tendo o projeto
Alteração na
paisagem

paisagístico muito a contribuir na recuperação de paisagem;
 A implantação do Parque Beira Mar será construída considerando o mínimo de altura

 Mitigadora

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

das edificações, permitindo ampla visão da costa.

Ambiental;
 Programa de controle e
monitoramento de ruídos
 Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas;
 Programa de Controle e
Preservação das
Características Costeiras
 Plano de Supervisão
Ambiental da Construção;
 Plano de Gestão ambiental

Dinamização das
atividades

sugere-se que o empreendedor, através da destinação das medidas de compensação

econômicas

social, invista em programas de apoio às atividades produtivas locais.

 Programa de treinamento e

 Planejamento

 Como medida potencializadora da dinamização das atividades econômicas locais,
 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

 Operação

priorização da contratação
de mão-de-obra local
 Programa de Valorização
da Cultura Local;
 Programa de Comunicação
Social;

 Implantação de um empreendimento turístico de acordo com as diretrizes de uso do
Valorização dos
Imóveis

 Programa de Comunicação

solo do município.
 Disciplinar o uso e ocupação do solo através de uma fiscalização rigorosa por parte do
poder público em virtude da atratividade de nova demanda por comércio e serviço que
o empreendimento irá causar a região.

 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.
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 Desenvolver o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, inclusive
voltado para serviços e comércio a fim de dar ciência a respeito da construção do
Parque Beira Mar e promover ações de divulgação da oferta de postos de trabalho.
 Tendo em vista que as maiores expectativas e incertezas causadas pela instalação do
empreendimento são baseadas nas oportunidades de emprego e capacitação técnica dos
moradores, sugere-se que, após capacitação dos trabalhadores, sejam contratados,
preferencialmente, os moradores do entorno do empreendimento e região.
 Divulgação de informações à comunidade local sobre as atividades integrantes da obra.
Geração de

Para tanto, se recomenda, caso seja do interesse da Comunidade e aprovado por suas

expectativas e

Lideranças, que a empresa responsável pela Gestão Ambiental da Obra contrate

incertezas

membros da Comunidade para integrar sua equipe de Comunicação Social;

 Programa de Comunicação
 Mitigadoras

 Planejamento

 Socioeconômico

Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.

 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;
 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;
 Divulgação intensiva de todos os aspectos do empreendimento de interesse das
comunidades;

 Plano de Supervisão
Geração de
emprego e renda

Ambiental da Construção;

 Na fase de planejamento deve-se contratar equipe técnica especializada, habilitada e

 Plano de Gestão ambiental

reconhecidamente capacitada para a discussão e a elaboração do projeto Parque Beira
 Deve-se priorizar a contratação de mão-de-obra local, a partir de programas de

 Programa de treinamento e

 Planejamento

Mar;
 Potencializadora

 Implantação

 Socioenconômico

 Operação

capacitação e qualificação profissional. Assim, será reduzido o número de

priorização da contratação
de mão-de-obra local
 Programa de Valorização

trabalhadores externos, no intuito de evitar o deslocamento de pessoal e produzir menor

da Cultura Local;

impacto sobre o cotidiano da população local.

 Programa de Comunicação
Social;

Melhoria na

 Manutenção constante das áreas de lazer;

infraestrutura

 Instalação de infraestrutura acessível aos portadores de deficiências especiais

 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Apoio ao
Turismo;
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pública de lazer

 Paisagismo de acordo com a orla da Baía Norte.

 Programa de Valorização

 Segurança nos locais ao ar livre.

da Cultura Local;
 Programa de Comunicação

 Articulação junto ao Poder Público para prover policiamento e fiscalização no local do

Social;

parque público, de modo a garantir a segurança dos usuários.

 Plano de Gestão
Ambiental.
 Divulgação de informações à população local e aos pescadores sobre as atividades
integrantes da obra;
 Divulgação intensiva de normas de conduta social aos trabalhadores para evitar
conflitos com moradores da Agronômica e usuários da Avenida Beira Mar Norte;
 Fornecimento de informações às comunidades sobre alterações previstas no tráfego de
veículos, principalmente os pesados;
 Implantação de elementos de sinalização e redutores de velocidade na entrada e saída
Alteração no
cotidiano da
população

do acesso ao Parque Beira Mar;
 Divulgação aos motoristas de veículos envolvidos nas obras (de empreiteiras e subempreiteiras) de normas para prevenção de acidentes nas ruas, avenidas e rodovias

 Programa de Comunicação
 Mitigadora

 Implantação

 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

Social;
 Plano de Gestão
Ambiental.

próximas ao empreendimento.
 Na fase de operação, como forma de potencializar os efeitos deste impacto, uma vez
que se trata de impacto positivo, sugere-se que o empreendimento mantenha uma
agenda anual de eventos públicos destinados à vivência da população com o seu
entorno, fomentando a organização de apresentações e feiras de arte, livros, música,
artesanato, etc.;
 Haverá anfiteatro e palcos para apresentações artísticas e culturais.
Implantação
 Utilização de equipamentos de racionalização de energia elétrica e água, evitando o
Pressão sobre a
infraestrutura
urbana

 Plano Ambiental de

desperdício na obra;
 Respeitar as normas técnicas quanto ao projeto e execução da rede de distribuição de
água do empreendimento;
 Implantar sistema de reuso de água, principalmente, para jardinagem e descargas das
bacias sanitárias.
 Construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao

Construção;
 Mitigadora

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Comunicação
Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.
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empreendimento;
 Viabilização de espaços internos no empreendimento para estacionamento dos veículos
prestadores de serviços;
 Priorização o transporte de cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários
de pico;
 Determinação de horários de funcionamento no canteiro de obras, com horários de
início e término das atividades, relacionando os horários para a circulação dos veículos
pesados e o planejamento dos horários para a execução dos serviços, visando reduzir o
aporte de veículos em horários de pico e amenizar o incômodo ocasionado pela
emissão de ruídos;
Operação
 No que se refere a redução do consumo de energia elétrica, é importante que o
empreendimento se utilize de métodos de aquecimento de água que sejam sustentáveis,
como aquecimento solar por exemplo (com suporte pelo gerador movido a gás natural),
utilização de equipamentos de racionalização, sensores de presença, etc.;
 Nos períodos de pico, a energia deve ser provida por um gerador próprio como
alternativa para não sobrecarga da rede de fornecimento nestes horários;
 Deve ser efetuado, ainda, o aproveitamento do calor proveniente do sistema de ar
condicionado para atividades que requerem aquecimento;
 A utilização de equipamentos de redução de consumo de água pode contribuir para a
utilização racional deste recurso natural;
 Implantar equipamentos de redução do consumo de água, tais como: aeradores,
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas comuns, etc.;
 Com relação ao abastecimento de água, o empreendimento deve prever métodos de
aproveitamento da água da chuva em atividades como água para sanitários, rega de
jardim, lavação de calçadas etc.;
 Para alguns desses fins recomenda-se, também, a utilização do efluente do esgoto
tratado;
 Com relação ao sistema viário, deve-se construir uma via de aceleração e desaceleração
para o acesso ao empreendimento;
 Implantação de redutor de velocidade que permita dividir a travessia da rodovia em
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duas etapas, utilizando Faixa de Pedestres iluminada;
 Reforço na sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicativa;
 Reforço na sinalização horizontal;
 Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de
pico;
 A construtora do empreendimento deverá elaborar manual com os detalhamentos dos
procedimentos relacionados com o planejamento e programa das obras bem como
plano emergencial em caso de acidentes de trânsito. Deverá, ainda, executar os
procedimentos necessários que envolvem a sinalização das obras, o isolamento

 Plano Ambiental de

necessário, instalações de dispositivos de segurança, devendo, também, divulgar à

Construção;

população de Florianópolis as atividades que possam vir a causar interferências no
Risco de acidentes

trânsito;

 Controle

 Os ciclistas e pedestres terão acesso facilitado ao parque mediante a ciclovia e passeios,

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Comunicação
Social;
 Programa de Gestão

respectivamente. Haverá o mínimo de conflito entre os carros e os pedestres e ciclistas

Ambiental.

nas conexões;
 Sinalização na área da marina. Realizar estudo de balizamento náutico e sinalização de
acordo com as normas vigentes, visando o ordenamento do tráfego aquaviário e a
segurança da navegação abrangendo o traçado do canal de acesso e entorno da marina.
Aumento da
arrecadação
tributária

 Priorizar a contratação de mão-de-obra local para que os impostos dos serviços fiquem
no município.

 Planejamento
 Potencializável

 Implantação

 Socioeconômico

 Operação

 Prospecção arqueológica e levantamento de áreas de interesse arqueológico antes da
Risco de

 Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas;

patrimônio

 Ações de Educação Patrimonial;

histórico, artístico

 Monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras;

e cultural

 Salvamento dos sítios arqueológicos identificados que sejam atingidos diretamente

Ambiental;

 Programa de Resgate,

implantação das obras civis;

interferência em

 Programa de Gestão

Preservação e
 Mitigação

 Implantação

 Socioeconômico

Monitoramento do
Patrimônio Histórico,
Cultural e Paisagístico.

pelas obras.
Incremento da
atividade náutica

 Como forma de potencializar a ocorrência deste impacto, podem ser promovidos
eventos que aqueçam o turismo náutico, como competições e regatas;

 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Apoio ao
Turismo;
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 Haverá espaço para aulas de navegação e espaço de busca e salvamento.

 Programa de Gestão

 Píer para atracar os barcos de passeio turístico - 100m² (total) para atendimento as

Ambiental.

escunas e informações turísticas
 Desenvolver o Cadastramento e apoio aos Pescadores Tradicionais, através do

atividade

 Programa de Valorização

Programa de Valorização da Cultura Local;

Risco de perda de

 Incentivar a cultura para que seja mantida a atividade pesqueira tradicional após a
realocação dos pescadores;

pesqueira

 Controle

 Implantação

 Socioeconômico

 Prestar apoio aos Pescadores Tradicionais, através do Programa de Valorização da

da Cultura Local;
 Programa de Gestão
Ambiental.

Cultura Local.
Consolidação da

 Implantação de um empreendimento que atenda os padrões estabelecidos no Plano

ocupação urbana

Diretor Municipal e a demanda turística da Região Metropolitana de Florianópolis.

 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

Não aplicável
 Programa de Valorização
da Cultura Local;

Alteração das
 Apoio à organização da comunidade pesqueira.

relações sociais

 Compensatória

 Operação

 Socioeconômico

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de Educação
Ambiental.

Aumento na
circulação de

 Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos

ambulantes

vendedores ambulantes que atuam no local.

 Controle

 Operação

 Socioeconômico

 Não aplicável

PRODUTO 4 –ASPECTOS LEGAIS
a) Indicar as cessões, autorizações e permissões especiais (Secretaria de Patrimônio da União, Marinha do Brasil), procedimentos e estimativas, exceto ambientais;

A Marina e o Parque precisam estar regulamentados de acordo com as legislações existentes, desta forma uma serie de analises e ajustes devem ser feitas para poder exercer todas as atividades previstas. É importante
ressaltar que toda analise deve ser bem assessorada por meio jurídico e técnico. As autorizações podem ser enumeradas pelos órgãos, conforme exemplos que seguem:
- Preventivo – corpo de bombeiros
- Posto de abastecimento – Agencia Nacional de Petróleo
- Licença Ambiental – Floram/Fatma/Icmbio

