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PRODUTO 1 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
a) Características ambientais da área e entorno

A elaboração de um diagnóstico ambiental constitui-se fase fundamental para a sensibilização e formação do conhecimento do meio ambiente natural e social, de suas qualidades e potencialidades de uso, subsídios para o
planejamento adequados. “Uma consciência mais aguda das interações entre os vários elementos do meio ambiente é necessária, para evitar, no planejamento, consequências inesperadas, geralmente originando dificuldades e
custos maiores, e até fracassos em alguns casos” (TRICART, 1977, p. 29).
Esta caracterização ambiental abrangerá alguns aspectos gerais dos ambientes terrestres e aquáticos, do município de Florianópolis e das Áreas de Influência do meio físico do empreendimento. Este diagnóstico foi
fundamentado em informações de dados secundários obtidos em diagnósticos, pareceres, cartas, aerofotos, mapas temáticos, publicações científicas e oficiais disponíveis sobre a região de envolvimento do projeto além dos
levantamentos extraídos das atividades de campo.
O município de Florianópolis, capital de Santa Catarina, localizado no litoral central do estado, possui 671,58 km² de área territorial e 421.240 habitantes. (IBGE, 2010). O município possui uma porção insular, com
forma alongada no sentido Norte-Sul e outra continental, que se conecta à ilha através das pontes Hercílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. A área do empreendimento em fomento situa-se na atual Av. Beiramar
Norte, as margens da Baía Norte, entre o aterro da Praça Sesquicentenário e Praça de Portugal. Ver Mapa de Localização a seguir.

Mapa 1. Localização.
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O tempo atmosférico pode ser definido como uma série de aspectos que, analisados em conjunto, indicam as condições do ar em certo momento em um determinado local. A frequência com que se sucedem os diferentes
tipos de tempos define o clima nos diversos lugares.
Para uma compreensão dos diferentes climas do Planeta, é importante evidenciar nas abordagens climatológicas os elementos climáticos e os fatores geográficos do clima. Os elementos climáticos são três: temperatura,
umidade e a pressão atmosférica. Os fatores geográficos são: latitude, altitude, a maritimidade, a continentalidade, a vegetação e as atividades humanas. (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).
Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007), a classificação climática de Koppen (1930) ao analisar, simultaneamente, a temperatura e a precipitação indicam que a região onde se localiza o município de Florianópolis,
assim como as Áreas de Influência do Empreendimento, apresentam um clima Mesotérmico úmido, com verões quentes, invernos frios e úmidos o ano todo. A classificação climática de Strahler (1986), de ordem genética
baseada nos controles climáticos e nas características das precipitações sobre os lugares, indica para Florianópolis o clima Subtropical Úmido, controlado pelas massas de ar tropicais e massas de ar polares, com chuvas
abundantes durante todo o ano, porém, em geral, as máximas ocorrem no verão.
O levantamento apresentado em Cruz (1998) demonstra que a Região Sul do Brasil situa-se em uma zona climática flutuante entre os climas tropical quente e o temperado mesotérmico, denominada por Monteiro (1958 e
1963) de subtropical úmida e por Nimer (1989 e 1990) de subtropical.
Os ventos predominantes em Florianópolis sopram do quadrante norte, com velocidade média de 3,5m/s, porém os mais velozes e mais frequentes sopram do sul com velocidades médias de 10m/s. Os ventos sul
antecedem a entrada de frentes frias e apresentam rajadas que chegam até a 80km/h (MONTEIRO, 1991; MENDONÇA, 1992)
Conforme Freyslebem (1979), os ventos setentrionais são mais frequentes no verão, enquanto os meridionais, no inverno.
Segundo dados do Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos de Santa Catarina – CLIMERH, nos últimos 70 anos aconteceu à predominância de ventos norte (36,9%), seguido pelos ventos de sudeste
(16,9%), ventos sul (15,7%), ventos nordeste (10,0%), ventos noroeste (2,8%) e ventos sudoeste (1,1%) (Figura 01).

Figura 1. Direção Predominante dos Ventos na Grande Florianópolis no Período entre 1911 e 1999.
Fonte: CLIMERH, 1911-1999.

A média da temperatura registrada pela Estação Climatológica Principal e Sinótica de Florianópolis/SC, durante o período de 1911 a 2009 foi de 20,6 ºC, tendo sido registrado como trimestre de maiores temperaturas
médias, aquele formado pelos meses de janeiro, fevereiro e março com 24,5 ºC, e o de menor média de temperaturas médias, junho, julho e agosto, com 17,6 ºC (Figura 02).
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Figura 2. Oscilação da média mensal da temperatura média
Fonte: Elaborado a partir das normais da Estação climatológica principal e sinótica de Florianópolis/SC.

A média das precipitações totais mensais registradas para a região onde pretende-se instalar o empreendimento, ao longo dos 34 anos da série histórica, apresenta pequena oscilação hidrológica, com períodos
homogêneos. A média global da precipitação foi de 143 mm/mês, com maior volume médio no trimestre janeiro-fevereiro-março, com total de 210,7 mm/mês, e menor, no trimestre junho-julho-agosto, com 96,1 mm/mês.
Tal distribuição se deve as atuações das Massas Polares e Tropicais sobre o relevo, que devido a sua constância, induzem a que não ocorra uma estação chuvosa ou uma estação seca, predominante.
Apesar da distribuição regular que se verifica na região percebe-se que as mais abundantes acontecem nos períodos de verão onde as chuvas costumam ser diárias e de curta duração e as menos intensas nos meses de
inverno, onde as chuvas costumam ser intermitentes com duração de vários dias provocadas pela ação direta das frentes polares que se instalam nessa parte do território brasileiro.
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Figura 3. Índices médios da precipitação total.
Fonte: Elaborado a partir das normais da Estação Climatológica Principal e Sinótica de Florianópolis/SC.
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A pressão atmosférica média das circunvizinhanças da área objetivada para o empreendimento é de 1013mb, com valores mínimos verificados em janeiro e os máximos em julho (Figura 04), nesse caso, de acordo com
(HERRMANN et al., 1986) causados pela maior intensidade de frio que ocorre nesse período.
Há uma relação direta entre os valores da pressão e os tipos de massas de ar predominantes em cada época do ano.

Figura 4. Pressão atmosférica média mensal. Fonte: Elaborado a partir das normais da Estação climatológica principal e sinótica de Florianópolis/SC.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) publicou no ano de 2006, através do SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais), o Atlas Brasileiro de Energia Solar, um dos produtos gerados
pelo Projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment), financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e co-financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). O Atlas
Brasileiro de Energia Solar disponibiliza dados de energia solar para todo o território brasileiro utilizando um modelo de transferência radiativa, alimentado por dados climatológicos e de 10 anos de informações extraídas de
imagens de satélite geoestacionário, e validado por dados coletados em estações de superfície (INPE, 2006).
Através de técnicas de Geoprocessamento pode-se disponibilizar os dados de Irradiação Solar Global Horizontal – média anual para o ano de 2006 - para todos os municípios de Santa Catarina. Ver Figura 05 a seguir.
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Figura 5. Irradiação solar nos municípios catarinenses. Fonte: INPE, 2006.

Constata-se aspectos dos fatores geográficos do clima como fatores determinantes na dinâmica atmosférica, mais especificamente a influência da maritimidade e continentalidade na retenção de energia solar sob
superfície. Os municípios de maior retenção solar sob superfície encontram-se afastados do litoral. O município de Florianópolis apresenta variação entre 4500 wh/m² e 4700 wh/m² (watt hora por metro quadrado).
A geologia da Ilha de Santa Catarina do ponto de vista histórico é marcadamente influenciada pela evolução anormal da fase de rifteamento do supercontinente Gondwana que ocasionou a separação do Atlântico Sul,
onde se inicia a Margem Continental Sudeste do Brasil.
A história geológica evidencia o fato de que a formação da ilha encontra-se ainda em evolução, o que implica em permanentes transformações e em importantes modificações geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e
hidrográficas e ambientais (CARUSO JR,1993; SCHEIBE, 2002).
A Geologia da Ilha de Santa Catarina é formada basicamente pelo embasamento cristalino, constituído por rochas ígneas e metamórficas, e pelos sistemas deposicionais continental e transicional, constituídos por
depósitos inconsolidados ou fracamente consolidados de areias, siltes, argilas ou conglomerados, distribuídos ao longo da planície costeira, nos vales dos principais cursos d'água, ao longo de antigas lagunas ou nas
proximidades das encostas. O granito ilha ocorre em todas as áreas de influência do empreendimento. Esse fato deve-se a maior parcela das rochas da Ilha de Santa Catarina ser formada por este tipo de granito.
Segundo Zanini et al. (1991 apud CARUSO JR. 1995), o Granito Ilha, corresponde as rochas equigranulares de granulação média a grosseira, coloração cinza a rosa (Figura 06), normalmente isótropos e com eventuais
estruturas de fluxo magmático. A figura 07 a seguir estampa um afloramento cristalino (Granito-ilha) a beira-mar, na área de influência do empreendimento.
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Figura 6. Afloramentos do Granito Ilha a beira-mar. No detalhe observa-se a rocha leucocrática de textura fanerítica granular.

Caracteristicamente, o Granito ilha se constitui de monzogranitos a biotita, sienogranitos e leucosienograntitos, com texturas heterogranulares com algumas variedades porfiríticas, e subordinamente, quartzo-monzonitos
e quartzo-sienitos. Apresenta ainda tipos aplíticos e diques de riolitos. Mineralogicamente é constituído por plagioclásios, feldspato alcalino, quartzo e biotita, seguido pelos acessórios zircão, allanita, apatita e opacos. Os
minerais secundários são epídoto, sericita/muscovita, clorita, titanita, carbonatos e fluorita. Sua idade conforme Basei (1985 apud CARUSO JR. & AWDZIEJ, 1993) é de 524 + 68 Ma. Ver figura 07 a seguir estampando
afloramentos graníticos seccionados por diques de riolitos na porção norte do Morro da Cruz.

Figura 7. Afloramentos de granitos, ocorrente ao longo das cristas da porção norte do Morro da Cruz, são seccionados por diques de riolitos e veios de aplitos.
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Os riolitos extrusivos exibem cores escuras, caracterizadas por uma matriz vítrea englobando fenocristais de quartzo e feldspato potássico. Quando na forma de diques, apresentam cores avermelhadas e cremes (IPUF,
2004).
No Morro da Cruz são observados matacões e afloramentos de granitos subvulcânicos pórfiros (Figura 08). Conforme IPUF (2004) sua coloração é geralmente avermelhada ou castanha acinzentada, caracterizados por
fenocristais de feldspato potássico e quartzo, imersos em matriz microcristalina.

Figura 8. Bolder de granito subvulcânico da Formaçao Cambirela ocorrente no alto do Morro da Cruz.
No detalhe nota-se a textura porfirítica com fenocristais de quartzo (mineral claro) e feldspato (mineral vermelho carne).

Outra formação geológica existente nas áreas de influência do empreendimento são os depósitos tecnogênicos decorrentes dos aterros das Avenidas Beiramar Norte, Baía sul e da Via Expressa Sul. O aterro da Av.
Beiramar norte ocorreu durante a década de 1960, local até então denominado Praia de Fora (DUARTE, 2015).
O “termo tecnógeno é usado para se referir a situação geológico-geomorfológico atual, em que a ação geológica humana ganha destaque significativo, no que tange aos processos da dinâmica externa, em relação a
processualidade anteriormente vigente (holocênica)”. (PELOGGIA, 2005).
Ver na figura 9 a seguir a implantação do aterro da Av. Beiramar Norte na década de 1960.
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Figura 9. Implantação do aterro da Av. Beiramar Norte na década de 1960.
Fonte: ndonline.com.br.

A implantação do aterro da Baia Sul deu-se no governo de Colombo Salles (1972-75), seguida da construção da Ponte Colombo Salles inaugurada em 1975, com 1227 metros de extensão. Ver figura a seguir.

Figura 10. Construção do aterro da Baía Sul na década de 1970.
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O aterro da Via Expressa Sul foi inaugurado em 2004, com 4,6 km de extensão.

Figura 11. Implantação do Aterro via Expressa Sul no ano de 2004.
Trata-se de depósitos geológico-geomorfológicos tecnogênicos. Fonte: IPUF.

A seguir apresentam-se algumas ilustrações da situação geológico-geomorfológico atual (depósitos tecnogênicos) na AID do meio físico do empreendimento.

Figura 12. Depósitos tecnogênicos existentes na AID do meio físico Fonte: in situ.

O conjunto dos processos exógenos ocorrentes sobre as porções superficiais da crosta terrestre produz um mosaico de paisagens diversificadas, formado por extensas áreas que se repetem de acordo com características
climáticas e geológicas regionais. Estas áreas de paisagens semelhantes são denominadas Domínios Morfoestruturais. No Brasil, segundo Bigarella et al. (1994), o Projeto RADAMBRASIL identificou quatro domínios:
Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Quaternários Inconsolidados, Domínio Morfoestrutural das Bacias Sedimentares e Coberturas Inconsolidadas Plio-pleistocênicas, Domínio das Faixas de Dobramentos e Coberturas
Metassedimentares Associadas e Domínio dos Embasamentos em Estilos Complexos.
Em Florianópolis, a Geomorfologia predominante pertence ao Domínio Embasamento em Estilos Complexos, representado pela Unidade Geomorfológica Serras do leste Catarinense, e ao Domínio dos Depósitos
Quaternários Inconsolidados, representado pela Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras.
A Unidade Geomorfológica Serras do Leste Catarinense conforma uma associação de rochas predominantemente ígneas e metamórficas, orientadas, prioritariamente no sentido Nordeste-Sudoeste, de idade prémesozóica, podendo ocorrer a presença de corpos intrusivos do período juro-cretáceo. Apesar de não aflorar na ilha de Santa Catarina, esta unidade geomorfológica pode apresentar, também, alguns corpos petrográficos de
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natureza sedimentar. A associação de rochas que compõem esta unidade geomorfológica pode ser genericamente denominada por escudo catarinense ou embasamento cristalino. Os modelados deste domínio são diferenciados a
partir da dissecação fluvial (promovida pela erosão das águas dos rios) e pluvial (promovida pela erosão das águas da chuva), sendo classificados em Dissecação de Morraria no caso de vales pouco encaixados e altitudes abaixo
de 200m, e Dissecação de Montanha quando os vales são encaixados e apresentam altitudes acima de 200m. A seguir uma ilustração da Unidade Geomorfológica Serras do Leste Catarinense na área de influência indireta – AII do meio físico.

Figura 13. Unidade geomorfológica Serras do Leste Catarinense. representado na Área de Influência Indireta do empreendimento pelo Modelado de dissecação de montanha com topos convexos do Maciço do Morro da Cruz. Fonte: in situ.

A Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras é constituída por modelados de acumulação, apresentam topografia planar e pouco dissecadas relacionadas às oscilações do nível e às flutuações climáticas do mar
ocorridas no Quaternário, subdividindo-se em três compartimentos: colúvio-aluvionar, eólico e praial. As acumulações Recentes se caracterizam por áreas onde os produtos do intemperismo e da erosão são acumulados, ou seja,
se constituem em áreas de deposição que, de acordo com Bigarella et al. (1994), podem receber sedimentos continentais ou marinhos. O compartimento colúvio-aluvionar se distingue do compartimento eólico e do praial pelo
tamanho de grão de seus depósitos e pela altitude em que se encontra. Por se tratar de uma transição entre as unidades geomorfológicas Serras do Leste Catarinense e Planícies Costeiras, esse compartimento se apresenta como
rampas que se formaram pela ação da gravidade e por processos pluviais durante o Quaternário. Composto por sedimentos argilosos de cor avermelhada, esse compartimento se localiza em altitudes de até 50m, tendo como
formas de relevo as rampas colúvio-aluvionares (que se formaram a partir de granitos decompostos e deslocados vertente abaixo), as rampas de dissipação (formadas a partir de sedimentos trazidos por solifluxão e rolamento) e
a planície fluvial. (SILVA, 2013). Os depósitos Marinhos se caracterizam pelo transporte e deposição de sedimentos através da ação das ondas e das correntes marinhas, tendo como formas de relevo as praias atuais, as planícies
e os terraços marinhos, os cordões litorâneos, as planícies lagunares e as planícies de maré. Mostra-se na sequência uma ilustração da Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras na área de influência indireta – AII - do meio
físico.
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Figura 14. Planície flúvio-marinha existente na AII do meio físico na lateral oeste da Ponta do Coral. Fonte: in situ.

Nas Áreas de Influência do empreendimento ocorre também a formação de depósitos tecnogênicos, formas geradas direta ou indiretamente por ação do homem, cada vez frequentes em áreas de intensa urbanização
(PELOGGIA, 2005).
Outro importante sistema ambiental integrante dos componentes que interferem na adequada implantação dos projetos de engenharia, na sustentabilidade de suas obras e no meio físico onde são estruturados, os solos se
constituem em peças importantes para a integração desses projetos com o meio físico que os cerca.
O perfil vertical de intemperismo das rochas se caracteriza por apresentar estratos diferenciados por cor, textura, estrutura, consistência, características da rocha fonte e presença de matéria orgânica.
No perfil de intemperismo os estratos diferenciados fisicamente se constituem em diversos tipos de solo, que estão associados, além dos parâmetros antes mencionados, também à gênese de sua formação – substrato que
lhes deu origem, a composição, as características físicas, morfológicas e ambientais que apresentam e a uma classificação.
Na pedologia clássica são referidos pela composição de horizontes superficiais e profundos, em face de manter ou não, visíveis, as características da rocha que lhe deu origem. São designados por horizontes A, B, C,
representando a maior evolução pedogenética – horizontes A e B, mais superficiais e C, mais profundos, constituídos de material que evidencia resquícios da rocha mãe que lhe deu origem e são nomeados, por exemplo, como
argissolos, neossolos, gleissolos (EMBRAPA, 2006).
Na geotecnia os estratos de alteração intempérica constituintes do perfil de alteração das rochas – solos, assumem outro tipo de conotação já que são classificados acrescidos dos parâmetros físicos como resistência ao
cisalhamento, características mecânicas, coesão, friabilidade, porosidade e permeabilidade, sendo designados por solo maduro - SM, pedologicamente evoluído, sem evidências da rocha fonte, solo saprolítico – SS e saprólito –
SA, solos que mostram evidências da rocha fonte e pelos horizontes de intemperização da rocha – rocha altamente intemperizada-RAi, rocha medianamente intemperizada – RMi, rocha Levemente intemperizada – Rli e rocha
“sã” – RS.
Tomando por base Sommer e Rosatelli (1991) e a classificação de solos da EMBRAPA (2006), infere-se que nas áreas de influência deste estudo ocorrem exposições de argissolos, neossolos e gleissolos. A disposição
desses solos está relacionada às alterações dos tipos litológicos mais antigos aflorantes na região e a sedimentação litorânea que envolve as cercanias do local objetivado para a instalação do empreendimento. É claro que não
pode se desconsiderar os solos tecnogênicos, decorrentes das alterações antrópicas no substrato pedológico e que se fazem presentes nas AIDs do empreendimento. Segundo (SILVA, 2013, pp. 48-49):
Os depósitos tecnogênicos dragados são materiais oriundos da dragagem de fundos fluviais ou marinhos e posterior deposição em cotas topográficas superiores, podendo ter origem em obras de ampliação costeira ou de
desassoreamento. Na Ilha, estão representados pelos aterros da baía Norte, baía Sul e Via Expressa Sul.
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Os solos dos aterros existentes nas áreas de influência do empreendimento são sedimentos submersos do fundo da baía, de tamanho areia fina, boa seleção, coloração amarela acinzentada e presença considerável de
carbonato de cálcio (SILVA, 2013). Ver o Mapa de aterros (Depósitos tecnogênicos dragados) no município de Florianópolis na figura 16 a seguir.

Figura 15. Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis denominados de aterros. Fonte: Silva, 2013.

A seguir é apresentado o mapa dos solos ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento.
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Figura 16. Pedologia na AII.

A Resolução CNRH Nº 30 de 11 de dezembro de 2002 dispõe sobre a classificação das bacias hidrográficas no âmbito nacional. O CNRH na Resolução N.º 32 de 15 de outubro de 2003, com a finalidade de orientar e
implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos divide o espaço territorial brasileiro em regiões hidrográficas. Em seu Art. 1º define região hidrográfica como uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas
contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.
Diante do exposto, tem-se que a ilha de Santa Catarina encontra-se inserida na Região Hidrográfica Atlântico Sul, bacia hidrográfica do Rio Cubatão Sul. No que diz respeito à área de drenagem do empreendimento em
estudo, este é compreendido inteiramente pela Bacia Hidrográfica Florianópolis. Essa bacia, que não possui um talvegue profundo formador de um rio principal, limita-se pelo embasamento cristalino do Morro da Cruz, a leste
e; pelas Baías Norte e Sul nas outras direções, perfazendo uma área total de 9,05 km². Ver Mapa de bacias hidrográficas a seguir.
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Mapa 2. Bacias Hidrográficas.
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Do ponto de vista hidrogeológico, a caracterização da hidrogeologia de Florianópolis é representada neste trabalho pelas pesquisas e pelo Mapa Hidrogeológico da Ilha de Santa Catarina (escala 1:50.000) de Guedes Jr. (1999 e
2005) – ilustrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.17.Erro! Fonte de referência não encontrada.No Município de Florianópolis existem basicamente dois tipos de aquíferos: o Sistema Aquífero Sedimentar
Inconsolidado e o Sistema Aquífero Cristalino – Fissurados. Dentre estes dois tipos são identificados os seguintes aquíferos na ilha (Tabela 1).

Tabela 1. Aquíferos existentes em Florianópolis (GUEDES JR, 1999).

Aquífero Joaquina
Sistema

Aquífero

Sedimentar

Inconsolidado

Aquífero Rio Vermelho
Aquífero Ingleses
Aquífero Canasvieiras
Aquífero Conceição

Sistema

Aquífero

Cristalino

Fissurados

- Aquífero Cambirela
Aquífero Ilha

As áreas de influência indireta e direta atreladas ao futuro empreendimento são passíveis de conterem tanto Sistemas de Aquíferos Cristalinos como Sedimentares.
Os Cristalinos ditos Fissurados se situam nos maciços rochosos que compõem a Ilha de Santa Catarina, como é o caso do Morro da Cruz e sua extensão até a Baía Norte, apresentam água na proporção acumulável das
suas fraturas, água que consegue percolar através delas por interconexões se existentes entre elas.
Constituem-se em meios heterogêneos e anizótropos (GUEDES JR, 1999). A recarga desses aquíferos está diretamente associada a sedimentos equitardos, ao número de famílias, a quantidade, a extensão e a interligação
entre as fraturas dos próprios maciços.
É importante salientar que aquíferos fissurados adjacentes às águas de oceanos/mares ou localizados a cotas inferiores a cota base destes corp os d’água, como o do local do empreendimento, estão sujeitos a
apresentar altos percentuais de salinidade desde que haja a interligação das estruturas geológicas dos maciços rochosos que os contenham com esses corpos d’água.
Os Sedimentares se alojam sob terrenos inconsolidados de relevo plano, porosos e permeáveis, e suas áreas de recarga se const ituem na extensão superficial do aquífero, com contribuições de águas diretamente
precipitadas sobre eles, de encostas, de elevações marginais e eventualmente de aquíferos fissurados adjacentes a eles.
O aquífero de maior importância localizado na região de influência indireta e direta e diretamente afetada do empreendimento é segundo Guedes Junior, 1999, o Aquífero Ilha, que se compõe do Granito Ilha
propriamente dito, do granito Itacorubi, de Diques de Diabásio e de Riolito.
O regime pluviométrico da região como de resto de toda Santa Catarina é um regime de chuvas regularmente distribuídas pelo ano inteiro.
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Figura 17. Mapa da hidrogeologia nas Áreas de Influência do empreendimento. Fonte: GERCO, 2013.

De acordo com FATMA (2016), no município de FLORIANÓPOLIS dos 75 pontos examinados pela FATMA 47 se encontram próprios e 28 se encontram impróprios para banho. As condições de balneabilidade da
praia da Beiramar Norte se encontram impróprias para banho. A classificação de condições de balneabilidade da FATMA segue a Resolução CONAMA N. 274 do ano 2000.
Especificamente nas Áreas de Influência Direta e Indireta do meio físico, tem-se que a baía de Florianópolis é conformada por um complexo estuarino dividido em dois compartimentos principais: baía sul e baía norte.
Apresenta formato alongado no sentido NNE-SSW, sugerindo que a gênese da depressão da baía tem influência estrutural. Sua extensão superficial total é de 420 km2, apresentando cerca de 50km de comprimento e largura
máxima de aproximadamente 12km. A profundidade média situa-se em torno de 3,30m e a máxima de 28m, no estreito entre as baías sul e norte e na porção distal (entrada) da baía sul. Esta por sua vez possui aproximadamente
180km2, enquanto a baía norte ocupa cerca de 240 km2.
Os principais cursos d’água que ali deságuam são do rio Cubatão, Aririú e do rio Biguaçu.
De acordo com a classificação de Dongxing e Zhenxia (1990), a baía de Florianópolis enquadra-se como uma baía primária – configurada antes do máximo transgressivo holocênico, sendo uma baía de morfogênese
estrutural, denotada pela morfologia correspondente à orientação das estruturas litológicas, mapeadas por Caruso Jr. (1993).
Conforme CECCA/FNMA (1997), de maneira geral as profundidades médias são inferiores a 5m, e as maiores profundidades encontram-se associadas aos pontos de estrangulamento, localizados nas extremidades norte
e sul, nos quais se alcança respectivamente 9m e 29m. No trecho central, onde ocorre a constrição que separa os subambientes baía norte e baía sul, as profundidades atingem mais de 21m e possuem largura de cerca de 500m
(Figura 18).
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Figura 18. Mapa batimétrico da baía de Florianópolis e plataforma continental adjacente à Ilha de Santa Catarina. Fonte: Floripaamanhã.

A batimetria na baía de Florianópolis apresenta média geral de aproximadamente 3,3m de profundidade, de acordo com os dados das Cartas Náuticas Interpoladas da Diretoria de Hidrografia e Navegação/Marinha do
Brasil nos anos de 1902,1903,1904,1905, 1906 em escalas variadas entre (1:100.928 e 1:12.600). Ver diagrama de batimetria na figura a seguir.
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Figura 19. Distribuição de intervalos batimétricos (em %) na baía de Florianópolis. Fonte: Floripaamanhã.

Na baía sul, apesar de os intervalos batimétricos maiores que 4m ocorrerem de forma mais frequente, a média geral permanece abaixo da baía norte, em torno de 2,60m.
Percebe-se que nessa baía, o intervalo entre 6m a 10m (e principalmente em 8m), exibe maior expressão, devido à presença de feições de canais e da sua configuração espacial.
A baía norte apresenta menor amplitude batimétrica e exibe morfologia de fundo mais regular, especialmente na porção central, além de apresentar embocadura bem mais larga e rasa. O fundo no canal da Baía Norte é
relativamente plano, sem alternâncias de valores, com profundidades progressivamente reduzidas a partir do estreito central das duas baías, localizado sob as pontes que ligam o continente a ilha, partindo de 5,0m de fundo – à
saída do estreito, em direção ao norte, logo diminuindo para 2,5m, valor que permanece quase que inalterado por 11km – Salles, 2001. A figura 21 a seguir mostra a variação de profundidade que apresenta o fundo da baía norte
desde o estreito que liga a parte continental a ilha de Santa Catarina até a sua embocadura a altura da ilha Anhatomirim.

Figura 20. Batimetria do fundo de um recorte da baía norte até a embocadura a altura da ilha Anhatomirim. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.
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Segundo FloripaAmanhã, para fins de caracterização dos ambientes de acordo com a profundidade, a baía de Florianópolis ao todo foi discretizada em 6 intervalos batimétricos correspondentes às denominações abaixo:

. 0-2m: litorâneo
. 2-4m: sublitorâneo
. 4-6m: raso
. 6-10m: semiprofundo
. >10m: profundo.

Meio Biótico
A caracterização do Meio Biótico será composta pela descrição dos aspectos da flora e da fauna da área de estudo, tanto terrestre como aquática. Os dados foram obtidos a partir de vistorias a campo, assim como de
estudos pretéritos realizados na região e consulta a bibliografia específica.
A vegetação, considerada sob o enfoque estrutural e florístico, constitui um elemento ambiental relevante por desempenhar uma importante função na conservação dos solos e dos recursos hídricos, ao mesmo tempo por
constituir o principal fator de regulação da biodiversidade das comunidades animais, estruturando seus habitats e integrando sua cadeia alimentar.
Na área de influência direta, a vegetação existente possui fortes características de antropização, por estar inserida em um contexto de área urbanizada e ter sido inserida sobre um elemento artificial, o aterro da Baía
Norte. Assim, os elementos da flora possuem funções ornamentais e paisagísticas, além de estabilização do solo, sendo composta por espécies arbóreas nativas, como Syagrus romanzoffiana (jerivá), Schinus terebinthifolius
(aroeira), e exóticas, como Terminalia catappa (amendoeira), Dypsis lutescens (areca). Sub-arbustivas também ocorrem, como Dalbergia ecastaphyllum (marmeleiro-da-praia) e Hibiscus tiliaceus (hibisco-da-praia), além das
gramíneas que cobrem todo o solo, em meio aos equipamentos e estruturas instaladas na beira mar.
Na área de influência indireta do meio biótico, a vegetação é caracterizada por aquelas espécies que habitam praias, costões e manguezais, em todo o perímetro da baía norte e baía sul, além de áreas antropizadas. Assim,
as espécies mais características desses ambientes são: Dalbergia ecastaphyllum (marmeleiro-da-praia), Hibiscus tiliaceus (hibisco-da-praia), Ipomoea pes-caprae (batateira-da-praia), Canavalia rosea (feijão-de-porco), Panicum
racemosum, Paspalum vaginatum, Sporobolus virginicus, Stenotaphrum secundatum, Spartina ciliata (capim-da-praia), Blutaparon portulacoides, Polygala cyparissias, Acicarpha spathulata (rosetão), Centella asiática,
Remirea maritima (pinheirinho-da-praia), Alternanthera maritima, Lantana camara (cambará), Achyrocline spp. (marcela), Cordia curassavica (baleeira), Sophora tomentosa Diodia radula, Aechmea spp., Vriesea friburgensis
(bromélia), Cereus sp., Opuntia arechavaletae (cacto), Dodonaea viscosa (vassoura-vermelha), Rumohra adiantiformis, Polypodium lepidopteris (samambaia), Rhizophora mangle (mangue-vermelho), Laguncularia racemosa
(mangue-branco), Avicennia sp. (mangue-preto), Typha domingensis (taboa).
A Figura 22 ilustra a vegetação existente na área de influência direta, enquanto que a Figura 23 ilustra a vegetação existente na área de influência indireta.

43

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 21. Vegetação antropizada existente na área de influência direta, com função paisagística.

Figura 22. Vegetação existente na área de influência indireta, composta por vegetação de praias, costões, manguezais e áreas antropizadas.
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A fauna silvestre, como elemento mais suscetível da paisagem, está condicionada às interferências sofridas no habitat, já que esse é escolhido, normalmente, pela disponibilidade de recursos que satisfaçam as
necessidades de alimentação, abrigo e reprodução (BEGON et al., 2007). Assim, habitats estruturalmente complexos podem fornecer diversas formas de exploração dos recursos ambientais e, assim, aumentar a diversidade de
espécies (KLOPFER & MACARTHUR, 1960), enquanto que hábitats degradados possuem efeito contrário (TEWS et al., 2004). Dessa forma, com base na presença ou ausência de certas espécies da fauna é possível inferir
sobre a qualidade do ambiente e, em função da relação que evidenciam com as condições do meio, são referência para estudos de avaliação ambiental.
Na área de influência direta, a fauna pode ser subdividida em terrestre e aquática. Em ambos os casos, pelo fato de a área em questão encontrar-se completamente antropizada e urbanizada, as espécies que utilizam esses
espaços são mais generalistas e adaptadas à certa perturbação ambiental. A seguir serão apresentadas as principais espécies da fauna que podem ocorrer na área de influência direta.


Avifauna: Fregata magnificens (tesourão), Sula leucogaster (atobá-pardo), Phalacrocorax brasilianus (biguá), Nycticorax nycticorax (savacu), Ardea alba (garça-branca-grande), Egretta thula (garça-branca-

pequena), Egretta caerulea (garça-azul), Phimosus infuscatus (tapicuru-de-cara-pelada), Cathartes aura (urubu-de-cabeça-vermelha), Coragyps atratu (urubu-de-cabeça-preta), Vanellus chilensis (quero-quero), Charadrius
semipalmatus (batuíra-de-bando), Haematopus palliatus (piru-piru), Actitis macularius (maçarico-pintado), Tringa flavipes (maçarico-de-perna-amarela), Larus dominicanus (gaivotão), Sterna hirundinacea (trinta-réis-de-bicovermelho), Thalasseus acuflavidus (trinta-réis-de-bando), Thalasseus maximus (trinta-réis-real), Rynchops niger (talha-mar), Columbina talpacoti (rolinha-roxa), Chaetura meridionalis (andorinhão-do-temporal), Furnarius
rufus (joão-de-barro), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Tyrannus melancholicus (suiriri), Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa), Progne chalybea (andorinha-doméstica-grande), Troglodytes musculus
(corruíra), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), Coereba flaveola (cambacica), Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento), Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro), Geothlypis aequinoctialis (pia-cobra), Molothrus bonariensis
(vira-bosta), Estrilda astrild (bico-de-lacre), Passer domesticus (pardal).


Herpetofauna: Leptodactylus gracilis (rã-piadeira), Physalaemus cuvieri (rã-cachorro), Scinax alter (perereca), Hemidactylus mabouia (lagartixa-das-casas), Caretta caretta (cabeçuda), Chelonia mydas

(tartaruga-verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva), Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro).


Mastofauna terrestre: espécies da fauna doméstica e/ou sinantrópica, tais como Canis familiaris (cachorro-doméstico), Felis catus (gato-doméstico), Rattus norvegicus (ratazana), Rattus rattus (rato-de-forro),

Mus musculus (camundongo).


Mastofauna aquática: Baixa possibilidade de ocorrência de mamífero aquático na área de influência direta. Mas há registros na baía norte de Sotalia guianenses (boto-cinza) e Pontoporia blainvillei (toninha).



Ictiofauna: Albula vulpes (ubarana), Achirus lineatus (linguado), Archosargus rhomboidalis (sargo), Centropomus parallelus (robalo-peva), Cetengraulis edentulus (boqueirão), Chaetodipterus faber (paru),

Chloroscombrus chrysurus (palombeta), Citharichthys spilopterus (linguado), Ctenosciaena gracilicirrhus (pescada cascuda), Cynoscion jamaicensis (goete), Cynoscion leiarchus (pescada-branca), Diapterus rhombeus
(carapeba), Diplectrum radiale (peixe aipim), Etropus crossotus (linguado), Eucinostomus argenteus (carapicu), Eucinostomus gula (carapicu), Eucinostomus melanopterus (carapicu), Epinephelus sp. (mero), Genidens barbus
(bagre-branco), Genidens genidens (bagre-branco), Isopisthus parvipinnis (pescadinha), Lagocephalus laevigatus (baiacu-arara), Lutjanus analis (budião), Menticirrhus americanus (papa-terra), Micropogonias furnieri
(corvina), Mugil curema (parati), Opisthonema oglinum (sardinha bandeira), Orthopristis ruber (cocoroca), Pellona harroweri (sardinha), Pomadasys corvinaeformis (coró), Prionotus punctatus (cabrinha), Selene serapinnis
(peixe-galo), Selene vomer (galo-de-penacho), Sphoeroides greeleyi (baiacu-verde), Sphoeroides testudineus (baiacu-mirim), Stellifer rastrifer (cangoá), Symohurus tesselatus (lingua-de-mulata), Synodus foetens (peixelagarto), Archosargus rhomboidalis (caicanha), Diplodus argenteus (marimba), Oligoplites saliens(guaivira).


Carcinofauna: Farfantepenaeus brasiliensis (camarão-rosa), Farfantepenaeus paulensis (camarão), Litopenaeus schmitti (camarão branco), Alpheus bouvieri, Hepatus pudibundus (carangueijo), Callinectes

danae (siri), Callinectes ornatus (siri azul), Charybdis hellerii (siri-bidu).
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Fauna acompanhante: Anadara chemnitzi (bivalve), Lolliguncula brevis (lula), Lytechinus variegatus (ouriço), Siratus senegalensis (gastrópode).



Fitoplâncton: A) Classe Bacillariophyceae, Diploneis sp., Cylindrotheca closterium, Entomoneis alata, Haslea ostrearia, Navicula distans, Nitzschia sp., Pleurosigma normanii, Pleurosigma acutum, Pseudo-

nitzschia sp. ("complexo Seriata"); B) Classe Fragilariophyceae, Thalassionema nitzschioides, Asterionellopsis glacialis; C) Classe Coscinodiscophyceae, Actinopthycus senarius, Biddulphia aurita, Biddulphia tuomeyi,
Coscinodiscus wailesii, Coscinodiscus sp.1, Coscinodiscus sp.2, Cyclotella sp., Eucampia zodiacus, Leptocylindrus danicus, Leptocylindrus minimus, Odontella mobiliensis, Paralia sulcata, Skeletonema sp., Thalassiosira
rotula, Triceratium favus; D) Classe Dinophyceae, Karenia sp., Ceratium furca, Prorocentrum micans, Prorocentrum obtusum, Protoperidinium divergens, Protoperidinium excentricum, Protoperidinium parviventer,
Protoperidinium conicum, Pyrophacus sp., Prorocentrum compressum; E) Classe Ebriidae, Ebria tripartita, E) Classe Dictyochophyceae, Octatis octonaria


Zooplâncton: A) Cladocera, Penilia avirostris; B) Copepoda, Copepodito, Acartia sp, Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, Centropages velificatus, Clausocalanus sp., Clausocalanus furcatus, Corycaeus

giesbrechti, Paracalanus sp, Paracalanus aculeatus, Paracalanus quasimodo, Pseudodiaptomus sp, Pseudodiaptomus acutus, Pseudodiaptomus richardi, Temora turbinata, Labidocera fluviatilis, Subeucalanus pileatus,
Oithona sp, Oithona plumifera; C) Cirripedia, Naupliu, D) Decapoda, Zoea, Protozoea; E) Appendicularia, Oikopleura longicauda, O. dioica, O. longicauda, F) Chaetognatha, Sagitta enflata.


Ictioplâncton: Ovos de peixes (Família Engraulidae); Organismos (Blenniidae - Scartella cristata; Engraulidae; Gobiidae).



Macrofauna bentônica: A) Cnidaria, Edwardsia sp., Renilla sp.; B) Nemertea; C) Plathyhelminthes, Turbelaria; D) Phoronida, Phoronis sp.; E) Sipuncula; F) Annelida, Oligochaeta, Apoprionospio sp., Aricidea

sp., Branchiomma sp., Capitellidae, Cirratulidae, Cossura sp., Dorvilleidae, Galathowenia oculata, Glycera americana, Glycinde spp., Goniada litorea, Isolda pulchella, Kinbergonuphis difficilis, Laonice branchiata,
Loandalia oculares, Lumbrineris sp., Magelona papilicornis, Magelona sp., Magelona variolamellata, Maldanidae, Marphysa sp., Microspio pigmentata, Mooreonuphis lineata, Nereididae, Ninoe brasiliensis, Oenonidae,
Onuphidae, Owenia sp., Phyllodocidae, Poecilochaetus sp., Polydora spp., Polynoidae, Streblospio sp., Sigambra sp., Sigalionidae, Spiochaetopterus sp., Spionidae, Syllidae, Terebellides anguicomus; G) Crustacea, Brachyura,
Paguridae, Decapoda, Caprella sp., Eudevenopus hunduranus, Monocorophium acherusicum, Resupinus sp., Isopoda, Cumacea sp., Mysida, Tanaidacea, H) Chelicerata, Pycnogonida; I) Mollusca, Anomalocardia brasiliana,
Bivalve (juvenil), Corbulla sp., Macoma cf. brevifrons, Macoma constricta, Macoma cf. tenta, Mactra cf. iheringi, Natica sp., Tagelus divisus, Tellina sp.,Acteocina bullata, Anachis lirata, Aplysia sp. (juvenil), Caecum sp.,
Calyptraea centralis, Crucibulum sp., Epitonium angulatum, Heleobia australis, Olivella sp., Phenacolepas hamillei; J) Echinodermata, Hemipholis elongata; L) Chaetognatha; M) Cephalocordata, Branchiostoma sp.

b) Proximidade com Unidades de Conservação
Os conceitos de Unidades de Conservação – UC foram desenvolvidos, entre outros aspectos, para salvaguardar as áreas silvestres e as áreas protegidas, com regulamentação pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
publicada no DOU de 19/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e estabeleceu critérios e normas para a implantação e gestão das UCs no Brasil. As UCs são classificadas
em duas categorias: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável.
As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo principal a preservação da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos no SNUC. Fazem parte desta
categoria, as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.
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As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo principal, a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Fazem parte desta categoria as Áreas de Proteção Ambiental, as
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
Do ponto de vista das interferências potenciais em Unidades de Conservação, ressalta-se que o terreno se encontra a uma distância mais próxima de 185 metros e maior de 675 metros com a Estação Ecológica do Carijós,
porém, não apresenta áreas em seu interior. Ressalta-se que a zona de amortecimento da referida UC foi determinada pela Portaria n. 49 de 15/09/2003, no entanto, seus limites ainda não estão definidos.
Portanto, devido a este aspecto, conforme exposto na Resolução CONAMA n° 428/2010, deve-se considerar como zona de entorno um raio de 3 km dos limites das UCs para empreendimentos passíveis de licenciamento
ambiental que são analisados através de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Nestes casos, o órgão licenciador deverá solicitar autorização do órgão responsável pela
administração da Estação Ecológica do Carijós para proceder com o licenciamento ambiental.
Quando os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental forem analisados através de outros estudos ambientais de menor porte, deve-se aplicar como zona de entorno um raio de 2 km dos limites das UCs.
Á área de estudo está próxima de duas Unidades de Conservação Municipais, está a 2.866 metros da APP do Manguezal do Itacorubi, e a 4.522 metros do Parque Municipal do Maciço da Costeira.

Figura 23. Relação de Unidades de Conservação próximas a área pretendida para o empreendimento.

Este estudo tem como objetivo delimitar as áreas de preservação ambiental perto da área de interesse de implantação da obra. Faremos isso com ajuda de mapas e imagens aéreas da região.
Após a análise dos dados fornecidos será possível concluir que o local do empreendimento em estudo não se encontra localizado no interior de quaisquer Unidades de Conservação, estando distantes 7,3 km do Parque
Municipal do Maciço da Costeira; 2,1 km da RPPN Menino Deus; 3,2 km do Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi e 1,8 km do Parque Municipal do Morro da Cruz. No que se refere às Áreas de Preservação
Permanente (APPs), considerando-se o exposto nas legislações federal, estadual e municipal, não se observa a existência de quaisquer APPs no interior do terreno em estudo.
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2 – Parque Municipal da Lagoinha do Leste;
3 – Parque Municipal da Galheta;
4 – Parque Municipal do Maciço da Costeira;
5 – Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição;
6 – Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi;
7 – Parque Municipal do Morro da Cruz;
8 – Parque Municipal da Ponta do Sambaqui;
9 – Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – (Tabuleirinho – Naufragados);
10 – Parque Estadual do Rio Vermelho;
11 – Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé;
12 – Estação Ecológica de Carijós;
13 – RPPN das Aranhas;
14 – RPPN Menino Deus;
15 – Unidade de Conservação Ambiental Desterro;
Propostas de novas UCs
Mapa 3. Mapa de Unidades de Conservação. Fonte: DEPUC

16 – Parque Natural Municipal das Dunas de Ingleses e Santinho;
17 – Parque Natural Municipal do Morro da Feiticeira;
18 – Refúgio de Vida Silvestre do Morro do Papaquara.

1 – Parque Municipal da Lagoa do Peri;
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Primeiramente serão caracterizadas as Unidades de Conservação mais próximas do local de estudo.

Parque Urbano do Morro da Cruz
O Parque Urbano do Morro da Cruz foi criado pela Lei nº 6.893, de 08 de dezembro de 2005, cabendo à Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM) sua gestão técnico-operacional (Art. 4º). Os
objetivos da Criação do Parque são preservar o patrimônio natural representado pela fauna, flora e pelas características morfológicas de modo que possa ser utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica;
aproveitar as condições peculiares de sua paisagem natural e cultural para o adequado desenvolvimento de atividades educativas, lazer e recreação; promover a recuperação da cobertura vegetal típica da região onde se fizer
necessária; dotar a área de equipamentos de lazer, de uso comunitários e turísticos; assegurar a manutenção das características naturais do Morro da Cruz no cenário urbano de Florianópolis.
Foram demarcadas três trilhas na área do imóvel onde estará localizada a sede do Parque (zona de uso intensivo, pelo plano de manejo).
Principais Acessos: Avenida do Antão, Agronômica, Mont Serrat.
Área: 130,50 ha
Localização: 27°35'16.5"S 48°32'03.5"W
Distância até o centro de estudo: 1,8km
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/editais/pdf/03_05_2010_12.50.44.5bcd928852ed768ef0b552baf0656177.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Reserva Particular do Patrimônio Natural Menino de Deus:
A Reserva abriga uma imponente floresta urbana, parcialmente em estágio avançado de regeneração (sucessão natural ecológica), constituída por remanescentes nativos da Floresta Atlântica na área central da cidade de
Florianópolis, situando-se junto ao Hospital de Caridade no Maciço do Morro da Cruz (MMC). É conhecida localmente como “Mata do Caridade”, constituindo uma das mais importantes áreas de ocorrência de Floresta
Ombrófila Densa ainda preservadas no centro histórico da Ilha de Santa Catarina, em contigüidade com áreas ainda florestadas desse maciço, a serem abrangidas pelo recém criado, porém não implementado, Parque Urbano do
Morro da Cruz (Lei Municipal nº. 6893, de 08/12/2005). Proprietário: Irmandade Sr. J. Passos Hospital de Caridade.
Área: 16 Ha
Localização: 27°36'12.1"S 48°32'33.3"W
Distância até a área de estudo: 2,1km
http://www.rppncatarinense.org.br/hp/assoc_menino.asp

APP Manguezal do Itacorubi:
O Parque do Manguezal do Itacorubi, situado na região Oeste da Ilha, teve a área cedida à Universidade Federal de Santa Catarina pela União, sob forma gratuita, através do Decreto Federal n.º 64340 em 1969, visando a
preservação e conservação do manguezal.
Toda a área do Parque, criado 2002 pelo Decreto n.º 1529, é de Preservação Permanente e, como tal non aedificandi, ressalvados os usos públicos necessários. Compete a Fundação Municipal do Meio Ambiente - FLORAM, a
guarda, a proteção, a fiscalização e o manejo desta unidade de conservação (Decreto n.º 1529/02).
Principais Acessos: Avenida Beira Mar Norte; Avenida da Saudade; Rodovia Ademar Gonzaga (SC 404); Jardim Santa Monica.
Área: 187 Ha
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Localização: 48°52’ W, 27°54’ S
Distância até o centro de estudo: 3,2km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Parque Municipal Maciço da Costeira
O Parque Municipal do Maciço da Costeira foi criado em 1995, por meio Decreto Municipal nº 4605/95, localizado na região oeste da Ilha. A parte do território já caracterizada como Área de Preservação Permanente.
Os objetivos da criação do Parque são a preservação do patrimônio natural representado pela fauna, flora e paisagem, de modo que possa ser utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica; proteger os
mananciais hídricos que têm suas nascentes neste maciço.
O PMMC está localizado na porção Centro - Sul da Ilha de Santa Catarina, com uma área total de 1.456,53 ha. O PMMC compreende as comunidades do Córrego Grande, Pantanal, Costeira do Pirajubaé, Canto da Lagoa, Porto
da Lagoa e Rio Tavares.
Área: 1.456,53 ha
Localização: 27°37’30” - 27°38’05” Sul e 48°30’00” - 48°32’01’’ Oeste
Distância até o centro de estudos:7,5km
http://www.floripaecomap.com.br/ecoturismo/parques/22-parque-municipal-do-macico-da-costeira-pmmc
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/81168

Outras áreas de interesse:

Parque Municipal Lagoa do Peri:
A região do Parque Municipal da Lagoa do Peri é alvo de interesse para sua preservação desde a década de 50, quando o Decreto Presidencial nº 30.443, de 25/01/52, declarou como “remanescentes de floresta nativa” a
vegetação existente, desde as margens da Lagoa até a extremidade sul da Ilha de Santa Catarina. Em 1976, o Decreto Municipal nº 1.408, de 04/06/76, tombou a área da bacia hidrográfica da Lagoa do Peri como Patrimônio
Natural, também com o objetivo de proteger os ecossistemas ali existentes.
Em 1981 foi criado o Parque Municipal da Lagoa do Peri, através da Lei nº 1.828/81, sendo atualmente uma das mais importantes Unidades de Conservação de Proteção Integral do Município de Florianópolis. Ele é
administrado pela FLORAM – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, órgão de meio ambiente vinculado à Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Possui uma superfície de 20,3 km², com espelho d’água de 5,2 km2.
Localização: Entre as coordenadas 27°42’41’’ e 27°46’29’’ sul e 48°30’06’’ e 48°33’34’’ de oeste.
Distância até o centro de estudo: 16km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao
https://depuc.wordpress.com/2011/06/14/56/

Parque Municipal Lagoinha do Leste:
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O Parque Municipal Lagoinha do Leste foi criado em 1992 por intermédio da Lei Municipal nº 3.701/92 e Decreto Municipal nº 8.701, com objetivo de salvaguardar a paisagem natural, a fauna e a flora e proteger o manancial
hídrico da Bacia Hidrográfica da Lagoinha do Leste. Localiza-se no Leste da Ilha de Santa Catarina, sendo que a área total do Parque é considerada como Área de Preservação Permanente.
O sistema viário do território do parque, compõe-se de caminhos e trilhas de pedestres trançadas sobre as partes menos frágeis da área e harmonizados com topografia existentes, preservando ao máximo a vegetação arbórea.
Área:789,26 há
Localização: 27°46'07.0"S 48°29'43.1"W
Distância até ao centro de estudo: 22km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Parque Municipal da Galheta:
O Parque Municipal da Galheta foi criado pela Lei Municipal n.º 3.455 em 1990 e tem como objetivo principal a preservação da paisagem natural, representada pela Praia da Galheta, do costão e da vertente leste do conjunto
montanhoso que se prolonga em direção Nordeste.
Os usos e atividades permitidas na área do Parque são estudos científicos, mantendo-se intactos todos os elementos naturais; atividades de lazer e recreação; e administração do Parque.
Principais Acessos: Praia Mole; Fortaleza da Barra; Barra da Lagoa.
Área: 149,3 ha
Localização: 27°35'34.1"S 48°25'38.8"W
Distância até ao centro de estudo: 12km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao
https://depuc.wordpress.com/2011/06/01/parque-municipal-da-galheta/

Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição:
Criou-se através dos Decretos nº 231/88, nº 1.261 de 23 de maio de 1975 e nº 213 de 14 de dezembro de 1979 o Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição com a finalidade de aproveitar as condições peculiares de sua
paisagem natural para o adequado desenvolvimento de atividades educativas, de lazer e recreação.
Principais Acessos: Avenida das Rendeiras; Avenida Osni Ortiga; Praia da Joaquina e Estrada Geral da Joaquina.
Área: 49,94ha
Localização: 27°36'38.5"S 48°27'28.6"W
Distância até ao centro de estudo: 11km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Parque Estadual Serra do Tabuleiro
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A maior unidade de conservação de proteção integral do Estado foi criada em 1975, com base nos estudos dos botânicos Pe. Raulino Reitz e Roberto Miguel Klein, com o objetivo de proteger a rica biodiversidade da região e os
mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e do Sul do Estado.
O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ocupa cerca de 1% do território catarinense. Abrange áreas dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e
Paulo Lopes. Fazem parte do Parque as ilhas do Siriú, dos Cardos, do Largo, do Andrade e do Coral, e os arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul.
http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/parque-estadual-da-serra-do-tabuleiro

Parque Estadual do Rio Vermelho
O Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE) foi criado pelo Decreto nº 308 de 24 de maio de 2007 e está localizado na costa leste da Ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Seus
limites são o distrito de São João do Rio Vermelho ao norte, a Lagoa da Conceição ao oeste, a praia de Moçambique ao leste e o distrito da Barra da Lagoa ao sul. A área do parque é de 1.532 hectares e atualmente é composta
por 11% de Floresta Ombrófila Densa (“Mata Atlântica”), encontrada no Morro dos Macacos, 54% de restinga com diferentes alturas e composição de espécies e por 35% de ecossistemas alterados devido o plantio e a invasão
de pinheiros e eucaliptos.
Área: 1.532ha
Localização: 27°33'47.2"S 48°26'41.7"W
Distância até o centro de estudo: 14 km
http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/parque-estadual-do-rio-vermelho

Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé
A reserva extrativista marinha do Pirajubaé é uma unidade de conservação brasileira de uso sustentável da natureza localizada na Baía Sul da Ilha de Santa Catarina.
Na Reserva Extrativista Pirajubaé, em Santa Catarina, realiza-se principalmente a coleta do berbigão (moluscos). Nas Unidades de Conservação federais do grupo Uso Sustentável que possuem populações tradicionais em seu
interior, como as Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, é permitido o uso sustentável dos recursos naturais pelas comunidades.Área 1.444ha endereço: Rua João Cancio Jaques,
1375 - Costeira do Pirajubaé - Florianópolis/SC
Área:
Localização: UTM 6936,745-N e 339,535-E
Distância até o centro de estudo: 6km
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=255
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=000533&tipo_norma=DEC&data=19920520&link=s

Área Tombada Ilha do Campeche
A Ilha do Campeche foi tombada como Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Nacional em julho de 2000 pelo IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O tombamento foi instituído pelo Decreto-lei 25/
1937 que organiza a proteção do patrimônio cultural nacional.
Área: 52 ha.
Localização: 27°41'45.5"S 48°27'56.7"W
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Distância até o centro de estudo: 15,2km
http://ilhadocampecheiphan.blogspot.com.br/p/legislacao.html

Lista de outras áreas protegidas:


Horto Florestal de Canavieiras



Área Tombada Dunas da Barra da Lagoa



Área Tombada Dunas do Campeche



Área Tombada Pântano do Sul

Portanto não haverá impactos ambientais diretos em áreas protegidas. As imagens de satélite, ortofotos e mapas a seguir ajudam a visualizar a situação. A sinalização das setas mostra o possível local da obra.
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Mapa 4. Localização do Empreendimento. Fonte: maps.google.com

55

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 24. Unidades de Conservação próximas ao empreendimento. Fonte: CITAR FONTE!
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Figura 25. Unidades de Conservação próximas ao empreendimento. Fonte: CITAR FONTE

Área de influência hidráulica da obra
Baseados em estudos prévios já realizados sobre as correntes existentes e seu direcionamento na área interna das baias norte e sul ao longo da costa da Ilha de Santa Catarina, pode-se de maneira preliminar verificar as
origens e destinos das correntes e movimento das aguas.
Utilizando-se Campo de correntes geradas pela maré nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico (MELO et. al., 1997), podemos ver a simulações de corrente na mare enchente e mare vazante
como segue:
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Figura 26. Campo de correntes geradas pela maré Enchente nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico. (MELO et. al., 1997).
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Figura 27. Campo de correntes geradas Vazante pela maré nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico . (MELO et. al., 1997).
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Verifica-se então de maneira preliminar através de modelagem e sobreposição de imagens que a possibilidade de dispersão de resíduos de misturados a agua e oriundos da região da marina, seguiriam com maior
possibilidade pela resultante central, dentro da área de preenchida na figura abaixo, durante a vazante. Observa-se que a dispersão vai aumentando de forma diretamente proporcional à distância percorrida a partir da
origem, ou seja mais próxima a origem o material está mais concentrado (representado pelo tom de alaranjado mais escuro) e segue um caminho mais previsível. A medida em que se afasta da origem a dispersão
aumenta espalhando as aguas e diluindo, representado pela diminuição da intensidade da cor. Dessa forma observa-se a área de influência mais direta da dispersão das aguas de forma preliminar, sem levantar em conta
por exemplo a mudança de maré durante o processo, ou ainda outros fatores como chuvas intensas, ventos fortes, etc. Ressalta-se ainda que o estudo é preliminar elaborado com base em dados secundários, sendo que na
fase de licenciamento será necessário o monitoramento e elaboração simulações de modelos com adição de mais variáveis.

Figura 28. Dispersão na vazante.

Na sequência nota-se de maneira preliminar através de modelagem e sobreposição de imagens que a possibilidade de dispersão de resíduos de misturados a agua e oriundos da região da marina, seguiriam com
maior possibilidade pela resultante central, dentro da área de preenchida na figura abaixo, durante a mare enchente. Observa-se que a dispersão vai aumentando de forma diretamente proporcional à distância percorrida
a partir da origem, ou seja mais próxima a origem o material está mais concentrado (representado pelo tom de alaranjado mais escuro) e segue um caminho mais previsível. A medida em que se afasta da origem a
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dispersão aumenta espalhando as aguas e diluindo, representado pela diminuição da intensidade da cor. Dessa forma observa-se a área de influência mais direta da dispersão das aguas de forma preliminar, sem levantar
em conta por exemplo a mudança de maré durante o processo, ou ainda outros fatores como chuvas intensas, ventos fortes, etc.

Figura 29. Dispersão na enchente.

Nota-se desta forma que apesar da proximidade da área com o manguezal do Itacurubi, a influência das aguas será limitada e que poderá haver mais influência na reserva extrativista do pirajubae, devido ao
sentido das correntes. Como medida mitigatória deve-se ser realizado controle e monitoramento das aguas, adoção de metodologia adequada, a sustentabilidade e produtos biodegradáveis. Ressalta-se ainda que o
estudo é preliminar elaborado com base em dados secundários, sendo que na fase de licenciamento será necessário o monitoramento e elaboração simulações de modelos com adição de mais variáveis.

61

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
c) Identificação dos regimes de sol, ventos, correntes marinhas, regime de maré e de sedimentos de fundo.
O caráter temperado do clima confere a ilha, ao longo do ano, uma oscilação térmica amena. A presença de um litoral e duas lagoas, com a existência de superfícies líquidas extensas, é causa de ativo processo de
evaporação. Por sua vez, a formação de nuvens e aspectos químico-físicos favoráveis, tais como a presença de partículas de cloreto de sódio, ativam a condensação e são um dos muitos fatores responsáveis pela presença de
chuvas constantes, equitativamente distribuídas por todo o ano. É impossível prever a época ou trimestre do ano em que as máximas ou mínimas concentrações se verificam. RIVERO (1985) destaca que no clima de
Florianópolis, há um percentual de nebulosidade maior no verão que no inverno, o que faz diminuir a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas destas duas estações.
A proximidade do mar, pela sua grande capacidade térmica, grande transparência a radiação solar e pela transferência de calor gerada pelo processo de evaporação e condensação amenizam também estas diferenças. Os dados
obtidos, segundo descrição no Atlas de Santa Catarina, (GAPLAN, 1986) revela que o número de horas de insolação anual da ilha varia entre 2.200 e 2.400 horas, dependendo da região.

Figura 30. Rosa dos ventos do TRY (Test Reference Year) de Florianópolis, com direção e velocidades mais frequentes. FONTE: Apostila de Desempenho Térmico das Edificações - ECV/UFSC.

A baía de Florianópolis é um ambiente semiaberto de características estuarinas, dadas por estuários de planície, onde as principais forças que geram a circulação hidrodinâmica são atribuídas à co-oscilação da maré, na
baía, e à transferência de momentum, promovida pelos ventos. A variação de maré astronômica prevista pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil tem sua localização na latitude 27º35,3´ S e longitude:
48º33´,4W e indica uma amplitude de variação de 1,4m, cujo nível médio está em 0,635m. A amplitude média de variação nas marés de quadratura é 0,8m, enquanto nas marés de sizígia é de 1,1m, caracterizando-a como de
regime de micro marés.
A maré possui 32 componentes, sendo que as principais são as harmônicas M2 (lunar diurna) e S2 (solar sem diurna). No entanto, Melo et al. (1997) destacam as componentes N2, M3 e M6 como principais contribuintes
da variação de nível d’ água, a partir de medições em campo realizadas na baía sul (na localidade do Iate Clube Veleiros). A propagação da onda de maré na baía de Florianópolis se dá por duas desembocaduras situadas nas
baías sul e norte. O canal da baía sul apresenta seção transversal estreita (cerca de 8,30m) e mais profunda (cerca de 30m), enquanto no canal de entrada da baía norte ocorre seção transversal mais rasa (cerca de 9m) e larga (em
torno de 5.500m).
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As correntes de maré são mais intensas na região do estreitamento central e nas proximidades da desembocadura sul da baía. Nos momentos de enchente, essas velocidades são ligeiramente maiores que as correntes de
vazante, inclusive na área do estreitamento central, onde a direção prioritária do escoamento é de sul para norte na vazante (PRUDÊNCIO, 2003).
Resultados de modelo hidrodinâmico indicaram que há uma leve tendência de vazante de sul para norte, apesar da existência de um canal preferencial de enchente. Verificou-se também a presença de vórtices de maré
(ciclônicos e anticiclônicos) nas entradas da baía e adjacências e no estreitamento central, locais onde ocorrem notáveis feições morfológicas de fundo e maiores amplitudes batimétricas, podendo ser indicadores de transporte
ativo de sedimentos (PRUDÊNCIO, 2003).
Nas correntes residuais de maré meteorológica ao longo do período de sobre-elevação (125 horas), verifica-se que os locais preferenciais para as correntes de superfície mais elevadas são na desembocadura sul e no
estreitamento central, com direção preferencial de sul para norte em praticamente todo o domínio, sugerindo desigualdade marcante entre as correntes de enchente e vazante (PRUDÊNCIO, 2003).
Observa-se a predominância de ventos de N-NE e S-SE. Os ventos provenientes de direção sul ocorrem com maior frequência (27,4%), seguidos pelos ventos de NE (23,9%) e N (22,1%). Os ventos de sul apresentam
maior intensidade, atingindo frequentemente velocidades de até 10 m/s (MARTINS et al.,1997). Segundo Cruz (1998), a principal influência dos ventos está presente nas trocas de águas entre as baías e no empilhamento de
água sobre a costa (vento sul).
Conforme Martins et al. (1997), a presença do vento melhora a capacidade de transporte das correntes. O vento NE, apesar de mais fraco que o vento S, mostrou-se mais favorável na troca das águas da baía sul, sendo
capaz de levar as partículas lançadas pelo Cubatão para locais em que as correntes são mais fortes e de onde foram transportadas com mais eficiência.
Em simulações com modelos hidrodinâmicos considerando a influência do vento na circulação das águas, realizadas com ventos S e NE, obteve-se a indicação de que, na presença de vento N de 8 m/s, é atingido o
máximo de velocidade na corrente norte, ocasionando um incremento de 20%, enquanto que na presença do vento sul a corrente sul diminuiu em torno de 10%. A simulação do vento sul (S) demonstrou um aumento em duas
horas para cada ciclo de maré da permanência da corrente norte. Este fato indica que a maré, somada ao efeito do vento S, ocasiona correntes residuais de S para N no interior da baía.
A representação dos sedimentos de fundo da baía, obtida a partir da amostragem de 79 estações – 41, na baía sul, por Silva (2002), e 38, na baía norte, por Bonneti et al. (2004) –, denota a predominância de pelíticos na
baía norte e psamíticos na baía sul. De forma indireta, tal fato corrobora com a incidência de correntes residuais de maior magnitude na baía sul.

Figura 31. Carta de Florianópolis – Rios.
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Destaca-se a ampla ocorrência de argila média e fina na porção central da baía norte e sua gradação para sedimentos siltosos, tanto ao sul, no canal do estreito, quanto na embocadura, ao norte. A presença desses sedimentos
argilosos correlaciona-se com o aporte fluvial de rios expressivos, tais como: rio Biguaçu, rio Itacorubi, rio Ratones, rio Caveiras, conforme destacado por Bonneti et al. (2007) e Martins (2006), entre outros.
Na baía sul, os sedimentos arenosos passam da fração grossa e média na embocadura ao sul para muito fina até a porção central superior. Nessa localidade, os sedimentos siltosos coincidem com porção onde ocorre o tombolo
de maré, ocasionando menor atuação de correntes residuais. A ocorrência de sedimentos finos na baía sul também se associa aos rios Tavares e Cubatão, sendo que este último aporta significativamente o material sedimentar
(MELLO et al., 1996). Além desses, o Saco dos Limões configura-se como uma reentrância com baixa energia hidrodinâmica, o que favorece a deposição de silte médio e fino. Contudo, as mudanças batimétricas e da linha de
costa, após as operações de aterro da Via Expressa Sul, não foram totalmente contempladas nos dados ora apresentados, demandando atualização de estudos dessa natureza.
A marina será direcionada para o norte da baía norte e será abrigada das condições de intempéries, exceto aos ventos de noroeste a nordeste, portanto é necessária uma análise mais detalhada das influências para se
definir o melhor posicionamento da marina, as ações da natureza bem como em relação ao calado. Nas imagens abaixo é demonstrado exemplo de situação da instalação da marina e os respectivos ventos.

Figura 32. Vento Norte.

Pelas imagens na sequência observa-se que a área praticamente não sofre influência de ventos e ondas na direção leste, uma vez que se encontra abrigada pela região do bairro Agronômica, especificamente pelo Morro da
Cruz que possui em torno de 270 metros de altitude. Pode-se notar que toda região é bem abrigada dos ventos e ondas do semicírculo do setor leste (90°), ou seja, ventos que variam de 40° até 90°. Observa-se que a própria
forma da Ilha oferece esta proteção.
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Figura 33. Vento da região leste a 60°.

Figura 34. Ventos e temperatura média do ar: estatísticas do WindFinder.
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Figura 35. Distribuição dos ventos: estatísticas do WindFinder.

Nas imagens da sequência estão caracterizadas as situações dos ventos do quadrante nordeste que influem de maneira considerável na marina. Observa-se na primeira imagem que ventos da direção nordeste (45°) ainda são
protegidos, pois a pista é de 1,35 quilômetros, porém há que se considerar que ondas deste vento refletidas vindas de alto mar ainda podem atingir o local.
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Figura 36. Vento Nordeste.
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Figura 37. Vento do quadrante N-NE.

Nas imagens a seguir é possível observar a pior situação com ventos de 345° até 1,5 °, onde haveria menor abrigo dos ventos e ondas de vento.
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Figura 38. Pior direção NO.
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Figura 39. Pior direção NE.

HIDROGRAFIA (TCC Leandro Franklin UFSC)
A rede hidrográfica do Estado de Santa Catarina é representada por dois sistemas independentes de drenagem, o Sistema Integrado da Vertente Interior, comandado pela Bacia do Paraná/Uruguai e o Sistema da Vertente
Atlântica, formado por um conjunto de bacias isoladas. O Sistema da Vertente do Atlântico compreende cerca de 37% da área total do Estado, destacando-se a Bacia do Rio Itajaí-Açú.
A hidrografia da Ilha de Santa Catarina é caracterizada por mananciais superficiais como nascentes, rios e lagoas, e por mananciais subterrâneos, representados pelo lençol freático ou aquífero. A Figura 11 abaixo
apresenta alguns desses mananciais.
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Figura 40. Mapa hidrográfico da Ilha de Santa Catarina. FONTE: Horn Filho et al., 2013.

Com relação aos mananciais superficiais, cabe destacar as seis principais bacias hidrográficas da Ilha, conforme citou Bastos (2004): Ratones, Saco Grande, Lagoa da Conceição, Itacorubi, Rio Tavares e Lagoa do Peri,
sendo a de Ratones a maior bacia em extensão e a da Lagoa do Peri o maior manancial de água potável do município de Florianópolis. Embora os rios destas bacias sejam responsáveis pelo abastecimento do município, são
considerados de pequeno porte e com correntes fluviais incompetentes para a formação de deltas. Os recursos hídricos têm sido ameaçados pela urbanização cada vez mais próxima e pela poluição em seus baixos cursos. Outro
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fato preocupante são os mananciais hídricos subterrâneos, denominados aquífero Campeche e aquífero Ingleses do Rio Vermelho por estarem sob áreas em processo de urbanização e por já estarem sendo explorados,
aumentando a probabilidade de sofrerem contaminação.
Os regimes dos rios catarinenses são controlados pelo regime pluviométrico, o qual se caracteriza pelas chuvas distribuídas o ano inteiro (GAPLAN, 1986). Na Baía Sul, a Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Sul, com
cerca de 900 km², é a que possui a maior densidade de drenagem (1,38Km/Km2), compreendendo 1248 km de cursos de água. Este sistema de drenagem possui grande influência, direta ou indiretamente, na distribuição dos
parâmetros físico-químicos e sedimentológicos na porção Norte desta baía.
Além do Rio Cubatão do Sul, existem outros pequenos contribuintes de água doce para a porção Oeste da Baía Sul, como os rios Maruim, Grande, Aririú, Pacheco e Massiambú. Na porção Leste ocorrem os rios
Ribeirão, dos Defuntos e Tavares, além do despejo dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Florianópolis. Estudos recentes realizados por Schettini et al. (2000) mostram que o principal regulador e
determinante da hidrodinâmica, nos estuários dos rios Tavares e Defuntos, é a maré astronômica semi-diurna, com período de 12:25 horas.

HIDRODINÂMICA
As principais forças promotoras do movimento das águas na Baía Sul estão relacionadas com correntes geradas pela oscilação da maré e induzidas pela ação dos ventos. A porção Oeste da Ilha de Santa Catarina
apresenta-se com duas aberturas para o ingresso da onda de maré, ao Sul pela Ponta dos Naufragados e, ao Norte, nas proximidades da Ilha do Anhatomirim. Segundo Salles (1991) estas características fisiográficas determinam
um regime local de maré com propriedades específicas, em face da concomitância de duas correntes de fluxo, propagando-se em sentidos opostos e convergentes para a região interior das Baías Norte e Sul. Segundo Melo et al.
(1997), é na região da desembocadura do Rio Cubatão do Sul que se encontram as ondas de maré provenientes das desembocaduras Sul e Norte do sistema (tombo de maré), o que faz com que as correntes tendam a ser muito
fracas. Isso resulta dos gradientes de nível de água, responsáveis pelo seu movimento horizontal, serem igualmente fracos nesta zona. A Figura 42 mostra o campo de correntes geradas pela maré nas baías Norte e Sul, durante
uma maré enchente (preamar), simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico.
Ao longo dos canais presentes nas baías, as velocidades são superiores se comparadas com aquelas encontradas nas margens. De modo geral, a Baía Sul apresenta altos valores de salinidade, o que é devido à baixa
contribuição de água doce continental e, também, à influência da Água Tropical (AT), uma vez que a Corrente do Brasil desloca-se relativamente próxima à costa (SALLES, 1991), sobretudo no verão. Através do método de
classificação de costas, proposto por Hayes (1979), este ambiente apresenta-se no limite entre a dominância de ondas e marés (FERREIRA, 1999).
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Figura 41. Campo de correntes geradas pela maré nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico. (MELO et. al., 1997).

O domínio das variáveis hidrodinâmicas num ambiente aquoso marinho é de fundamental importância para o desenvolvimento de projetos de engenharia como também para o desenvolvimento dos estudos de impactos
ambientais adstritos à área de envolvimento de projetos a ele associado.
A composição do fundo marinho - uma das variáveis-, está intimamente ligada a problemas de ordem física, química e biológica.
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De outra forma, a configuração topográfica da região de maritimidade que o envolve e a posição dos níveis de variação da superfície líquida livre – outras variáveis-, tendem a condicionar e influir na instalação de
estruturas a elas associadas.
A Erosão e a Sedimentação constituem-se em produtos da massa fluida em fase de fenômenos hidrodinâmicos promovidos pela ação de agentes externos de origem astronômica e meteorológica – ventos e marés, e são
fatores também relevantes nos dimensionamentos dos projetos a serem implantados, bem como as ondas, as marés, as correntes e a dispersão de sedimentos.
A Baia Norte que juntamente com a Baia Sul separa a ilha de Santa Catarina do Continente, comunica-se com o oceano Atlântico, ao norte, por uma embocadura de cerca de 5km nas proximidades da latitude 27’S.
A morfologia das linhas litorâneas da baía e a morfologia das áreas emersas insular e continental adstritas a ela se constituem em outros fatores condicionantes da dinâmica interna.
As marés são as forças naturais mais importantes em atuação na baía e condicionam, de forma sensível, a sua dinâmica interna.
Face ao tipo de contorno apresentado pelas linhas litorâneas e a morfologia verificada nas áreas emersas continentais e insular a Baía Norte, no que tange ao ponto onde será implantado o empreendimento, acha-se
protegida dos ventos que sopram de E, SE, S e SW e desprotegida dos ventos que sopram de W, NW, N e NE.
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Figura 42. A imagem de Satélite ressalta a ilha de Santa Catarina com sua forma com o seu tipo de linha de costa e com a morfologia dos seus terrenos emersos; o contorno da linha litorânea continental adstrita a ilha, a forma e a largura das
embocaduras norte e sul das baias a ela associadas e a largura do estreito que aproxima a ilha do continente. Fonte: Google Earth, 2016.

Como se viu no item (a), o canal da Baía Norte apresenta um fundo relativamente plano, sem alternâncias de valores, com profundidades progressivamente reduzidas a partir do estreito central das duas baías, localizado
sob as pontes que ligam o continente a ilha, partindo de 5,0m de fundo – à saída do estreito, em direção ao norte, logo diminuindo para 2,5m, valor que permanece quase que inalterado por 11km.
Em se tratando de mecânica de fluídos, promotora do movimento dos corpos d’água, as forças que estão relacionadas e atuam diretamente na Baía, influenciando e produzindo modificações no meio físico são as
correntes geradas pelo ingresso da maré – profundas e aquelas induzidas pela ação dos ventos – superficiais.
As correntes que atuam ao longo da costa marítima oriental da ilha e as geradas pelos ventos em mar aberto, não chegam a atuar sobre a Baía.
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A Baía Norte possui uma extensão de 25km aproximadamente, uma largura por volta de 10km, uma embocadura também de 5km e um estreito de cerca de 1,0km.
Sua linha de costa insular é marcadamente configurada com reentrâncias e saliências diferindo da continental que se apresenta convexa linear. Possui um perfil de fundo raso, “liso” e levemente plano.

Figura 43. As curvas batimétricas representadas na figura aposta dão a ideia
de que a Baia Norte possui um perfil de fundo raso e levemente plano.
Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de
Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

Acha-se constantemente sob a ação de marés e ventos, fatores que associados as suas peculiaridades fisiográficas, ditam o seu comportamento hidrodinâmico.
A maior força relacionada à mecânica de fluídos promotora do movimento dos corpos d’água que atua na Baía Norte é a proveniente do efeito da maré.
Quanto às velocidades de correntes, o eixo hidráulico do canal norte é a região da baía onde se observa as maiores velocidades de movimentação da água em detrimento àquelas correspondentes às propagações junto às
margens.
Quanto à dispersão de sedimentos, o que se verifica na Baía é que pode haver arrasto sobre as águas superficiais, em episódios específicos de ventos, redistribuindo a turbidez encetada por amplas superfícies. Pode haver
também nos ventos em atuação de nordeste a ressuspensão dos sedimentos de fundo de bancos rasos da baía produzindo efeitos semelhantes ao mencionado, com a redistribuição da turbidez por amplas superfícies.
A ação de transporte dos sedimentos pelas correntes de marés pode ser considerada uniforme ao longo de toda a coluna d’água e muito mais efetiva que a produzida pelos ventos de intensidade habitual.
Há nessas condições a formação de plumas de turbidez que tendem a ser lançadas de encontro à linha da costa.
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Figura 44. A figura acima mostra o padrão de dispersão dos sedimentos em suspensão na Baia Norte função da atuação dos ventos predominantes no local e nas proximidades do ponto de inserção do empreendimento. Fonte: Circulação
Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

A salinidade, que apresenta um alto índice, não apresenta variações significativas no seu todo, em face a pouca ocorrência de afluxos de água fresca contrariando o regime subtropical que se faz sentir sobre a região
continental.
Os diagramas de temperatura e salinidade variam na Baía Norte de 19,4oC a 27,2oC e de 30g/l a 32,4g/l.
As ações erosivas no corpo da Baía Norte geradas pela entrada e saída d’água são mais atuantes, efetivas e acontecem com maior rigor no seu estrangulamento na entrada norte e no canal do estreito junto às pontes que
ligam o continente à Ilha de Florianópolis.
Toda a força que exerce sua ação sobre uma massa líquida origina um movimento ondulatório. Os fenômenos ondulatórios – ondas, caracterizam-se, particularmente, por apresentar dois tipos de ondas - de translação e
de oscilação.
As ondas de translação aparecem numa massa líquida sempre que as águas são solicitadas por uma força vertical, que determina uma depressão simultânea da superfície.
As ondas de oscilação periódicas são as que são geradas pela atração da lua e do sol sobre as águas do mar, originando as marés.
As ondas que atuam na Baía Norte são condicionadas pela configuração da linha de costa, pela morfologia de fundo e pela pista de formação de ondas - Fetch.
A linha de costa da Baía Norte, irregular, caracterizada por reentrâncias, interfere na ação dos ventos que atuam na baía, criando áreas de sombra, onde a ondulação praticamente desaparece, concomitantemente, com a
geração de processos de difração e refração, que de certo modo acabam por dissipar a dinâmica da ondulação.
A morfologia de fundo, por sua pouca profundidade, também se torna um forte elemento dissipador da energia ondulatória, enfraquecendo significativamente as ondas antes que estas cheguem à linha de costa.
A pista para formação das ondas - Fetch, e a curta extensão existente entre a desembocadura e o canal central que separa as duas baías, se constituem em outros elementos a restringir a formação de ondas mais
significativas.
Maré se constitui no movimento produzido pela água do mar quando o nível do oceano se eleva ou se abaixa, periodicamente.
O plano superior do nível do mar nas marés é denominado de preamar e o inferior de baixa-mar.
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O período de tempo que decorre entre a preamar e a baixa-mar seguinte é denominado, de vazante / refluxo e o intervalo de que decorre entre a baixa-mar e a preamar seguinte se denomina, de enchente / fluxo.
Ao final de cada período de fluxo e refluxo, o nível do mar permanece estabilizado por algum tempo e esses momentos se denominam de estofas de enchente e vazante.
A distância vertical que separa a preamar da baixa-mar seguinte constitui a amplitude da maré.
A amplitude das marés de lua cheia ou de lua nova são maiores que as de quarto minguante e crescentes e se denominam de marés de águas vivas, marés de sizígia ou de marés de lua e marés de águas mortas, marés de
quadratura ou marés de quarto. Ainda que o Sol tenha uma massa muito maior que a da Lua, sua distância da terra também é muito maior e o potencial gerador da maré solar é apenas cerca de 46% do potencial gerador da maré
lunar. (CRUZ, 1998).
As marés - movimentos ondulatórios se propagam por transmissão sucessiva correspondem ao condicionamento e a força natural mais importante em atuação na Baía Norte.
As marés que atuam tanto na Baía Norte como na Baía Sul, do mesmo modo que na costa sul do Brasil são do tipo micromaré, ou seja, os valores de amplitude oscilam em até 2,0m, e o valor máximo só é alcançado
excepcionalmente, durante a ocorrência da maré astronômica.
A maré de quadratura exibe altura média de 0,40m, enquanto que a maré de sizígia alcança -0,63m na baixa mar e 0,47m na preamar – maré alta, determinando uma variação de 1,10m. A amplitude se situa numa média
de 0,50m e gera como principal efeito, a ação de correntes.
Apesar dos volumes d’água que aportam e saem da baía pelo efeito das marés serem consideráveis, os seus maiores efeitos se fazem sentir nos estreitos que ligam o continente a ilha e na saída da baía ao norte, efeitos
esses que são muito menos intensos nos contornos da baía.
Considerando que as dimensões verticais da baía são bem menores que as horizontais, e ainda, que a contribuição de água doce dos rios à baía é pequena em relação ao volume de água salgada, a estratificação tanto
horizontal como vertical dela é pequena.
Isto induz que, em condições de vento fraco, as correntes geradas no interior da baía sejam aproximadamente uniformes na direção vertical.
Essa característica de uniformidade se perde quando os ventos que sopram sobre a superfície líquida são fortes.
As correntes mais atuantes na hidrodinâmica da Baía Norte estão relacionadas às amplitudes de marés e, secundariamente, pelas correntes geradas pelos ventos, pelas diferenças mixoalinas e pela diferença de
temperatura.
As correntes devido às marés são periódicas e apresentam fases de fluxo e refluxo a cada evolução sinódica com duração e variação concordantes com as correntes de deriva, originárias dos ventos.
As obras a serem executadas no local destinado à implantação do empreendimento não ensejarão alterações significativas nas condições de escoamento na Baía Norte.
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Figura 45. A figura aposta mostra as linhas superficiais de fluxo e refluxo da Baia Norte e como elas acontecem. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

Os ventos soprando sobre o meio aquoso impulsionam uma movimentação à massa de água da baía que interfere na sua dinâmica de modo pouco significativo, tanto no seu interior como na sua linha de costa. Entretanto,
quando essa ação atua concomitantemente com as correntes de marés, interferem na hidrodinâmica, significativamente, impondo alterações na linha de costa e sobre o fundo.
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Figura 46. A figura apresentada as linhas de fluxo equipotenciais da Baia Norte. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

Alterações na linha de costa são processadas também quando há a interação dos fatores acima mencionados com as condições fisiográficas da baía a ponto de sobrelevar a sua linha d’água.
Quando as correntes são geradas pelas variações das condições mixoalinas e de temperatura da coluna da água, as alterações da linha de costa observadas são insignificantes.
A salinidade não apresenta variações significativas capazes de provocar correntes de densidade que possam influenciar o transporte de sedimentos ao longo da Baía Norte.
Os fluxos mais intensos e que habitualmente sobrepujam a ação dos ventos na baía ocorrem pela ação da maré astronômica, que e m condições médias de sizígia atinge amplitudes de 1,1m e nos períodos de
marés de quadratura, onde a amplitude média cai para 0,40m.
Se considerar-se que na baía predomina uma maré com regime semi-diurno, a cada seis horas observa-se uma inversão no sentido da propagação das correntes, que fluem das desembocaduras para o centro do sistema
nos períodos de enchente – entre a baixa – mar e a preamar e no sentido contrário durante a vazante – da preamar para a baixa-mar.
As intensidades dos fluxos de enchente e vazante estão diretamente relacionadas com a amplitude da maré. Assim ocorrem correntes com menor intensidade em períodos de quadratura – lua crescente e minguante – e de
maior intensidade em condições de sizígia – luas cheia e nova -. Outro fator que deve ser considerado na intensidade dos fluxos, mesmo em ambientes abrigados como é o de baía, é o efeito de maré meteorológica que podem
aumentar ou diminuir a ação das correntes normalmente encontradas.
As figuras apresentadas a seguir mostram alguns exemplos de campos de correntes geradas pelo efeito de marés ao longo de determinados tempos de sua insurgência e saída da baía.
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Figura 47. A figura apresentada mostra o campo de correntes geradas pela ação
da maré ao final da 1ª hora de simulação. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e
Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.
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Figura 48. A figura apresentada mostra o campo de correntes geradas pela ação da maré ao final da 6ª hora de simulação. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.
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Figura 49. A figura apresentada mostra o campo de correntes geradas pela ação da maré ao final da 12ª hora de simulação. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997
.

Como se pode perceber, as diretrizes dos campos de correntes produzidas pelas marés possuem pouca ação sobre a linha de contorno litorâneo insular a altura do local pretendido para a implantação do empreendimento.
Segundo os estudos da circulação hidrodinâmica e de dispersão de poluentes elaborados na baía de Florianópolis – LAHIMAR/UFSC, 1997, o comportamento das correntes geradas na Baía Norte, considerada a coluna
d’água homogênea, mostrou uma hora após a preamar na desembocadura, a estofa no futuro local da estruturação do empreendimento.
Correntes de vazante com pequena intensidade predominam a partir da 3ª hora, que atuam com alguma intensidade ao longo da região próxima de onde será edificado o Complexo até a 6ª hora, porém de pequena
intensidade no local adjacente ao local de inserção do aparelho turístico / urbano.
A inversão de fluxo é sentida a partir da 10ª hora e a ação das correntes de enchente são pouco expressivas na margem insular que abrigará o empreendimento.
Na Baía Norte a movimentação das correntes está condicionada as marés, por ela se achar abrigada de ondas e ventos fortes. Assim, os principais agentes dinâmicos capazes de dispersar sedimentos em suspensão são
pela ordem as correntes de marés e os ventos fracos que incidem sobre o meio aquoso.
Dada a baixa profundidade apresentada pelo fundo da baía a ação de transporte dos sedimentos pelas correntes de marés pode ser considerada uniforme ao longo de toda a coluna d’água e mais efetiva que a produzida
pelos ventos de intensidade habitual.
Apesar da pequena capacidade de transporte de parcelas significativas de água da baía pelos ventos, em episódios específicos, pode haver efeitos de arrasto sobre as águas superficiais, redistribuindo a turbidez produzida
por amplas superfícies.

83

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Nos ventos em atuação de NE ocorre a ressuspensão dos sedimentos de fundo dos bancos mais rasos da baía, a uma inocorrência da agitação dos mesmos e o aumento da carga em suspensão, acarretando do mesmo
modo que para os ventos de eventos específicos, a redistribuição da turbidez por amplas superfícies.

Figura 50. A figura apresentada mostra as direções dos ventos que atuam na Baia Norte, uns mais, outros menos, incisivos, sobre a dinâmica interna da baia. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis.
LAHIMAR/UFSC, 1997.

Há, nessas condições, a formação de plumas de turbidez que tendem a ser lançadas de encontro ao local onde será projetado o empreendimento.
Considerando-se a superposição dos agentes de transporte que atuam na baía tem-se que a ocasião extrema da ação das correntes ocorre quando os ventos de NE sopram durante as marés de sizígia.
O contrário é verificado nos períodos de ventos sul, durante as marés de quadratura.
Associado aos eventos hidrodinâmicos que ocorrem no interior da baía se atribui, também, uma certa parcela de dispersão e sedimentação de material fino ao longo dos trechos mais sinuosos do local do
empreendimento, causados pelo aporte de sedimentos granulares oriundos de alguns cursos d’água que alcançam a orla nas imediações do local objetivado.

d) Levantamento de dados secundários sobre espécies da flora e fauna consideradas endêmicas, raras e/ou ameaçadas de extinção –costeiras e marinhas

84

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Na área de estudo não há relatos de espécies da flora consideradas endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção (conforme Resolução CONSEMA nº 051/2014 e Portaria MMA nº 443/2014).
Com relação às espécies da fauna na área de estudo, considerando a abrangência da AID e AII, há a possibilidade de ocorrência das seguintes espécies ameaçadas de extinção, com base no levantamento de dados
secundários:


Aves

Thalasseus maximus (trinta-réis-real) foi categorizada, em termos nacionais (Portaria MMA nº 444/2014), como espécie Em Perigo (EN), e em termos regionais (Resolução CONSEMA 02/2011) como espécie
Vulnerável (VU). No Brasil, essa espécie se reproduz em seis ilhas costeiras de São Paulo, e estima-se que a população reprodutiva brasileira seja menor que 800 indivíduos. Atualmente, a ocupação humana nas ilhas costeiras e
a predação de ninhos por Larus dominicanus são as principais ameaças, agravadas pela explosão populacional de Larus, espécie oportunista que se aproveita de muitas atividades antrópicas. Destaca-se que essa espécie tem
possibilidade de ocorrer na área de estudo ocasionalmente como visitante, já que a área, por conta da antropização, não possibilita condições de nidificação. Assim, a implantação do empreendimento não impactaria
negativamente a espécie.


Répteis

Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) foi categorizada, em termos nacionais (Portaria MMA nº 444/2014), como espécie Criticamente Ameaçada (CR), assim como em termos regionais (Resolução CONSEMA nº
02/2011). No Brasil, as áreas prioritárias de reprodução de Eretmochelys imbricata são o litoral norte da Bahia e Sergipe; e o litoral sul do Rio Grande do Norte. Sendo a mais tropical das espécies de tartarugas marinhas, as
áreas de alimentação conhecidas deste táxon conhecidas no Brasil, são as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha-PE e Atol das Rocas-RN, havendo evidências de que o banco dos Abrolhos-BA seja uma importante área de
alimentação. Há ainda ocorrência na reserva biológica do Arvoredo/SC e também na Ilha de Trindade/ES. A principal ameaça para E. imbricata no passado foi a coleta de ovos e o abate de fêmeas, principalmente para
exploração e comércio do casco. As tartarugas-de-pente são capturadas incidentalmente, principalmente em redes costeiras de emalhe e lagosteira. Historicamente, a abundância destas populações era enorme. Assim, os
impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.

Chelonia mydas (tartaruga-verde) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Vulnerável (VU). Essa espécie possui distribuição
cosmopolita, desde os trópicos até as zonas temperadas, sendo a espécie de tartaruga marinha que apresenta hábitos mais costeiros, utilizando inclusive estuários de rios e lagos. As desovas ocorrem principalmente nas ilhas
oceânicas, Ilha da Trindade (ES), Atol das Rocas (RN) e Fernando de Noronha (PE). Na costa brasileira, áreas de desova secundárias ocorrem no litoral norte do estado da Bahia. Esporadicamente ocorrem também ninhos nos
estados do Espírito Santo, Sergipe e Rio Grande do Norte. Ocorrências não reprodutivas são registradas em toda a costa do Brasil e também nas ilhas.
Na área de estudo não ocorre desova das espécies, e sua ocorrência, caso confirmada, é esporádica. Também pelo fato de a área de estudo encontrar-se completamente alterada, não propicia ambiente para alimentação da
espécie. Assim, o empreendimento não inviabiliza a sobrevivência da espécie.

Caretta caretta (cabeçuda) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Em Perigo (EN). A espécie Caretta caretta apresenta
distribuição circunglobal. No Brasil, as áreas prioritárias de desova estão localizadas no norte da Bahia, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e Sergipe. Ocorrências de indivíduos em diferentes estágios de vida também são
registradas na costa de diversos estados do Brasil entre o Pará e o Rio Grande do Sul, em águas costeiras ou oceânicas. Este táxon é altamente migratório. As fêmeas migram das áreas de alimentação e descanso para as áreas de
reprodução, em deslocamentos que podem chegar a mais de 1500 km. As principais ameaças para C. caretta no passado foram a coleta de ovos e o abate de fêmeas, o que não acontece mais nas áreas prioritárias de reprodução.
Na área de estudo não ocorre desova das espécies, e sua ocorrência, caso confirmada, é esporádica. Também pelo fato de a área de estudo encontrar-se completamente alterada, não propicia ambiente para alimentação da
espécie. Assim, o empreendimento não inviabiliza a sobrevivência da espécie.
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Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Em Perigo (EN). Essa espécie tem distribuição
circunglobal. A área prioritária de desova desta espécie no Brasil está localizada entre o litoral sul do estado de Alagoas e o litoral norte da Bahia com maior densidade de desovas no estado de Sergipe. Juvenis e adultos
ocorrem em áreas costeiras e oceânicas desde o Rio Grande do Sul até o Pará, e em águas internacionais adjacentes à zona econômica exclusiva do Brasil. Este táxon é altamente migratório. As fêmeas migram das áreas de
alimentação e descanso para as áreas de reprodução, em deslocamentos que podem chegar a mais de 1500 km. São carnívoros durante todo o ciclo de vida. A principal ameaça para L. olivacea no passado foi a coleta de ovos e o
abate de fêmeas. As tartarugas-marinhas são capturadas incidentalmente em praticamente todas as pescarias no Brasil, destacando-se a alta mortalidade de fêmeas adultas que ocorre no entorno das áreas de reprodução. Assim,
os impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.

Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Criticamente Ameaçada (CR). Essa espécie
é cosmopolita, ocorrendo nos oceanos tropicais e temperados de todo o mundo, chegando próximo de águas sub-árticas. Vive usualmente na zona oceânica durante a maior parte da vida. A única área regular de desova
conhecida no Brasil situa-se no litoral norte do Espírito Santo. É uma espécie altamente migratória. As fêmeas migram das áreas de alimentação e descanso para as áreas de reprodução, em deslocamentos que podem chegar até
mais de 4.000 km. São carnívoros, alimentando-se de zooplâncton gelatinoso, como celenterados, pyrossomos e salpas durante todo o ciclo de vida. A principal ameaça para D. coriacea no passado foi a coleta de ovos e o abate
de fêmeas. As tartarugas-marinhas são capturadas incidentalmente em praticamente todas as pescarias no Brasil, com destaque para a alta mortalidade em rede de emalhe de deriva. Assim, os impactos relacionados à redução
dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.


Peixes

Epinephelus itajara (mero-verdadeiro) foi categorizada, em termos nacionais e regionais como espécie Criticamente Ameaçada (CR) e Em Perigo (EN), pela Portaria nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 51/2014,
respectivamente. A pressão de pesca sobre juvenis e o desaparecimento de indivíduos adultos em diversas áreas indicam uma sobre-pesca no crescimento e recrutamento, mas especialmente que o declínio populacional em
determinadas áreas pode estar próximo a 100%. O fato das agregações reprodutivas serem alvo de pescarias tem levado a declínios na sua abundância e total desaparecimento das mesmas em algumas áreas historicamente
conhecidas. A perda de habitats que funcionam como berçário tais como manguezais e fundos de gramíneas marinhas, é uma ameaça adicional importante apara a espécie no Brasil. Embora uma moratória da pesca tenha sido
implementada desde 2002 e avistamentos esporádicas serem reportadas, a pressão de pesca sobre juvenis e adultos continua na maioria das áreas.
Os impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão. Dessa forma, o empreendimento não inviabiliza a viabilidade da espécie, por não promover a sobre-pesca do mero, e
tampouco reduzir ambientes de manguezal e fundos de gramíneas marinhas.


Mamíferos aquáticos

Pontoporia blainvillei (toninha) foi categorizada, em termos nacionais e regionais como espécie Criticamente Ameaçada (CR) e Vulnerável (VU), pela Portaria nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 51/2014,
respectivamente. Pontoporia blainvillei é o pequeno cetáceo mais ameaçado da América do Sul devido aos altos níveis de capturas acidentais e à degradação do hábitat. A principal ameaça é a pesca de emalhe e de arrasto, tanto
artesanal como industrial. Essa pesca não cessou e está crescendo em esforço, não havendo expectativa de que cesse dentro da área de ocorrência da espécie. Por ser uma espécie costeira, também sofre com a diminuição da
qualidade de habitat, principalmente por poluição.
Apesar de sua ocorrência ser bastante rara, inclusive pelo grau de antropização da área de estudo, os principais impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.
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Sotalia guianensis (boto-cinza) foi categorizada, em termos nacionais (Portaria MMA nº 444/2014), como espécie Vulnerável (VU), e em termos regionais (Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Em Perigo
(EN). Essa espécie se distribui de Honduras ao sul do Brasil, onde existem registros do Amapá a Santa Catarina. As principais ameaças à espécie são as capturas acidentais em operações de pesca, as capturas intencionais para
usos diversos, a perda de habitat, a poluição sonora e a contaminação química.
Estudos, como o realizado por Daura-Jorge et al. (2003), na Baía Norte da Ilha de Santa Catarina, apontam a ocorrência de uma população residente de botos- cinzas (Sotalia guianenses), podendo ser avistada no setor
oeste da Baia, com maior ocorrência no período de outono e inverno, com pequenas movimentações ao longo do ano.

e) Levantamento dos impactos ambientais potenciais e riscos ambientais associados ao projeto

Identificação dos Impactos Ambientais
Os impactos ambientais do Projeto foram identificados e analisados a partir das relações do projeto Beira Mar com os meios físico, biológico e antrópico, presentes nas Áreas de Estudo, considerando-se o nas fases de
planejamento, implantação e operação do empreendimento.
Na avaliação foram classificados todos os impactos segundo: a natureza (positivo ou negativo); a forma (direto ou indireto); a duração (permanente ou temporário); a temporalidade (curto ou longo prazo); a
reversibilidade (irreversível ou reversível); a abrangência (local ou regional); a magnitude (alta, média, baixa e irrelevante); e a probabilidade (alta, média ou baixa).

Metodologia de Identificação de Impactos Ambientais

Para a análise dos impactos do empreendimento foi utilizada uma metodologia baseada no estabelecimento de uma matriz de avaliação de impactos ambientais, determinada por uma série de ações que, quando cruzadas
com as características ambientais e antrópicas da área, levam a determinação dos potenciais impactos do empreendimento sobre o meio físico, biótico e antrópico. Os fatores ambientais e as ações foram escolhidos a partir de
uma listagem (SCOPE, 2003) e por intermédio de discussões com a equipe do estudo, levando-se em conta as características do Projeto e de sua área de influência. Assim sendo, apresenta-se a seguir, em detalhe, todo o
encadeamento metodológico utilizado na presente análise, com a posterior descrição dos impactos identificados.

Identificação das Ações e Componentes Ambientais

O primeiro passo para a análise de impactos foi a identificação das ações impactantes ou atividades que pudessem causar impacto sobre os recursos naturais e socioeconômicos. Para tanto, foi desenvolvido um processo
que permitisse identificar, para cada grupo de atividades, qual seria aquela potencialmente capaz de causar impacto sobre os diferentes recursos, avaliando-se a fundo aspectos como duração, frequência, magnitude, forma,
reversibilidade e características espaciais. Dentre as ações impactantes identificadas, podem ser citadas as fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento.
O segundo passo, em consonância com o primeiro, foi o desenvolvimento de uma metodologia que identificasse os componentes ambientais que pudessem ser afetados pelo empreendimento.
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A relação entre o empreendimento e os componentes ambientais é de causa e efeito, mas nem sempre esta relação é fácil de ser detectada. Procurou-se, então, enfocar as diferentes fases da obra e examinar a natureza dos
componentes ambientais que possam sofrer impactos. Esta ação culminou na elaboração de duas matrizes distintas de avaliação de impactos: uma destinada às fases de planejamento e implantação e outra, exclusivamente, para
a fase de operação do empreendimento. A partir desse conjunto de informações, procurou-se identificar medidas mitigadoras adequadas, visando a evitar, minimizar ou eliminar qualquer potencial impacto adverso. A partir do
Diagnóstico e considerando a Resolução CONAMA 001/86, foram identificados e agrupados os componentes, observados os itens a proteger, quais sejam: a saúde, a segurança e bem-estar da população, as atividades
socioeconômicas, a biota, as condições estéticas do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais, conforme listados a seguir.

MEIO FÍSICO


Qualidade do Ar;



Recursos Hídricos;



Solos;



Ruído;



Geologia, Geografia;

MEIO BIÓTICO


Cobertura Vegetal;



Fauna Aquática;



Fauna Terrestre.

MEIO SOCIOECONÔMICO


Paisagem;



Pescadores;



Atividades Econômicas;



Infraestrutura urbana;



Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural;



Turismo.

Critérios adotados para a Classificação dos Impactos, Interpretação e Análise de suas interações


Natureza
 Impacto positivo ou benéfico: quando sua manifestação resulta na melhoria da qualidade ambiental;
 Impacto negativo ou adverso: quando sua manifestação resulta em dano à qualidade ambiental.
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Forma
 Impacto direto, quando resultante de uma simples relação de causa e efeito;
 Impacto indireto, quando é parte de uma cadeia de manifestações.



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



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



Reversibilidade
 Reversível, quando o fator ou parâmetro ambiental afetado, cessada a ação, tem capacidade de retornar às suas condições originais;
 Irreversível, quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não possui capacidade de retornar às suas condições originais em um prazo previsível.



Abrangência
 Impacto local, quando sua manifestação afeta apenas a área sobre a qual incidem as ações geradoras;
 Impacto regional, quando sua manifestação afeta toda a região, além do local das ações geradoras.



Magnitude
Refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, em relação ao universo desse fator ambiental. Ela pode ser alta, média, baixa ou irrelevante, conforme a intensidade de transformação do fator

ambiental impactado em relação à situação pré-existente. A magnitude de um impacto é tratada em relação aos fatores ambientais ocorrentes na região de sua abrangência.


Probabilidade
A probabilidade de um impacto será alta se sua ocorrência for quase certa ao longo de toda a atividade, média se sua ocorrência for incerta, e baixa se for quase improvável que ele ocorra.
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Metodologia para elaboração da Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais

Uma vez identificados e descritos os impactos ambientais, bem como, realizada sua caracterização, por meio de seus atributos, segundo os critérios anteriormente apresentados, foi elaborada a Matriz de Impactos
Ambientais para determinação da Relevância de cada impacto.
Para um conjunto de atributos que caracterizam cada impacto, foi adotado o procedimento de atribuir valores 1 ou 2, segundo a relevância, de modo a estabelecer uma valoração relativa do conjunto de atributos inerentes
a cada um dos impactos considerados. Nessa lógica, o critério adotado para cada um dos atributos foi o seguinte:

Tabela 2. Valores atribuídos aos impactos ambientais, segundo seus atributos.

Atributo

Valor atribuído igual a 2

Valor atribuído igual a 1

Forma

Direta

Indireta

Duração

Permanente

Temporária

Temporalidade

curto prazo

longo prazo

Reversibilidade

Irreversível

Reversível

Abrangência

Regional

Local

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

Tabela 3. Valores atribuídos à magnitude dos impactos ambientais.

Magnitude

Valor atribuído

Alta

4

Média

3

Baixa

2
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Irrelevante

1

Probabilidade

Valor atribuído

Alta

3

Média

2

Baixa

1

Tabela 4. Valores atribuídos à probabilidade dos impactos ambientais.

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

Rv = (Valor final dos atributos) x (Magnitude) x (Probabilidade) x (Natureza)

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

Tabela 5. Classificação da Relevância.

Intervalo

Classificação

5 a < 20

Muito Pequena – MP

20 a < 40

Pequena – P

40 a < 60

Média – M
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60 a < 90

Grande – G

90 a 120

Muito Grande – MG

Uma vez montada a Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais, com a devida classificação dos mesmos por sua Relevância, foi possível avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento e apresentar os índices
necessários ao estabelecimento do Grau de Impacto Ambiental, para fins de fixação do valor da Compensação Ambiental.
A seguir apresenta-se as Matrizes de Valoração dos Impactos Ambientais obtidas para as fases de planejamento/implantação e operação do empreendimento.

Reversibilidade

Abrangência

Magnitude

Probabilidade

2

1

2

1

1

3

2

M

-42

Alteração na qualidade das águas superficiais

x

-1

2

1

1

1

1

3

3

M

-54

Contaminação do solo

x

-1

2

1

1

1

1

2

1

MP

-12

Aumento dos níveis de ruído

x

-1

2

1

2

1

1

1

2

MP

-14

Alteração da circulação hídrica

x

-1

2

2

1

1

1

1

3

P

-21

Impermeabilização do solo

x

-1

2

2

1

2

1

2

3

M

-48

Processos erosivos

x

-1

2

1

2

1

1

2

1

MP

-14

Geração de efluentes

x

-1

2

2

1

1

1

1

2

MP

-14

Geração de resíduos sólidos e da construção civil

x

-1

2

2

1

1

1

4

3

G

-84

Supressão de vegetação

x

-1

2

2

2

2

1

2

2

P

-36

Valor

Implantação

Planejamento
ICO

(Calculada)

Temporalidade

-1

da

Duração

x

Área
MEIO FÍSICO
BIÓT

O

Relevância (Calculada)

Forma

Alteração da qualidade do ar

Impacto

MEI

Natureza Adversidade

Atributos

Relevância

Implantação e Planejamento

92

GRUPO

Magnitude

Probabilidade

1

4

3

MG

-96

Deslocamento da fauna em geral

x

-1

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados

x

1

2

2

1

2

1

3

3

G

72

Alteração na paisagem

x

-1

2

2

1

2

1

4

3

MG

-96

x

1

2

2

1

2

2

3

3

G

81

2

2

1

2

1

4

3

MG

96

-1

1

1

2

1

2

3

3

G

-63

x

1

2

2

2

1

2

4

3

MG

108

Alteração no cotidiano da população

x

-1

2

2

2

1

1

4

2

G

-64

Pressão sobre a infraestrutura urbana

x

-1

2

2

2

1

2

3

3

G

-81

Aumento no risco de acidentes

x

-1

2

2

2

1

1

3

1

P

-24

x

1

2

2

1

1

2

3

3

G

72

Risco de interferência em patrimônio histórico, artístico e cultural

x

-1

2

2

2

2

1

2

1

MP

-18

Efeito sobra a atividade pesqueira

x

-1

1

1

1

1

1

3

1

MP

-15

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Área

Dinamização das atividades econômicas

x

MEIO SOCIOECONÔMICO

Consolidação da ocupação urbana

x

Geração de expectativas da população em relação ao empreendimento

x

Geração de emprego e renda

x

Aumento da arrecadação fiscal tributária

Geração de conhecimento técnico científico

x

x

(Calculada)

Abrangência

2

(Calculada)

e

1

Relevância

e
Reversibilidad

2

Temporalidad

Duração

2

Adversidade
-1

Natureza

x

Impacto

Implantação

Modificação de habitats terrestres e marinhos

Planejamento

Forma

Atributos

Valor da Relevância
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Operação

Abrangência

Magnitude

Probabilidade

x

-1

2

2

1

2

1

3

1

P

-24

Contaminação do solo

x

-1

2

2

1

2

1

2

1

MP

-16

Aumento dos níveis de ruído

x

-1

2

2

1

1

1

1

2

MP

-14

Geração de efluentes

x

-1

2

2

1

1

1

3

3

G

-63

Geração de resíduos sólidos

x

-1

2

2

1

2

2

3

3

G

-81

Alteração na paisagem

x

1

2

2

1

2

1

4

3

MG

96

Dinamização das atividades econômicas

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Valorização dos Imóveis

x

1

1

2

1

2

1

3

2

M

42

Geração de emprego e renda

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Melhoria na infraestrutura pública de lazer e revitalização com áreas de lazer

x

1

2

2

1

2

1

4

3

MG

96

Alteração no cotidiano da população

x

1

2

1

1

2

1

4

3

G

84

Pressão sobre a infraestrutura urbana

x

-1

2

2

1

2

2

3

2

G

-54

(Calculada)

Reversibilidade

Valor da Relevância

Temporalidade

Relevância (Calculada)

Duração

Alteração na qualidade das águas superficiais

Impacto

Operação

Forma

MEIO SOCIOECONÔMICO

MEIO FÍSICO

Área

Natureza Adversidade

ATRIBUTOS
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Reversibilidade

Abrangência

Magnitude

Probabilidade

x

-1

2

2

1

1

1

1

1

MP

-7

Aumento da arrecadação tributária

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Aumento na circulação de ambulantes

X

-1

2

2

2

1

1

2

2

M

-48

Incremento da atividade náutica

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

(Calculada)

Temporalidade

Valor da Relevância

Duração

Relevância (Calculada)

Forma

ATRIBUTOS

Risco de acidentes

Impacto

Operação

Área

Natureza Adversidade
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Identificação e Descrição dos Impactos Ambientais
Para todas as fases do empreendimento, foram identificados um total de 39 impactos ambientais, separados segundo o meio sobre o qual incidem – meio socioeconômico, meio biótico e meio físico - listados no quadro a
seguir.
Utilizando-se a metodologia proposta, foi realizada análise de cada atividade/etapa do Projeto, cotejando-as com os componentes ambientais anteriormente selecionados e identificando os impactos potenciais
relacionados.

Tabela 6. Impactos Ambientais Negativos identificados na fase de Planejamento e Implantação do empreendimento.

Descrição do Impacto

Valor da relevância (calculada)

Alteração na paisagem

-96

Modificação de habitats terrestres e marinhos

-96

Geração de resíduos sólidos e da construção civil

-84

Pressão sobre a infraestrutura urbana

-81

Alteração no cotidiano da população

-64
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Descrição do Impacto

Valor da relevância (calculada)

Geração de expectativa da população em relação ao empreendimento

-63

Alteração na qualidade das águas superficiais

-54

Supressão de vegetação

-36

Impermeabilização do solo

-48

Alteração da qualidade do ar

-42

Deslocamento da fauna em geral

-28

Riscos de acidentes

-24

Alteração da circulação hídrica

-21

Risco de interferência em patrimônio histórico, artístico e cultural

-18

Risco de perda da atividade pesqueira

-15

Aumento dos níveis de ruído

-14

Processos erosivos

-14

Geração de efluentes

-14

Contaminação do solo

-12

Tabela 7. Impactos Ambientais Positivos identificados na fase de Planejamento e Implantação do empreendimento.

Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Geração de emprego e renda

108
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Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Consolidação da ocupação urbana

96

Geração de conhecimento técnico científico

108

Dinamização das atividades econômicas

81

Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados

72

Aumento da arrecadação tributária

72

Tabela 8. Impactos Ambientais Negativos identificados na fase de Operação do empreendimento.

Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Geração de resíduos sólidos

-81

Geração de efluentes

-63

Pressão sobre a infraestrutura urbana

-54

Alteração na qualidade das águas

-24

Contaminação do solo

-16

Aumento dos níveis de ruído

-14

Risco de acidentes

-7

Aumento na circulação de ambulantes

-48
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Tabela 9. Impactos Ambientais Positivos identificados na fase de Operação do empreendimento.

Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Geração de emprego e renda

108

Dinamização das atividades econômica com ênfase no turismo

108

Aumento da arrecadação tributária

108

Incremento da atividade náutica

108

Melhoria da infraestrutura pública de lazer e revitalização com áreas

96

de lazer
Alteração da paisagem

96

Alteração no cotidiano da população

84

Valorização dos imóveis

42

De posse destas informações, foi realizada a descrição e classificação de cada um dos impactos potenciais.

Descrição dos Impactos Ambientais Positivos Identificados durante a fase de Planejamento do empreendimento
1 – Geração de emprego e renda
Devido à dinamização das atividades econômicas, na fase de planejamento, será necessária a contratação de uma equipe de profissionais capacitados em projetar o empreendimento de acordo com as diretrizes
urbanísticas e ambientais, e ainda de acordo com a vocação turística do local. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2
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Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

2 - Geração de conhecimento técnico e científico
O licenciamento ambiental do empreendimento exige estudos ambientais que, por sua vez, produzem conhecimento técnico e científico sobre suas áreas de influência. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo
os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Dinamização das atividades econômicas
Na fase de planejamento, a dinamização das atividades econômicas constituirá em impacto no que se refere à geração de emprego e renda e de conhecimento técnico/científico. Nessa fase do projeto, é necessária a
contratação de uma equipe multidisciplinar, responsável por planejar o empreendimento e verificar a sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

4 - Aumento da arrecadação tributária

99

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
A necessidade de serviços especializados de engenharia, arquitetura, paisagismo e meio ambiente na fase de planejamento, além de gerar emprego e renda, reflete-se em fatores positivos do ponto de vista tributário, em
virtude do aumento de encargos sociais relacionados à oficialização dos serviços prestados. Além disso, as taxas de análise dos projetos e taxas relativas ao licenciamento ambiental contribuem para o aumento dessa
arrecadação. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

Descrição dos Impactos Ambientais Negativos Identificados durante a fase de Planejamento do empreendimento

1 – Geração de expectativas e incertezas na população local
Na fase de planejamento, a geração de expectativas na população local ocorre de modo sistemático a partir das primeiras ações de divulgação de um empreendimento do porte do Parque Beira Mar. A proximidade do
licenciamento ambiental e das obras tende a potencializar expectativas pré-existentes.
As incertezas ocorrem pela ansiedade e a tendência de multiplicação de informações equivocadas em períodos que antecedem a construção do empreendimento. Porém, esse problema se torna reversível à medida que as
informações são repassadas para a população em reuniões participativas e audiências públicas.
No geral, as expectativas ocasionadas por empreendimentos desta natureza são variadas, gerando impressões tanto positivas quanto negativas. As impressões positivas encontram-se associadas às oportunidades abertas
pelo empreendimento, principalmente às relacionadas à geração de empregos, aos possíveis negócios a serem realizados junto a empresas e prestadores de serviços locais e ao aumento da arrecadação tributária. As pessoas
favoráveis ao projeto esperam que esse cenário seja revertido em melhorias na qualidade de vida da população.
As expectativas positivas são, implícita ou explicitamente, abordadas em outros impactos discutidos neste levantamento e podem ser consolidadas por meio das linhas de inserção local do empreendimento.
As expectativas negativas demandam o estabelecimento de canais de comunicação que permitam diminuir percepções equivocadas. Elas estão relacionadas a transtornos individuais e coletivos. Estes decorrem das
preocupações com fatores como poluição, congestionamentos, prejuízos à fauna aquática e conflitos de uso e ocupação do solo.
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Considera-se este impacto como negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

Descrição dos Impactos Ambientais Positivos Identificados durante a fase de Implantação do empreendimento
1 – Geração de emprego e renda
Este impacto ocorrerá durante o período de implantação do empreendimento em decorrência da contratação de mão-de-obra diretamente vinculada ao projeto e devido ao aumento da demanda por produtos e serviços.
Serão gerados 315 empregos diretos e 945 indiretos nesta fase do projeto. Assim, a execução do projeto Parque Beira Mar pode ser considerada como um vetor de crescimento das oportunidades de trabalho em Florianópolis.
Associado à geração de empregos, virá um incremento da massa salarial que repercutirá em maior consumo de bens e serviços nas localidades impactadas, afetando positivamente o comércio e a arrecadação de tributos.
Avalia-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

2 – Consolidação da ocupação urbana
O empreendimento, pela forma planejada como foi proposto, pautado nas diretrizes do Plano Diretor do Distrito Sede do Município de Florianópolis (Lei Complementar n° 001/97 e Lei complementar n º 180/2005),
atende às expectativas quanto ao tipo de uso da área. Dessa forma, avalia-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor
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Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

2

Abrangência

Regional

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Dinamização das atividades econômicas
Na fase de instalação do Parque Beira Mar, a dinamização das atividades econômicas será um impacto de segunda ordem, decorrente do incremento populacional e da geração de emprego e renda por conta das obras.
A construção do empreendimento demandará uma quantidade significativa de mão-de-obra e materiais para a execução das obras civis. Para isto, deverão ser mobilizadas empresas habilitadas a desenvolver total ou
parcialmente diversas ações necessárias ao esforço construtivo a ser efetuado.
Na fase de implantação do empreendimento, serão gerados inúmeros empregos diretos. Por meio da qualificação a ser ofertada pelo investidor aos de moradores das comunidades vizinhas ao empreendimento, espera-se
que apenas 10% das vagas não serão preenchidas por moradores da região central de Florianópolis.
A renda das famílias será elevada com os salários previstos para os trabalhadores envolvidos com a construção do empreendimento. Esse aumento do padrão salarial tende a estimular consumo de bens e serviços,
dinamizando a economia local. Diante disso, avalia-se o impacto como positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

4 – Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados
Como ocorre usualmente em instalações portuárias e náuticas em geral, as estruturas físicas da Marina serão colonizadas gradualmente por invertebrados bentônicos, macroalgas, peixes e crustáceos, favorecendo o
desenvolvimento da fauna marinha típica de costões rochosos. Diante disso, considera-se tal impacto como positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2
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Critério

Enquadramento

Valor

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

5 – Aumento da arrecadação tributária
Com a implantação do empreendimento, tendo um custo estimado de R$ 60.000.000, o Município, o Estado e a União ampliarão a sua arrecadação de tributos.
O crescimento da arrecadação tributária vinculada ao empreendimento Parque Beira Mar está relacionado à maior circulação de mercadorias (ICMS), à aquisição de produtos industrializados (IPI) e à prestação de
serviços (ISS) e demais impostos previstos na legislação brasileira.
A implantação do Parque Beira Mar também terá efeitos indiretos sobre a arrecadação tributária por meio do incremento do consumo pessoal decorrente da geração de empregos e renda.
Sendo assim, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como positivo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

Descrição dos Impactos Ambientais Negativos Identificados durante a fase de Implantação do empreendimento
1 – Pressão sobre a infraestrutura urbana
Na fase de implantação, o Parque Beira Mar implicará um aumento na pressão sobre a infraestrutura urbana de Florianópolis, principalmente nos sistemas viário, de abastecimento de água e de fornecimento de energia
elétrica.
Os impactos gerados pelo consumo de água e energia elétrica são fatores que podem ser minimizados por meio do uso racional desses recursos durante a obra, de forma consciente, evitando-se desperdícios.
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Em relação ao sistema viário, o empreendimento situa-se em uma das estruturas viárias mais importantes da região central de Florianópolis, a Avenida Beira Mar Norte. Essa avenida, uma via coletora de grande fluxo no
Município, terá seu trânsito impactado pelo tráfego de veículos pesados na fase de implantação do empreendimento, devido ao transporte de funcionários, material, maquinas e equipamentos. Considera-se ainda que haverá um
aumento no risco de acidentes de trânsito nas imediações do Parque Beira Mar durante a execução das obras civis.
A solução adotada que prevê a reutilização de material dragado o que praticamente elimina o transporte de volumes de solo durante as obras de terraplenagem e por não haver enrocamento também não há este tipo de
transporte uma vez que será mantido o formato de praia no local, dessa forma a consolidação do aterro hidráulico acontece com pouca interferência no transito.
Este impacto é considerado, portanto, negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Media

3

Probabilidade

Alta

3

2 – Alteração da paisagem
Durante a fase de instalação do empreendimento, a paisagem será transformada pela modificação do uso do solo na Avenida Beira Mar. O local onde atualmente há calçadão, pista de caminhada, bicicleta, academia ao ar
livre, bar/lanchonete, Estação Elevatório Esgoto e molhe dará lugar a um parque público, áreas e verdade e uma marina de elevado padrão construtivo (Figura 52). A beira mar norte é sinônima de energias boas e atividade
física, assim será mantida a ciclovia e passeio atuais, com modificações que permitam a colocação da Marina. Serão disponibilizados bancos em pontos que permitam a melhor contemplação da área e relaxamento. Será mantida
a academia ao ar livre e colocados mirantes para que o público admire a paisagem. Além disso ao longo da instalação, a paisagem será gradativamente alterada para um espaço provido de palco, espaço multiuso, enfermaria,
banheiros, café praia/aluguel de equipamentos, 4 parques infantis, 3 academias, praça de alimentação, 2 quadras de vôlei, quadra de futevôlei, área de pergolados, área para 2 feiras, anfiteatro, 2 quiosques, pista de skate, área de
recreação, 3 restaurantes, banca de revistas, café, sorveteria, floricultura, telhado verde, estacionamento, 3 bicicletários, aluguel de bicicletas e área administrativa (Figura 53 e Figura 54).
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Figura 51. Paisagem atual.

Figura 52. Layout do projeto do Parque Beira Mar.
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Na fase de execução dos 133.800 m³ de aterro, as obras civis atuarão diretamente sobre o componente Geografia-Geologia-Paisagem, em decorrência das mudanças no uso do solo. O terreno receberá obras de
urbanização e de infraestrutura para a instalação do Parque Beira Mar.
As alterações na paisagem provocadas pelas obras de construção do empreendimento impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores do Bairro Agronômica e dos usuários da Avenida Beira Mar Norte.

Figura 53. Detalhe da área a ser aterrada e os atrativos.

Este impacto de alteração de paisagem durante a execução é considerado negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Modificação de habitats terrestres e marinhos
A redução da cobertura vegetal causada principalmente pela modificação da forma de uso do solo normalmente é o principal aspecto ambiental responsável pelo impacto de redução de habitats terrestres. Porém, a perda
da função ecológica da Beira Mar já foi ocasionada pela degradação pretérita e pode ser constatada pela dominância de espécies exóticas na flora do local. Portanto, considera-se a perda de habitat terrestre um impacto
inexpressivo para este empreendimento.
A presença de aves, não será afetada, pois algumas estruturas deverão ser mantidas (Figura 55). De forma, aliado ao plantio de espécies arbóreas, vão manter estas espécies de aves no local, possibilitando inclusive a
atividade de birdwatching (observação de aves) no local.
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Figura 54. Indivíduo registrado na área.

As modificações de habitats marinhos estão associadas basicamente à construção do aterro e dragagem previsto para o Parque Beira Mar. Serão dragados 167.700 m³, sendo que o aterro será formado por 130.800 m³ de
aterro hidráulico com utilização de métodos de formas têxteis para execução de dique de contenção do aterro, conforme descrito no anexo. Outros 3.000m³ de aterro serão de empréstimo de corte e entulho de obra que permitem
reaproveitamento, oriundos do próprio local, sem necessidade de transporte, devido aos reajustes de cotas de níveis para finalização do arquitetônico. O restante do bota fora será utilizado na construção de atenuador submerso
com 20.000m³ e 16.900m³ de areia poderão ser usados a critério dos órgãos ambientais como engrossamento da faixa de areia ao lado da obra que vem sofrendo erosão ou bota-fora pelo pequeno volume.
Na Baía Norte, a execução do aterro ocasionará o soterramento da fauna bentônica de substratos consolidados e inconsolidados existente na área diretamente afetada pela obra, devido à baixa ou nenhuma mobilidade
desses invertebrados marinhos que, desse modo, serão suprimidos. No entanto, a presença de novos substratos duros como os pontões da marina, representará a criação de habitas atrativos para organismos bentônicos,
favorecendo o desenvolvimento de espécies típicas de costões rochosos.
O Diagnóstico Ambiental não indicou a presença de espécies raras ou ameaçadas de extinção na macrofauna bentônica na AID. A macrofauna dessa região é bastante diversa e abundante, com predominância das
espécies não-nativas do complexo-polydorídeo, Monocorophium acherusicum e Streblospio sp. Essa condição deve-se às mudanças na paisagem urbana decorrentes dos aterros e fixação das margens em diferentes locais da
Baía Norte.
Mesmo ocorrendo aterro para a construção do Parque Beira Mar os organismos poderão usar as áreas laterais que tem características iguais a que será aterrada. Ressalta-se que a Baía Norte possui área de 250 km² e cerca
de 6.000m, sendo que o volume de aterro será de 133.800 m³ e a extensão de 850m em área já de aterro consolidado.
Assim sendo, considera-se tal impacto como negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2
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Critério

Enquadramento

Valor

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

4 – Geração de resíduos sólidos e da construção civil
Na fase de execução está associado à operação do canteiro de obras e áreas de apoio, abrangendo as etapas de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque Beira Mar. Ocorrerá como impacto direto sobre o
componente ambiental solos.
Estima-se a geração de 165m² de demolição de contra piso de concreto; 3000m² de demolição da pavimentação da ciclovia, 4.250 m de retirada de meio fio; 5.600 m² proveniente da demolição do pavimento da pista de
caminhada, totalizando um volume de 2.000 m3 de entulho a serem reaproveitados como parte do aterro. Além disso será removido 6.500 m² de cobertura vegetal e 175 m² proveniente da retirada de decks.
A Resolução CONAMA nº. 307/2002, complementada pela Resolução CONAMA n. 448/2012, estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, considerando que a
disposição deste tipo de resíduos em locais inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental e que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos das atividades de
construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.
Esta resolução estabelece também que os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão ser elaborados e implementados pelos geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos, com o objetivo de evitar que os mesmos sejam carreados através do escoamento superficial e atinjam os cursos d’água, as nascentes, o lençol
freático, e até o mar, degradando estes ambientes.
No caso dos resíduos perigosos, a construtora deverá providenciar a coleta, armazenamento e disposição final dos mesmos em estrito atendimento à legislação pertinente e normas técnicas vigentes. Da mesma forma, no
caso dos resíduos não perigosos e não inertes também deverão ser providenciados a coleta, armazenamento e disposição final adequados dos mesmos, em atendimento à legislação e normas vigentes. Vale destacar neste caso
específico que os resíduos da construção civil não poderão ser encaminhados para aterros sanitários convencionais e nem poderão ser enterrados, devendo-se privilegiar a reciclagem e reutilização dos mesmos, como é o caso
deste projeto.
Considerando-se a execução da Marina para evitar a poluição da água, o gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser promovido ao longo de todo período de implantação do empreendimento. Palestras de educação
ambiental e comunicação social, apresentando medidas preventivas e de proteção ao meio ambiente também deverão ser ministradas aos trabalhadores locais.
Tendo em vista o acima exposto, entende-se que tal impacto é negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

108

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

5 – Alteração no cotidiano da população
Na fase de contratação da mão-de-obra, a presença de maior número de pessoas no local do projeto resultará em alterações no cotidiano da população, especialmente moradores, comerciante e usuários da Av. Beira Mar
Norte e Agronômica, além da comunidade de pescadores artesanais.
Durante a execução das obras as interferências no cotidiano se manifestarão de formas diferenciadas. Ocorrerá intensificação do tráfego de veículos pesados e máquinas, aumentando os níveis de ruídos e a possibilidade
de acidentes. Além disso, tal impacto será causado pelo aumento da demanda sobre o setor de serviços diversos, além da intensificação do uso de equipamentos públicos e da presença de trabalhadores da construção civil do
parque.
Haverá, ainda, a interferência do acesso dos caminhões ao canteiro de obras, podendo causar conflito com os usuários do “calçadão” da Avenida Beira Mar Norte, os quais a utilizam para a prática de esportes. A
instalação do empreendimento, por conta do maior fluxo de veículos que devem acessar o local da obra, obrigará os usuários dispenderem maior atenção durante seu percurso pela Av. Beira Mar Norte.
Com relação aos pescadores, a alteração do seu cotidiano refere-se a movimentação de máquinas e equipamentos pesados, apesar de os pescadores na maioria estarem localizados na Ponta do Coral.
Enfim, as interferências no cotidiano representam transtornos provocados pelo empreendimento às comunidades, que por si só podem ser considerados impactantes, em diversos níveis, e que poderão originar ou não
situações de conflitos de convivência.
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Figura 55. Pescador tarrafeando na área a ser aterrada pelo empreendimento.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Média

2

6 – Alteração da qualidade das águas superficiais
Na fase de implantação do empreendimento, este impacto, atuante sobre o componente Recursos Hídricos, pode causado por problemas no gerenciamento de resíduos sólidos e/ou no tratamento de efluentes líquidos no
canteiro de obras, bem como pela execução de terraplenagem e do aterro para viabilização do Parque Beira Mar.
O processo de execução do aterro poderá ocasionar aumentos pontuais na concentração de sólidos em suspensão nas imediações do parque, seja pelo de rompimento acidental das estruturas de contenção ou por
transporte de material pelas águas da Baía Norte ou de chuvas incidentes sobre o terreno. Porém para a execução deste aterro, serão utilizadas medidas técnicas para evitar processos erosivos no aterro.
Cabe destacar que as águas da Baía Norte já têm concentrações relativamente elevadas de sólidos em suspensão, devido à ressuspensão constante dos sedimentos do fundo por ondas e correntes (Erro! Fonte de
referência não encontrada.57Erro! Fonte de referência não encontrada.). Esse fenômeno oceanográfico ocorre intensamente na maior parte da Baía em função de seu fundo predominantemente lamoso e das profundidades
5 m. Assim, o transporte incidental de sedimentos do aterro hidráulico para as águas da Baía pode ser considerado um impacto de média magnitude. Destaca-se ainda que o material do aterro é o material retirado na dragagem,
desta forma não há acréscimo de material ou incremento de outros tipos ou porcentagens de concentrações diferentes das já existentes, ou seja, um incidente se assemelharia muito em tipo ao processo natural de ressuspensão.

Figura 56. Fotografia panorâmica da Baía Norte, destacando a presença de plumas de sedimentos finos em suspensão geradas por causas naturais (ondas e correntes).
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Os canteiros de obra e áreas de apoio produzem efluentes químicos e biológicos oriundos do funcionamento do próprio canteiro, escritórios, refeitórios entre outros, além dos resíduos de lavagem e abastecimento de
máquinas e veículos da obra.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

7 – Supressão de vegetação
Este impacto ocorrerá na fase de implantação do empreendimento, associado à limpeza das áreas para instalação de estruturas de apoio e realização das obras, afetando diretamente o componente ambiental cobertura
vegetal.
Na área de influência direta, a vegetação existente possui fortes características de antropização, por estar inserida em um contexto de área urbanizada e ter sido inserida sobre um elemento artificial, o aterro da Baía Norte
(Figura 58). Assim, os elementos da flora possuem funções ornamentais e paisagísticas, além de estabilização do solo, sendo composta por espécies arbóreas nativas, como Syagrus romanzoffiana (jerivá), Schinus
terebinthifolius (aroeira), e exóticas, como Terminalia catappa (amendoeira), Dypsis lutescens (areca). Sub-arbustivas também ocorrem, como Dalbergia ecastaphyllum (marmeleiro-da-praia) e Hibiscus tiliaceus (hibisco-dapraia), além das gramíneas que cobrem todo o solo, em meio aos equipamentos e estruturas instaladas na beira mar.

112

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 57. Vegetação antropizada existente na área de influência direta, com função paisagística.

Haverá a supressão de 6.500 m² de cobertura vegetal. Considerando que a vegetação desta área está antropizada por atividades pretéritas, acarretando na perda da função ecológica destes pequenos fragmentos, a perda de
habitat torna-se inexpressiva como impacto.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

8 – Alteração da circulação hídrica
O empreendimento prevê um aterro a ser ocupado pelas estruturas do parque, incluindo estacionamento, restaurante, banheiros públicos, área verde, passeio, quadra de praia, polivalente, grama, rinque de patinação/skate,
área piquenique, ciclovia, prolongamento da faixa marginal, espaço para cachorros, bancos, arte urbana, parque infantil, paraciclos, academia, área de convívio/lazer, espaço para eventos. Esse aterro será hidráulico, utilizando o
material dragado utilizando técnicas modernas de forma têxtil tubular. O volume total previsto é de 133.800 m³.
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Figura 58. Vista da área a ser aterrada em destaque amarelo.
\

Contudo se prevê pouca alteração no padrão de circulação hidrodinâmica, visto que não haverá execução de enrocamento. A área aterrada é na realidade um engordamento da faixa de areia existente em torno 45m em
direção ao mar e fica localizada de forma linear entre as duas pontas (da praça do sesquicentenário e da praça de Portugal), desta forma através de modelamento numéricos é possível observar que o sentido das correntes e as
velocidades não sofrem impacto considerável.
O atenuador submerso usado para o bota-fora fica esta rente ao fundo do mar e não bloqueia o fluxo da agua, pois o mesmo é de dimensões pequenas e permite que agua passa em todos os sentidos, pelas laterais e por
cima, com menos de 10% de restrição, causando um aceleramento local apenas no região e logo ao lado retorna o fluxo normal. No local é instalada uma malha que evita a erosão.
Para os trapiches de atracação na marina, serão utilizados atenuadores flutuantes que permitem a passagem das correntes, pois os flutuadores ficam apenas na superfície. Percebe-se também no projeto que os atenuadores
serão uma “ilha boiando” forma de ferradura, desta forma a circulação superficial se dá por todo o seu entorno e a circulação profunda não é afetada. Esses flutuadores são estruturas não fixas, considerado ainda o uso de ecoestacas tubulares que podem ser retiradas ou o uso de poitas não fixas, percebe-se que toda a estrutura aquática pode ser retirada eliminando seus efeitos.
Portanto, considerando-se reversível e de magnitude irrelevante.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2
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Critério

Enquadramento

Valor

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Alta

3

9 – Impermeabilização do solo
A construção de pavimentos e edificações no local ocasionará o aumento da superfície impermeável, com efeitos indiretos nas vazões de escoamento superficial das águas pluviais. As formas de ocorrência deste impacto
na fase de execução das obras civis são consideradas diretas sobre o componente Solos.
As obras viárias externas também contribuirão para o aumento da superfície impermeável. De qualquer modo, esse impacto negativo ganhará proporções gradativamente, porém será de baixa magnitude e restrito à área
do Parque Beira Mar.
Este impacto, portanto, caracteriza-se como impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Alta

3

10 – Alteração da qualidade do ar
Este impacto ocorrerá na fase de execução das obras civis do Parque Beira Mar como impacto direto sobre o componente Qualidade do Ar, associado principalmente ao transporte de material de aterro proveniente de
jazidas externas nas vias de acesso local e às atividades de movimentação de terra e limpeza do terreno, além de ressuspensão de solo em decorrência da movimentação de máquinas e veículos utilizados nas obras civis.
A geração de material particulado (poeiras) é um impacto frequentemente associado às obras civis, que geralmente envolvem grande movimentação de terra e de máquinas e veículos pesados nas etapas de limpeza do
terreno e terraplanagem. No caso em questão, essa movimentação está associada principalmente à etapa de execução do aterro e ao transporte de material para as obras, especialmente o material de empréstimo. Na fase de
construção do aterro, existe, portanto, a possibilidade de caminhões e máquinas provocarem um aumento de material em suspensão na área de descarga e nas vias acesso ao empreendimento, prejudicando a qualidade do ar nas
imediações da área.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
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Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

11 – Deslocamento da fauna
Este impacto poderá ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento, sobretudo em decorrência das atividades de limpeza do terreno e supressão de vegetação. Nesse momento, espera-se que ocorra dispersão
por parte da fauna local devido à redução de habitats, bem como, devido à produção de ruídos gerados na movimentação de maquinário pesado.
Os levantamentos de fauna terrestre executados não indicaram a presença de espécies que dependam exclusivamente da área para reprodução, moradia ou fonte de alimento. Assim, a relevância ambiental do
deslocamento da fauna durante as obras é pequena.
O fim do processo de deslocamento temporário da fauna deve culminar com a conclusão da fase de implantação. Desse modo, é importante que seja monitorada a recolonização a área do empreendimento por espécies
animais atraídas pela nova vegetação do local e pelas estruturas da Marina, que, provavelmente, servirão ao pouso de aves marinhas.
Assim sendo, considera-se tal impacto como negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

12 – Risco de acidentes
Os acessos utilizados nas atividades de implantação do empreendimento serão, principalmente, as vias existentes. O acesso principal será pela BR-101, para o acesso à Florianópolis, em seguida pela BR-282 (Via
Expressa) e pela Avenida Gov. Irineu Bornhausen (Av. Beira Mar Norte), local do empreendimento. O tráfego de veículos pesados estará associado principalmente ao transporte de trabalhadores da construção civil,
equipamentos e materiais para o canteiro de obras. Não haverá transporte de material de empréstimo para o aterro uma vez que o aterro será hidráulico com uso de formas têxteis tubulares e proteção de talude com material
têxtil.
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São esperadas alterações no nível de serviço das vias de acesso ao Parque Beira Mar, especialmente a 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 do empreendimento tende a produzir um aumento
no número de acidentes nas vias afetadas.
Deste modo, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como negativo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Baixa

1

13 – Risco de interferência no patrimônio histórico, artístico e cultural
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.

Intervenções físicas no parque Beira Mar.
No momento da limpeza do terreno e da remoção das camadas superiores do solo, necessárias à instalação do empreendimento e de suas áreas de apoio, poderão ser danificados vestígios arqueológicos não identificados
durante a fase de licenciamento ambiental.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

14 – Risco de perda da atividade pesqueira
Este impacto tem potencial de ocorrência na fase de implantação, a partir da montagem do aterro, execução das obras civis do Parque Beira Mar e execução da Marina, como impacto direto sobre os pescadores,
decorrente do possível diminuição da qualidade das águas por conta das obras e devido às obras do aterro e decorrentes da alteração no fluxo e na rota de embarcações para a Baía Norte.
O risco de perda de atividade produtiva em ambas as etapas descritas acima, tem relação com a possibilidade de diminuição ou, até mesmo, extinção da atividade pesqueira na região. Vale registrar, todavia, que essa
região não é muito utilizada para a pesca visto que há a Ponta do Coral próximo a área em estudo que conta com comunidade de pesca artesanal. Na fase de construção do empreendimento, este risco relaciona-se à possível
alteração da qualidade da água na fase de obras por conta da ressuspensão de material de aterro decorrente da ineficiência das estruturas de contenção do aterro. Esta situação tende a afugentar o pescado e, ainda, considerando
que a área destinada à construção do aterro se constitui em uma porção do espaço marítimo utilizada pelos pescadores e que será suprimida pela inserção do aterro, poder-se-ia considerar este impacto de moderada magnitude.
Todavia, há que se considerar que a reprodução social da atividade de pesca artesanal encontra-se cada vez mais ameaçada, tanto por fatores relacionados à desestruturação da cadeia produtiva, quanto pela degradação
ambiental decorrente da acumulação de diferentes agressões cometidas ao meio ambiente. Soma-se a isto a insatisfação dos pescadores em relação a outros empreendimentos semelhantes e, sobretudo, pela demora com que são
executadas as compensações ambientais.
As obras de implantação do Parque Beira Mar, assim como o aumento no número de embarcações no local, decorrente da implantação deste, podem trazer prejuízos à atividade da pesca desenvolvida no local. Contudo
os pescadores foram unânimes em definir como áreas prioritárias para o exercício de sua atividade, toda a Baía Norte e citaram os seguintes pontos de referência para a sua pesca: As Ilhas do Ratones Grande e Pequeno, a sede
do Corpo de Bombeiro, a Ponta do Recife, a Ponta de Sambaqui, a Ponta de Cacupé, a ilha do Guará e a Pedra do Parú”.
Sendo assim, com base nos critérios propostos, este impacto classifica-se como negativo e conforme apresenta a tabela abaixo:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Baixa

1

15 – Aumento dos níveis de ruído
No caso do empreendimento Parque Beira Mar, a forma de ocorrência deste impacto na fase de execução das obras civis é considerada direta, atuante sobre o componente ruídos. As principais fontes de ruído serão
equipamentos e máquinas como bate-estacas, retroescavadeiras, motoniveladora, tratores e caminhões.
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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.
Destaca-se que o empreendimento é separado de imóveis residenciais pela Avenida Beira Mar Norte, uma via por onde transitam diariamente milhares de veículos, que são os principais causadores da poluição sonora
ocorrente.
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 equipamentos e pela construção de
infraestruturas e sistemas de utilidades (rede de drenagem, rede de esgoto e ETE, abastecimento de água e energia, etc.).
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

16 – Processos erosivos
Este impacto poderá ocorrer principalmente durante as atividades relacionadas à execução das obras, de forma direta sobre o componente ambiental solo, decorrente de todas as atividades de apoio às obras, quais sejam a
instalação do canteiro de obras, limpeza de áreas e abertura de acesso; durante a execução das obras do Parque Beira Mar.
A fase de implantação do empreendimento demandará uma série de atividades que modificarão as condições geomorfológicas atuais do terreno. Essas atividades são necessárias para a elevação do grade e referem-se a
limpeza da área com retirada da cobertura vegetal, obras de terraplanagem, abertura da via de acesso, instalação do canteiro de obras, etc.
As atividades de movimentações de terra são o principal agente causador de instabilidade e erosão em obras de engenharia. Tais impactos levam a perda de solo, alteração da vegetação, o carreamento de sedimentos e
consequente assoreamento de corpos hídricos.
Nestas intervenções o solo inicialmente é submetido à desagregação mecânica nas áreas fornecedoras de materiais, devidamente licenciadas, e posteriormente a uma compactação devida ao lançamento na área a ser
aterrada.
Neste contexto e com base nos critérios propostos este impacto é negativo e segue a classificação abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

17 – Geração de efluentes
Na fase de execução está associado à operação do canteiro de obras e áreas de apoio, abrangendo as etapas de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque Beira Mar. Ocorrerá como impacto direto sobre o
componente ambiental solos, podendo causar alteração na qualidade da água.
Durante a fase de obras existe um conjunto de atividades capazes de produzir efluentes que poderão contaminar o solo e afetar o corpo d’água do entorno. Nos canteiros de obras os efluentes produzidos são originados do
funcionamento das estruturas administrativas, banheiros, área de eventos, bares, lanchonetes, restaurantes e posto de combustível. Os efluentes domésticos e sanitários devem ser coletados e tratados antes de sua destinação
final. Os resíduos de óleos e graxas tem grande poder contaminantes e devem ser separados, acondicionados e destinados a locais adequados.
Tendo em vista os possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde humana, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

18 – Contaminação do solo
Na fase de instalação do empreendimento, as máquinas e os equipamentos empregados nas atividades de movimentação de terras, implantação de estradas e construção de edificações representam fontes potenciais de
contaminação do solo. Os incidentes normalmente são pontuais e decorrentes de derramamentos de combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos. A manutenção mecânica e a limpeza das máquinas e equipamentos também
podem gerar efluentes líquidos contaminados com óleos e graxas. Outra fonte potencial de contaminação do solo diz respeito à produção e estocagem inadequada dos resíduos sólidos.
Na fase de execução das obras civis do Parque Beira Mar, assim como na fase de execução da marina, este impacto é considerado indireto, atuante sobre o componente Solos.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1
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Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

Descrição dos Impactos Ambientais Positivos Identificados durante a fase de Operação do empreendimento
1 – Geração de emprego e renda
Este impacto ocorrerá durante o período operação do empreendimento em decorrência da contratação de mão-de-obra diretamente vinculada a ele e devido ao aumento da demanda nos estabelecimentos comerciais em de
serviço em nível local.
Ocorrerá na fase operação do empreendimento, como impacto direto sobre o componente ambiental Atividades Econômicas, em virtude da oferta de postos de trabalho no parque e marina.
Associado a este aumento do nível de emprego local, virá um incremento da massa salarial que repercutirá em maior consumo de bens e serviços nas localidades impactadas, afetando positivamente o comércio e a
arrecadação de tributos.
O empreendimento tem como ponto positivo a geração de 1800 empregos diretos e 4410 indiretos, na fase de operação.
O segmento náutico é fonte de desenvolvimento econômico e social, expande o turismo e traz melhoria na qualidade de vida. Dados da ACOBAR (2005) informam que para cada barco produzido são gerados 7 postos de
trabalho ao longo da cadeia náutica, desde o projeto da embarcação, passando por sua construção, utilização e manutenção. Brasil (2010) diz que na área de serviços/marinas, a náutica gera em torno de 3 postos de trabalho por
barco acima de 25 pés. Além desta ainda há a reação em cadeia gerada pelas atividades do parque como restaurantes, estruturas de lazer e turismos, jardinagem, estacionamento etc.
Desta forma, avalia-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

2 – Dinamização das atividades econômicas
Na fase de operação do Parque Beira Mar, a dinamização das atividades econômicas será um impacto indireto sobre o componente ambiental Atividades Econômicas. Porém, é decorrente do incremento de população,
geração de emprego e renda, aumento da arrecadação tributária e alteração do setor turístico.
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Com a operação do empreendimento, surgirão postos de trabalho na marina e no parque. Com a qualificação a ser oferecida pelo investidor às comunidades circunvizinhas ao projeto, espera-se que apenas 10% das vagas
não serão preenchidas por moradores da região central de Florianópolis. Nesse sentido, a renda das famílias será elevada com salário previsto para os trabalhadores do complexo.
O crescimento do padrão salarial das famílias tende a estimular o consumo de bens e serviços, dinamizando da economia de Florianópolis e produzindo efeito multiplicador sobre as despesas iniciais de visitantes.
Diante disto, avalia-se o impacto como positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Aumento da arrecadação tributária
Com a implantação e a operação do Parque Beira Mar, o poder público irá ter alta arrecadação tributária. O potencial desse impacto concentra-se na fase de operação, como impacto direto sobre o componente ambiental
Atividades Econômicas, decorrente da utilização de mercadorias e prestação de serviços vinculadas ao empreendimento.
O aumento da arrecadação tributária está relacionado à maior circulação de mercadorias (ICMS), à aquisição de produtos industrializados (IPI) e à prestação de serviços (ISS) e demais impostos previstos na legislação
brasileira.
Além desta arrecadação mais mensurável, outros efeitos da arrecadação também ocorrerão em função do empreendimento, tanto de forma direta, por conta da distribuição de tributos estaduais (ICMS), como de forma
indireta, por meio do aumento do consumo pessoal estimulado pela geração de empregos e renda. Adicionem-se os reflexos migratórios da contratação de mão-de-obra sobre o mercado imobiliário da Região Metropolitana de
Florianópolis, gerando mais atividades de construção civil.
Sendo assim, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como positivo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3
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4 – Incremento da atividade náutica
Apesar da vocação marítima brasileira, a maior concentração de marinas, garagens náuticas, iates clubes e similares concentra-se no estado do Rio de Janeiro (Paraty, Angra dos Reis, Rio e Búzios), representando 70%
(no caso as marinas) de todo o país. Santa Catarina possui apenas 15% deste total e dados levantados no estudo complementar para implantação do plano de ordenamento náutico de Florianópolis, realizado por MAZZER
(2011), do total de 312 estruturas, no máximo dez podem ser consideradas marinas. A maioria das marinas não é capaz de receber embarcações de lazer de grande porte e não dispõe de padrão de qualidade em suas estruturas e
serviços prestados.
Devido ao padrão de qualidade internacional proporcionado pelo espaço náutico do Parque Beira Mar, turistas de todo o país e estrangeiros tendem a frequentar o complexo, fortalecendo Santa Catarina na rota do
turismo náutico.
Este impacto ocorrerá somente quando da operação da marina do Parque Beira Mar e, levando-se em conta os critérios propostos para a avaliação dos impactos, considera-se impacto positivo, conforme as classificações
apresentadas na tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

5 – Melhoria na infraestrutura pública de lazer
O impacto de melhoria na infraestrutura pública de lazer na região central do município de Florianópolis se dará em consequência da execução de aterro em área adjacente ao imóvel e implantação do parque. A
implantação desta infraestrutura terá um excelente retorno para sociedade florianopolitana, dando, da mesma forma, continuidade à revitalização que o Poder Público Municipal realizou na Avenida Beira Mar Norte no ano de
2010.
O Projeto possui um estacionamento subterrâneo com as medidas 360m por 42,5m, dimensionado para 606 vagas, sendo 30 para idosos e 7 para cadeirantes, além disso são 84 vagas de moto e 95 bicicletas. A entrada no
estacionamento é feita por meio de uma rampa, por onde também será a saída de veículos. O acesso à marina será feito por meio escadas e rampas localizadas em pontos estratégicos e uma saídas que dará acesso ao deck. Por
toda a extensão do estacionamento terá 184 boxes/guarda-volumes e dará o acesso à sede administrativa marina que é provida de uma recepção, copa, sala de marinheiro, banheiros, vestiário, salas de reunião, de rádio, de
ensino, da administração e um acesso aos trapiches.
Acima do estacionamento haverá diversas estruturas, como: apoios para slackline, floricultura, restaurantes de diferentes tipos de pratos e diferenciação de preços (todos com vista para o mar), lojas de conveniência, café,
banca de jornal, bicicletários, um binóculo ou mirante, academia ao ar livre, parque infantil e um espaço de recreação onde podem acontecer diversas oficinas de atividades ligadas ao mar.
O número médio de passageiros nos transatlânticos é de 2.000 passageiros, por isso o projeto conta com 5 paradas de embarque e desembarque de ônibus e 03 vagas de estacionamento de ônibus turísticos; estimando
1.000 passageiros (20x50). Além de previsão de 12 vagas de taxi.
A instalação de toda esta infraestrutura de lazer trará revitalização da área, e atenderá ao anseio da população florianopolitana pela disponibilização de áreas de lazer naquela localidade.
Desta forma, considera-se o mesmo impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.

123

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

6 – Alteração na paisagem
Durante a fase de operação, a alteração na paisagem será desencadeada pela implantação de estruturas físicas e se dará de forma irreversível e permanente.
As alterações na paisagem provocadas pelo empreendimento causarão impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores e usuários do entorno da área afetada. A implantação 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.
Destaca-se que, após adaptação da população local à concepção arquitetônica, o empreendimento se converterá em um novo ícone de identidade visual do município de Florianópolis, com potencial de transformar-se em
atrativo turístico.
Como forma de valorizar a nova paisagem, haverá arborização mais intensa junto à Avenida Beira Mar Norte com espécimes de Mata Atlântica, a fim de ambientar a área do parque. Nas áreas intermediárias, a
arborização varia de acordo com atividade prevista em cada local e com a configuração espacial de cada ambiente. Destaca-se também a área da estufa botânica.
Para as áreas ajardinadas, foram selecionadas espécies herbáceas nativas ou adaptadas às áreas junto ao mar. Busca-se criar ambientes que reforcem as características das paisagens da Ilha de Santa Catarina e minimizar a
manutenção do parque. Haverá áreas com gramado para atividades livres e contemplativas.
A implantação de projetos paisagísticos associados aos elementos viários apresenta-se como fator positivo no contexto paisagístico. Portanto, a qualidade arquitetônica do empreendimento, aliada ao seu tratamento
paisagístico, são fatores positivos à paisagem atual, que sofrerá importante alteração natural e arquitetônica.
Este impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3
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7 – Alteração no cotidiano da população
Este impacto ocorrerá também na fase de operação do empreendimento, quando as alterações no cotidiano se darão por intermédio da nova vivência do lugar pelas pessoas da cidade. A transformação de parte da Beira
Mar em um parque e marina, trará nova dinamização para a área e opção de lazer e práticas de atividades esportivas.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

8 – Valorização dos imóveis
A transformação do uso residencial para o uso comercial da região central de Florianópolis, especialmente no entorno da Avenida Beira Mar Norte, tem gerado uma valorização imobiliária muito grande nessa localidade.
A localização privilegiada e o crescimento natural da cidade trouxeram para essa região dois shoppings centers (Shoppings Beira Mar e Iguatemi), um grande supermercado (Angeloni), o Centro Integrado de Cultura (CIC),
diversas de casas comerciais e escritórios de serviços e, agora, a implantação de um grande Parque com marina.
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 em Florianópolis. Cabe destacar,
também, que a 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 do Município.
Este impacto está diretamente relacionado à tendência de crescimento na região e à especulação imobiliária, o que poderá ser incrementado pela implantação do empreendimento. A especulação imobiliária na fase de
operação poderá ocorrer como impacto direto afetando as comunidades da AID, podendo estar relacionada à valorização real dos imóveis em decorrência do empreendimento.
No presente caso, alguns dos fatores expressivos na especulação imobiliária são:


a introdução de áreas de lazer que estimula o interesse da comunidade em residir no entorno;



a implantação da Marina, considerando o déficit de vagas náuticas na região.

Diante disto, considera-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

Descrição dos Impactos Ambientais Negativos Identificados durante a fase de Operação do empreendimento
1 – Geração de resíduos sólidos
Este impacto ocorrerá ao longo da vida útil do empreendimento, isto é, na fase de execução e operação do empreendimento. Na fase de operação, poderá ocorrer como impacto direto sobre os componentes solos, em
decorrência da operação do Parque Beira Mar.
A produção de resíduos é um potencial impacto inerente ao empreendimento. Os resíduos deverão ser controlados e encaminhados para reciclagem, sendo que o armazenamento e a destinação final destes deverão ser
feitas de forma a evitar que resíduos sejam dispostos de maneira incorreta, podendo vir a poluir e contaminar cursos d’água e o solo, além de impactar a paisagem.
Tendo em vista o acima exposto, entende-se que tal impacto é negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

2 – Pressão sobre a infraestrutura urbana
O impacto sobre a infraestrutura urbana ocorre na fase de operação, quando se prevê um aumento na demanda dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, além do possível aumento do fluxo de veículos no
sistema viário.
Assim como na fase de implantação, o consumo de água e energia elétrica merece destaque pela disponibilidade destes recursos de maneira global e em especial no Estado de Santa Catarina. Mesmo com a garantia de
abastecimento a ser obtida nas concessionárias de abastecimento, o empreendimento deverá prever ações de uso sustentável desses recursos para a sua operação. Destaca-se o uso da energia solar que garantira ao parque e
marina o uso autônomo durante o dia, inclusive com a possibilidade de envio de excedente para a concessionaria publica de energia. Durante o período noturno haveria a compensação, utilizando a rede pública. Destaca-se ainda
que haverá coleta de agua da chuva em cisternas, que serão utilizadas em lavação, vasos sanitários e irrigação. Buscando assim a auto sustentabilidade do uso das aguas e energias.
O Parque Beira Mar se caracteriza como um polo gerador de tráfego. O entorno da área do terreno em estudo apresenta condicionantes ao deslocamento local, principalmente relacionadas ao fluxo elevado de veículos,
aumentando também a insegurança dos que por ali transitam.
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Com o incremento de veículos, a mobilidade e a segurança nas vias existentes serão afetadas. Observa-se uma carência de áreas próprias de estacionamento no entorno do empreendimento, porém o projeto prevê 606
vagas de estacionamento. Deste total serão destinadas 569 vagas para uso geral, 30 vagas para idoso, 7 vagas para pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), além de 84 vagas para motos.
A instalação da Marina melhorará a mobilidade do público possibilitando tanto deslocamentos rotineiros vindos das praias de Florianópolis e região, que possuem pontos de atracação, como também deslocamentos
eventuais recreativos e de turismo, do tipo “Scuna”.
O incremento de pessoas proporciona, ainda, alterações nos padrões de mobilidade urbana, aumentando a circulação de pedestres nas vias, elevando o risco de acidentes e atropelamentos.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

3 – Geração de efluentes
Este impacto ocorrerá ao longo da vida útil do empreendimento, isto é, de forma direta sobre o componente solo na fase de execução e operação do empreendimento.
A geração de efluentes é um dos aspectos de maior importância durante a fase de operação de um empreendimento. Um sistema de tratamento de esgoto doméstico eficiente deve promover a disposição das águas
residuárias de forma segura, não comprometendo o solo, os corpos d’água do entorno e a paisagem. Está previsto duas ETE que atenderão toda a demanda do parque, marina e captação das aguas negras/servidas das
embarcações.
Tendo em vista os possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde humana, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

4 – Alteração da qualidade das águas superficiais
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Este impacto poderá ocorrer ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde a fase de obras até a operação. Na fase de operação do parque é considerado direto, atuante sobre o componente recursos hídricos,
decorrente da geração de efluentes e lançamento dos efluentes.
Na fase de operação da Marina, é considerado impacto indireto, decorrente da possível contaminação da Baía Norte por óleo em virtude derramamento de combustível pela utilização de embarcações com problemas
mecânicos e em função de acidentes entre embarcações ou até pelas 7 bombas de combustível em pier a 300m da costa, armazenando em tanques bipartidos para melhor segurança e qualidade dos combustíveis, sendo 40.000 L
de diesel e 20.000 L de gasolina. Os tanques aéreos devem estar aterrados e com área de contenção equivalente ao volume, obedecendo as normas de segurança do corpo de bombeiros e Agencia Nacional de Petroleo.
Com o objetivo de avaliar os impactos gerados por um vazamento de óleo hipotético ocorrido na marina do parque (2.200 litros de combustível, correspondendo à totalidade de armazenamento das maiores embarcações
da marina, com 60 pés), foram efetuadas modelagens numéricas de circulação hidrodinâmica e dispersão de óleo diesel e gasolina na Baía Norte da Ilha de Santa Catarina, em dois pontos. Esse estudo foi realizado para o projeto
Ponta do Coral. Os resultados demonstraram que a área de alcance e dispersão da gasolina é menor que a de óleo diesel, devido às características de solubilidade e volatilidade dos produtos. Nestes termos, o óleo diesel foi
considerado como fator determinante para as análises de pior cenário, efetuadas nesta avaliação de impactos.
Para as simulações probabilísticas de derrame dentro da marina, foi observado que não ocorre toque de óleo diesel na costa, tanto para as simulações de inverno quanto para as de verão. No entanto, quando considerado o
vazamento na região externa de abastecimento, existe de 20% a 30% de probabilidade de o óleo diesel atingir a margem do aterro do empreendimento e probabilidade inferior a 5% de ser transportado em direção à região
costeira do Bairro João Paulo.
Na simulação determinística do pior caso de verão (sem considerar qualquer sistema de controle ou ação de resposta aos vazamentos nas simulações, tais como uso de barreiras de contenção, skimmers e dispersantes),
observa-se que o primeiro toque de óleo diesel na costa se dá em aproximadamente 30 min após o vazamento, na área do aterro, sendo que o volume total, ao final de 60 min, é de 1800 litros (81,81% do total de óleo diesel
derramado).
Os resultados da simulação determinística do pior caso de inverno (sem considerar qualquer sistema de controle ou ação de resposta aos vazamentos nas simulações, tais como uso de barreiras de contenção, skimmers e
dispersantes) mostraram que o óleo diesel dirige-se para leste, atingindo a costa após 60 min de simulação, sendo que, após 120 min, o volume acumulado na costa é de cerca de 830 litros (37,72% do total de óleo diesel
derramado).
Ressalta-se que a possibilidade de alteração da qualidade de água devido a um derrame acidental de óleo e derivados é um risco inerente a qualquer empreendimento náutico. Muitas atividades podem acarretar em
derrames potenciais, como acidentes de embarcações com as estruturas da Marina e, ainda, acidentes operacionais no posto de abastecimento de combustíveis. A marina incentivará o uso de motores 4 tempos que são mesmo
poluentes.
A drenagem do estacionamento será encaminhada por dutos para uma caixa separadora de agua e óleo afim de evitar a contaminação com óleo dos veículos e líquidos oriundos dos escapamentos.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Baixa

1
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5 – Contaminação do solo
Na fase de operação do empreendimento, este impacto é considerado indireto, atuante sobre o componente Solos. Decorre da geração de efluentes e resíduos sólidos, bem como do manuseio de produtos perigosos.
Na fase de operação do empreendimento, os efluentes tratados tem o potencial de contaminar o solo, no caso de lançamento através de sumidouros ou valas de infiltração. Além disso, o armazenamento de combustíveis
para utilização em geradores e outros equipamentos durante a operação do parque são passíveis de acarretar em acidentes ou mesmo manuseio dos produtos de forma inadequada.
Outra fonte potencial de contaminação do solo diz respeito à produção e estocagem inadequada dos resíduos sólidos. Esse impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

6 – Aumento dos níveis de ruídos
Na fase de operação do Parque Beira Mar, é considerado impacto direto, atuante sobre o componente ambiental Infraestrutura Pública.
O ruído gerado pela operação do empreendimento pode causar incômodos na população localizada no seu entorno, especialmente aos moradores da Agronômica e aos usuários da Avenida Beira Mar Norte.
Os ruídos serão provenientes do funcionamento dos equipamentos da Marina e do Parque. Há que se considerar, ainda, inconvenientes quanto ao nível de pressão sonora proporcionados por eventuais festas nas
embarcações da Marina e na área destinada a eventos. A localidade onde está pretende-se instalar o Parque e Marina Beira mar 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).
As circunvizinhanças do Parque Beira Mar já convivem com níveis de pressão sonora elevados, advindos do trânsito na Avenida Beira Mar Norte. Portanto, estão naturalmente sujeitas à níveis superiores ao padrão
estabelecido para áreas mista com vocação recreacional (65 dB diurno e 55 dB noturno) previsto na legislação (Plano Diretor do Distrito Sede do Município de Florianópolis, Lei Complementar n° 001/97).
Portanto, as condições de conforto acústico no passeio público da via (entorno do empreendimento) já estão em desacordo com os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA Nº001/90 e na NBR 10151:2000 e,
dificilmente, serão ultrapassados por conta da operação do empreendimento.
Assim sendo, este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

7 – Risco de acidentes
Os acessos utilizados nas atividades de operação do Parque Beira Mar serão principalmente as vias já existentes. O acesso principal será pela BR-101, para o acesso à Florianópolis, em seguida pela BR-282 (Via
Expressa) e pela Avenida Gov. Irineu Bornhausen (Avenida Beira Mar Norte), local do empreendimento.
Na fase de operação, o tráfego será decorrente do funcionamento das estruturas do empreendimento. O aumento no risco de acidentes pode ser ocasionado pela necessidade de funcionários e usuário e da não-utilização
das faixas de segurança para travessia da via principal (Avenida Beira Mar Norte) e ainda pelo tráfego de lanchas e barcos que se deslocam na marina.
Deste modo, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como negativo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

8 – Aumento na circulação de ambulantes
Este impacto é restrito da fase de operação do empreendimento, decorrente do aumento no fluxo de turistas.
A expansão da economia informal característica de países de terceiro mundo, é mais bem representada por camelôs e ambulantes neste setor. Os ambulantes, no entanto, apresentam mercadorias com qualidade inferior,
não pagam impostos e não possuem local fixo para a sua comercialização. Assim como nas praias e no centro do município, a atuação dos comerciantes deste patamar no entorno do empreendimento, após sua conclusão, será
mais evidenciada, tendo em vista a maior circulação de pessoas utilitários do parque, bem como usuários da marina; podendo gerar competitividade com os comerciantes em situação regular.
Deste modo, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como negativo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

Propriedades cumulativas e/ou sinergéticas dos Impactos Ambientais
A avaliação dos efeitos cumulativos e/ou sinergéticos é complexa e passa pela definição da área de avaliação (local ou regional), definição das variáveis a serem mensuradas e da relação entre essas variáveis (World
Bank). Pela complexidade da análise, Tommasi (1994) considera que exista mais conhecimento sobre as mudanças cumulativas físico-químicas (em que se tem mais consenso sobre quais parâmetros monitorar) do que nas
mudanças cumulativas biológicas-ecológicas.
Segundo o Glossário de Proteção Ambiental e Democracia (http://www.1hope.org/glossary.htm#S) impactos sinergéticos são quando duas ações juntas causam mais impactos do que essas mesmas ações separadamente.
Em muitos casos duas ações que ocorrem ao mesmo tempo podem causar um terceiro (ou quarto) impacto ambiental.
Esse mesmo glossário define impacto cumulativo como sendo aquele oriundo do mesmo impacto que ocorre diversas vezes. Ainda pode-se ter o impacto cumulativo sinergético, quando dois impactos diferentes ocorrem
de maneira repetitiva.
Em documento publicado pelo World Bank sobre impactos de rodovias (http://www.worldbank.org/html/fpd/transport/publicat/reh/chap_6. pdf), coloca-se que impacto cumulativo pode derivar de diferentes eventos
como: um grande projeto, muitos projetos inter-relacionados e eventos naturais catastróficos. Esses eventos poderiam gerar efeitos chamados de aditivos, multiplicadores ou ainda sinergéticos.
Tomassi (1994) considera efeitos cumulativos aqueles impactos que ocorrem tão frequentemente no tempo, ou tão densamente no espaço que não podem ser assimilados pelo ambiente. Uma vez que esses efeitos
combinam com impactos oriundos de outras atividades, tem-se o efeito sinergético (TOMASSI, 1994).
Sonntag et al. (1987) apud Tomassi (1994) definem quatro tipos de efeitos cumulativos, sendo eles:


Efeitos aditivos lineares: quando cada impacto tem o mesmo efeito dos demais (ex. poluentes em um lago);



Efeitos amplificados ou exponenciais: quando cada impacto a mais tem um efeito maior do que o impacto anterior (ex. eventos que levam ao efeito estufa);



Efeitos descontínuos: quando os impactos necessitam extrapolar a capacidade de suporte para serem evidentes (ex. eutrofização seguida de episódios anaeróbicos, após acumulo de fosfato em corpos de água);



Efeitos estruturais inesperados: quando impactos múltiplos afetam um grande número de ecossistemas ou condição atmosférica, ou, quando levam a ocorrência de efeitos locais e abruptos seguidos de propagação

para outras áreas modificando a estrutura de ecossistemas.
Após análise dos impactos ambientais, negativos e positivos, do empreendimento em questão, chegou-se à conclusão que este poderá gerar impactos de caráter cumulativo sinergético. Aplicando-se a tipologia proposta
por Sonntag et al. (1987) apud Tomassi (1994), considera-se que o empreendimento poderá causar impacto cumulativo do Tipo 2 – efeitos amplificados ou exponenciais, se levado em consideração a tendência de ocupação da
área por empreendimentos similares.
Portanto, a implantação de um (01) empreendimento do tipo parque/marina na Avenida Beira Mar Norte possui certos impactos mensuráveis através da avaliação de impactos por matriz, mas podem ocorrer outros não
identificáveis por essa metodologia.
Nestes termos, aplicou-se a metodologia de discussão com todos os profissionais envolvidos no diagnóstico e avaliação de impactos (método AD HOC) a fim de avaliar os impactos cumulativos sinergéticos que o
empreendimento poderá vir a acarretar.
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O método AD HOC consiste em reuniões de técnicos e cientistas de especialidades escolhidas de acordo com as características e a localização do projeto a ser analisado. Estas reuniões são organizadas com a finalidade
de se obter, em um tempo reduzido, respostas integradas sobre os possíveis impactos derivados do projeto, baseadas no conhecimento técnico de cada participante. Através dessa discussão também foi possível definir a
distribuição de bônus e benefícios sociais do empreendimento em pauta.

Impactos cumulativos sinergéticos negativos
a)

Impactos na infraestrutura municipal

A infraestrutura local pode sofrer impactos negativos pelo aumento das atividades ligadas ao setor turístico como: o crescimento da frota de veículos circulando pelas vias de tráfego, aumento no lançamento de efluentes
no sistema de coleta e tratamento de efluentes, maior demanda de serviços como coleta de resíduos sólidos, abastecimento de água, energia elétrica, saúde e segurança pública.
b)

Impactos na qualidade ambiental

As zonas costeiras são uma das áreas de maior adensamento populacional no Brasil e do mundo. A pressão exercida pelo rápido processo de urbanização no litoral brasileiro e, em especial, no litoral de Santa Catarina,
vem causando perda dos habitats costeiros e de sua biodiversidade.

Ademais, os impactos negativos derivados do crescimento da infraestrutura turística sobre o sistema de saneamento básico são reconhecidos.

Cumulativamente, este fato pode trazer consequências prejudiciais tanto para a população local quanto para os turistas, assim como para a qualidade dos recursos hídricos.
Deve se levar em conta, porém, que a área de implantação do empreendimento apresenta-se degradada, a qualidade da água possui condições impróprias se relacionadas a balneabilidade, predominando cobertura vegetal
com espécies exóticas e ruderais, obras de terraplanagem e edificações não condizentes com os pressupostos ambientais e urbanísticos de uso do solo, entre outros problemas.

Impactos cumulativos sinergéticos positivos
a)

Impactos na economia do município

Os impactos sinergéticos e cumulativos que acontecerão na economia do município de Florianópolis em virtude da instalação do empreendimento são relacionados ao aumento da arrecadação de impostos e taxas, além
do aquecimento do comércio local e oferta de lazer a população que a operação do empreendimento irá proporcionar.
b)

Impactos na geração de emprego e renda

O setor de emprego e renda também será beneficiado pela instalação de empreendimentos desse tipo, que poderão acarretar impactos positivos no âmbito trabalhista, com a criação de cargos temporários e permanentes.
A renda de alguns indivíduos também pode perceber melhoras pela execução de tarefas autônomas, que introduzam renda extra no salário mensal de alguns moradores.
c)

Impactos no planejamento urbano municipal

O empreendimento, pela forma planejada como foi proposto, pautado nas diretrizes do Plano Diretor do Distrito Sede, atende às expectativas quanto ao tipo de uso e ocupação da área.
O empreendimento ocasionará, ainda, impactos positivos aos espaços sociais, pois exige do Poder Público a manutenção e a necessidade de implantação de novas infraestruturas e melhorias naquelas já existentes.
A transformação da área, a partir de seu status atual para um grande parque, trará mais segurança ao local, na medida em que implicará no aumento do policiamento e vigilância no lugar. Nestes termos, observa-se a
possibilidade de ampliação da segurança aos transeuntes, devido à diminuição de locais isolados onde a possibilidade de delitos pode ser maior.
d)

Impactos sobre a paisagem e ambiente urbano

Ocorrerão impactos positivos associados às medidas de recuperação ambiental e às melhorias no ambiente urbano. O plantio de espécies arbóreas e arbustivas nativas, associadas a um projeto paisagístico, proporcionará
contribuição para a manutenção do microclima local e resultará em um vetor de recuperação e manutenção da legibilidade paisagística da área.
e)

Impactos sobre a valorização imobiliária
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De modo geral, pode-se considerar positiva para a sociedade a implantação do empreendimento proposto, que deverá gerar maior atratividade e valorização imobiliária, em função da recuperação da paisagem e de
interferir na maior segurança ao local.
Os imóveis pertencentes à população local, localizados no entorno ou até um pouco mais distantes, deverão sofrer as influências positivas do empreendimento, representadas pelo crescimento nos valores de venda, fator
que pode ser entendido como aumento da riqueza da população local.

Relativo ao Meio Biótico

Há impactos potenciais associados ao projeto oriundos das fases de implantação e operação do empreendimento.
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. 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. 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.
Com relação à fauna, alguns impactos como afugentamento da fauna aquática e terrestre poderão ser observados principalmente na fase de implantação do empreendimento, assim como modificação dos habitats. A biota
aquática será pouco afetada pois não há construção de enrocamento. O maior efeito sobre a biota aquática será o aterro hidráulico executado com material proveniente do proprio local, o aspecto final será de praia da mesma
forma do existente atual porem avançado em direção ao mar. O fundeio será com poitas que são reversíveis. O eco-estaqueamento da fundação do pequeno deck de acesso ao flutuante e o estaqueamento sugerido para a linha
externa de atenuadores, se executado será com eco-esatcas tubulares ocas, que conformam o solo em seu interior e são permitem a retirada, sem alteração do meio. Durante a fase de operação, alguns fatores impactantes, como
aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, poderão também modificar o habitat e afugentar a fauna.

Modificação de habitats marinhos e afugentamento da fauna

Estes potenciais impactos têm como agentes indutores a construção aterro hidráulico, eco-estaqueamento da fundação de eventual píer e aumento do tráfego de embarcações. Não haverá execução de aterro mecânico com
empréstimo de materiais de outra região apenas obras de nivelamento e ajuste de cotas. Também não haverá execução de enrocamento. Os enroncamentos e os aterros mecianocos seriam o pior caso para modificações, porem
este projeto não adota essa técnicas e busca utilizar modelos de interferência mais leves ou reversíveis, quando muito a reconstrução da forma natural em novo posicionamento.
As emissões sonoras provocadas pelas atividades rotineiras de implantação do empreendimento poderão ser uma fonte de estresse para a fauna aquática. As atividades de estaqueamento para construção da estrutura do
píer, acarretarão em vibrações subaquáticas, que podem afugentar as espécies com maior mobilidade. As eco-estacas se utilizadas podem ser retiradas após o uso e por serem ocas não alteram a formatação ou composição
original do solo.
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.
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Outra medida a ser estuda são as novas formas de evitar incrustações por aparelhos eletrônicos instalados dentro dos barcos ou nas áreas das marinas que evitam o crescimento de cracas em uma are limitada sem o uso de
produtos que alteram o meio. Esse tipo de equipamento eletrônico já está sendo usado em marinas na França.
Apresenta-se a seguir algumas considerações acerca da incidência indireta de potenciais impactos sobre a ictiofauna, carcinofauna, mamíferos marinhos, organismos bentônicos, organismos planctônicos e quelônios. O
impacto sobre a fauna terrestre é extremamente baixo, ou até inexistente, pelo fato de a AID no meio terrestre encontrar-se completamente antropizada.

Ictiofauna
A ictiofauna na área de influência é caracterizada pela presença predominante das corvinas, carapebas e dos bagres. Poderá ser observado um afastamento dos peixes no período de obras, ou então com migrações diárias
para locais mais calmos nas proximidades, retornando assim que atividades no meio aquático acabem.
Para o Epinephelus itajara (mero) o ambiente estuarino apresenta uma fonte rica alimentícia em sua dieta, são predadores situados em níveis superiores da cadeia trófica, alimentam-se principalmente de crustáceos,
lagostas e caranguejos inseridos nos mangues dentro de estuários (PROJETO MEROS DO BRASIL – http://www.merosdobrasil.org). Um impacto de incidência indireta provocado pelo empreendimento para esta espécie pode
ser citado também como o afugentamento das espécies que estão listadas em sua dieta alimentícia da região. A vegetação de manguezal na interface com a água do estuário e vegetação de Mata Atlântica (floresta ombrófila) é
um ambiente propício à espécie. Raízes dos manguezais são adequadas para os jovens Meros e outros peixes e crustáceos se protegerem nas fases iniciais da vida (PROJETO MEROS DO BRASIL –
http://www.merosdobrasil.org). Uma remota poluição por meio de vazamento de óleo, pode vir a influenciar na cadeia trófica do Mero, assim como prejudicar os indivíduos jovens que tem como seu ambiente de crescimento os
manguezais. Apesar disso, destaca-se que a principal ameaça ao mero é a caça predatória.

Carcinofauna
Algumas espécies desse grupo faunístico tendem a se aproximar da costa quando juvenis e ao crescerem se deslocam para áreas mais profundas. Portanto os agentes impactantes supracitados acarretam em potencial
perda de habitat para espécies da carcinofauna.

Mamíferos marinhos
Os mamíferos marinhos são muito sensíveis aos ruídos. Assim como para a ictiofauna, o maior impacto será no momento do estaqueamento, devido ao elevado nível de ruído na água. Estes ruídos podem desorientar o
sistema de navegação dos odontocetos (VALE & MELO, 2006).
Além da fase de construção, os cetáceos também poderão ser afetados pela operação da marina, no tráfego de embarcações, fato igualmente verificado por VALE & MELO, (2006).
Os barcos possuem características físicas e mecânicas distintas que podem ser percebidas por cetáceos, como, por exemplo, ruídos subaquáticos do funcionamento dos motores, cavitação, aceleração súbita e partida de
motores, além de ruídos aéreos provocados pelos aparelhos sonoros a bordo das embarcações, e até mesmo, o tamanho das embarcações (SANTOS et al., 2006).
O boto cinza apresenta uma população residente na Baía Norte e os ruídos gerados durante a fase de construção do empreendimento podem afugentar os espécimes que ocasionalmente estiverem pelos arredores dessa
área de influência para outros locais da Baía Norte. Esse impacto é momentâneo, encerrando-se no final da fase de implantação.
O projeto prevê aproximadamente 500 garagens náuticas, o que incentivará e aumentará a navegação pela baía. Este aumento do tráfego de embarcações na área de ocorrência dos botos-cinzas também pode influenciar o
seu ambiente natural. Junior (2003) relata que, possivelmente, o tráfego intenso de barcos nas áreas de uso dos animais pode alterar o padrão comportamental e afastamento dos animais das fontes de ruído. Estes impactos
podem ser validados para os quelônios ocorrentes também na Baía, que percebem ruídos devido a uma combinação dos ossos cranianos e da propagação sonora na água (KETTEN & BARTOL, 2006).
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Organismos bentônicos
Os macroinvertebrados bentônicos compreendem um grupo de organismos com tamanho a partir de 0,5 mm, que apresentam uma relação direta com o fundo, o que resulta em certa uniformidade nos modos de vida,
apesar das suas distintas origens filogenéticas (DAY et al., 1989).
Durante as obras de implantação da marina, operações tais como o estaqueamento tendem a ocasionar impactos diretos e indiretos sobre este grupo de animais, uma vez que podem provocar o revolvimento dos
sedimentos de fundo, soterrando a macrofauna bentônica.
O soterramento de macrofauna bentônica é um impacto naturalmente mitigável, uma vez que a dinâmica local contribui para a dispersão de possíveis plumas de sedimento geradas pelas atividades de estaqueamento das
estruturas de fixação do píer.
Os impactos para a biota referidos anteriormente tendem a ser mínimos ou moderados, pois a área a ser afetada pelas ações é pequena em relação à quantidade de substrato disponível, da capacidade de recuperação e reocupação demonstrada por organismos colonizadores destes ambientes, o que deve propiciar uma rápida reversão dos impactos.
No momento da realização da ação impactante poderá haver a exclusão temporária de exemplares das espécies locais, devido à remoção dos substratos superficiais (soterramento das espécies). Em um segundo momento,
encerradas as atividades de reconfiguração do leito e colocação das estruturas fixas, novos locais tornam-se superfícies atrativas para a colonização de animais incrustantes como ostras e mexilhões.

Organismos planctônicos
A ressuspensão de sedimentos durante a fase de implantação, ocasionada pela execução do aterro hidráulico e eco-estaqueamento as estruturas fixas da marina e pelo tráfego das embarcações, na fase de operação poderá
causar um aumento relativo da turbidez na água. Os sedimentos em suspensão, quando em alta concentração, podem persistir por um longo período na coluna d’água, alterando a zona eufótica. Este processo tende a afetar
diretamente a produtividade primária, pois gera condições desfavoráveis ao crescimento de organismos fotossintetizantes. Por serem a base da cadeia trófica, a diminuição da produtividade fitoplanctônica pode alterar a
disponibilidade de alimento e consequentemente alterações na cadeia trófica subsequente (principalmente zooplânctons, macrofauna bentônica e ictiofauna). Isto, porém, apenas em situações extremas, em locais de baixa
circulação. Cabe ressaltar que o aumento da turbidez local, tanto na baía como nas áreas de manguezais situados na área insular da baía norte, principalmente nos manguezais do Itacorubi, João Paulo e Saco Grande não será
relevante para o plâncton, devido as atuais condições naturais de turbidez. Porém, somente o monitoramento poderá indicar alterações temporárias nestes organismos.

Quelônios
Apesar das tartarugas não possuírem órgão auditivos externos, estas percebem ruídos devido a uma combinação dos ossos cranianos e da propagação sonora na água e são capazes de estabelecerem respostas ao mesmo
(KETTEN & BARTOL, 2006). Segundo Hudson et al. (2005), os quelônios tendem a evitar locais com elevado nível de ruído como obras de estaqueamento.
Destaca-se que a principal ameaçada para viabilidade dos quelônios marinhos é a pesca acidental por meio de redes de arraste utilizadas pelos barcos pesqueiros.

f) Identificação dos passivos ambientais existentes

Não foram identificados passivos ambientais existentes e originados na área objeto do empreendimento.
O que se observa na Baía Norte, e de forma mais concentrada na beira mar norte, são diversas drenagens da região central da cidade e que possuem seu destino final no mar. Em princípio, o efluente que por ali escoa
deveria ser de origem pluvial e fluvial. No entanto, devido a fatores de falta de planejamento urbano e fiscalização, podem ocorrer residências/comércio que ligam clandestinamente o sistema de efluentes domésticos na rede
pluvial/fluvial, acarretando em contaminação dos elementos hídricos.
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De qualquer forma, mesmo que isso seja um passivo na beira mar norte, sua origem não provém da área objeto do empreendimento ou de alguma atividade pretérita ali instalada.

g) Indicação da adequação dos estudos preliminares de arquitetura e engenharia no que tange as normas, legislação e melhores práticas aplicadas ao meio ambiente

Para avaliar a adequação dos estudos citados às melhores práticas, foram analisadas as legislações pertinentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, principalmente no que tange as restrições ambientais de uso da
terra.
Não existem APP’s na área de estudo proposta, bem como restrição de uso oriunda do Plano Diretor Municipal.
Uma vez que a atividade prevista depende de dragagem e aterros, é importante respeitar as normas que regem estas atividades, também no que diz respeito às áreas de empréstimo e despejo.
Um bom projeto deve seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura, indo além do que está previsto nas normas. Porem por condições mínimas todas as normas devem ser atendidas e para tanto torna-se
necessário um apanhando geral das mesmas indicando nesta fase os recursos que devem ser atendidos na fase de projeto executivo para garantir que as normas legais sejam obedecidas de garantindo a salvaguarda do meio
ambiente e melhores condições de convivência humana, visando a sustentabilidade paras as gerações futuras.
Neste interim diversas situações devem ser analisadas, em destacam-se as normas técnicas e legislações pertinentes nos quesitos ambientais e humanas, uma vez que nesta mesma redação, mais adiante (precisamente no
capitulo 4) são realizadas as análises em separado dos quesitos patrimoniais e aquaviárias respectivamente na Superintendência do Patrimônio da União e Capitania dos Portos.
No sentido da humanização do projeto deve-se na fase de projeto executivo, fase seguinte a esta apresentação, estudar todos os acesso e questões ergonômicas e de conforto na área da marina e parque urbano, de forma a
garantir o acesso universal a todas as áreas, bem como o conforto dos usuários.
Os equipamentos são proporcionados de forma a respeitar os quesitos de ergonomia, através de adequações técnicas que consiste em dotar as edificações e demais equipamentos com condições de acessibilidade com
autonomia e segurança. Desta forma observa-se a necessidade de atenção as normas de acessibilidade da NBR 9050:2015 e indo além, fazendo uso das boas técnicas para melhor definição dos aspectos de luminosidade, ruído,
espaço, mobiliário e etc.
Destaca-se ainda a NBR 15450:2006 que trata das recomendações sobre acessibilidade passageiros no sistema de transporte aquaviário no Brasil. Sendo então a norma técnica reguladora a ser seguida, para garantir o
bom funcionamento dos acessos as embarcações e píeres, seja no ponto de apoio a transporte bem como nos demais acessos.
Destaca-se ainda a série de normas e legislações de nível federal, estadual e municipal, especialmente aqueles estabelecidas a partir da SMDU, que devem ser atendidas durante as fases de projeto executivo e analisadas
durante o processo de obtenção de alvará para construção.
Em relação a certificação ambiental, deve-se proceder as fases de licenciamento, notadamente: Licença Ambiental de Operação, Licença Ambiental de Instalação e Licença Ambiental Previa. O tramite deve ser
executado conforme o tamanho e potencial poluidor do empreendimento, conforme as categorias da resolução do conama/consema. Destaca-se ainda a necessidade de executar o Cadastro Técnico Ambiental.
O processo de licenciamento sofreu recente alteração, pois o mesmo era analisado através da FATMA (órgão estadual) e agora passa a ser executado pela FLORAM (órgão municipal). Porem os quesitos e estudos devem
ser os mesmos anteriormente exigidos, conforme a legislação existente.
O processo de licenciamento fica definido através da resolução CONSEMA 13/2012, que especificas as atividades em função do tamanho e potencial degradação, através da Instrução Normativa 33 para atividades
náuticas e correlatas, por ser com mais de 150vags de embarcações tem a seguinte forma:

33.13.18 Estruturas de apoio Náutico IV
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Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: M Solo: M Geral: M
NVB >= 150: grande (EIA)
NVB = número de vagas para barcos

Ressalta-se neste processo de licenciamento alguns itens que devem ser analisados e definidos:

Estudos de Viabilidade Ambiental (EVA)
Relatórios Ambientais Preliminares (RAP)
Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
Estudos de Conformidade Ambiental (ECA)
Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV)
Planos de Gestão Ambiental (PGA)
Sistema de Gestão Ambiental de obras
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Inventário de Emissões de GEE e Programas de Sustentabilidade.
Plano de Controle Ambiental (PCA)
Programa de Controle e Monitoramento de Efluentes Sanitários
Programa de Controle e Monitoramento do SSAO
Programa de Gerenciamento de Resíduos Oleosos
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais
Programa de Manutenção e Monitoramento dos equipamentos destinados ao armazenamento e distribuição de combustíveis
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Plano de Ação Emergencial
Programa de Emergência Individual
Programa de Educação Ambiental

Todos estes itens devem ser atendidos de forma satisfatória para adequação dos projetos e planos as normas técnicas pertinentes. O projeto ainda deve ir além e buscar a obtenção de selos de eficiência internacional como
Bandeira Azul, e a certificação IMCI, detalhados no memorial, melhorando o desempenho, reduzindo os impactos, buscando aumentar a ciclo de vida útil, bem como garantir as populações futuras as eficiência energética e
sustentabilidade dos recursos naturais.
CONAMA 954/2012
Estabelece as diretrizes para dragagem em águas sob jurisdição nacional, tanto doces, salobras ou salinas que não sejam para fins de mineração.
Para a regularização das intervenções e processos de dragagem, deverá ser apresentado ao órgão licenciador um projeto conceitual que deve conter as seguintes informações:
- Um levantamento batimétrico da área que será dragada
- Apresentação das cotas do projeto atual e também de um projeto anterior, casso esse exista.
- Delimitação da área onde ocorrerá a dragagem e das áres de disposição propostas com coordenadas georeferenciadas.
- Volume que será dragado.
- Cronograma de execução
- Caracteristicas dos equipamentos que serão utilizados na dragagem.
Quando a dragagem ocorrer em áreas salinas e salobras também pode ser pedido o levantamento batimétrico das áreas de disposição propostas e a descrição do sistema de rastreamentos dos equipamentos que serão utilizados na
dragagem, a não ser que a dragagem ocorra por conta de emergência ou de situação de calamidade pública.
O material resultante da dragagem deve ser caracterizado por meio de amostras que devem ser retiradas de diferentes partes da área a ser dragada, para melhor representatividade. O material não precisa ser caracterizado em
quando a dragagem ocorre em situações de emergência ou calamidade pública ou quando o material for proveniente de áreas com monitoramento regular dos sedimentos, quando o material for proveniente de áreas sem histórico
de contaminação, quando o sedimento for originário de “terras caídas” ou de dragagem de manutenção.
Caso necessário, o órgão licenciador também poderá pedir a caracterização química e ecotoxicológica do material de maneira a evitar possíveis contaminações de poluentes. Caso as analises ecotoxicólogicas apresentarem
níveis altos nas análises de substancias poluentes será necessária a apresentação de um estudo de viabilidade técnica e locacional, também para evitar uma possível contaminação na região onde o material proveniente da
dragagem será depositado.
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Poderão também ser pedidos estudos complementares que incluem avaliações de biocumulação, estudos de elutriação com sedimentos, planos específicos de gerenciamento da disposição do material proveniente da dragagem de
maneira a minimizar os impactos na área e estudos históricos de monitoramento da área onde o material será disposto. Os estudos complementares serão dispensados caso as caracterizações físicas, químicas e ecotoxicológicas
forem dispensadas, bem como se as análises químicas e ecotoxicológicas tiverem resultados baixos para níveis de contaminação de diversas substancias analisadas.

h) Indicação de medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias para a viabilização do projeto do ponto de vista ambiental, conforme levantamento dos impactos ambientais potenciais

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.
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: físico ou biótico.
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Tabela 10. Correlação entre os Impactos, Medidas e Programas Ambientais.

Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

 Físico

 Programa de

 Divulgação do material
desenvolvido para
possibilitar estudos
acadêmicos;
 Disponibilização dos estudos
Geração de

para os órgãos de

conhecimento

planejamento, ambientais e

técnico e científico

urbanísticos, para que

 Potencializadora

 Planejamento

 Biótico

Educação

 Socioeconômico

Ambiental.

possam aproveitar as
informações obtidas;
 Uso de técnicas modernas
ainda não executadas no
Brasil.
 Plano de

 Controle do teor de umidade
do solo nas áreas de serviço,

Supervisão

a partir de aspersões

Ambiental da

periódicas de água, abatendo

Construção;
 Programa de

a poeira na superfície;
Alteração da
qualidade do ar

 Planejamento das operações
de transporte de materiais e
equipamentos, evitando

 Mitigadoras
 Controle

Comunicação
 Implantação

 Físico

Social;
 Programa de

horários de maior

Controle e

movimentação de pedestre e

monitoramento

ciclistas na Avenida Beira

da Qualidade do

Mar Norte;

Ar;

 Transporte de materiais em

 Programa de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

caminhões basculantes

Educação

devidamente cobertos por

Ambiental;

lonas;
 Instalação de um ponto de

 Programa de
Condições e

abastecimento de água na

Meio Ambiente

entrada do empreendimento

de Trabalho;

para que possa ser feita uma

 Programa de

lavação dos rodados dos

Prevenção de

caminhões, sempre que

Riscos

necessário, evitando o

Ambientais.

transporte de solo para áreas
externas ao canteiro de obras;
 Exigência no uso de
Equipamentos de Proteção
Individual (Norma
Regulamentadora Nº 06 do
Ministério do Trabalho e
Emprego) por parte dos
trabalhadores da obra, como
forma de mitigar os danos à
saúde humana;
 Divulgação permanente de
informações acerca do
cronograma de transporte e
de andamento das obras;
 Manutenção preventiva de
máquinas e equipamentos
para minimizar as emissões
poluentes atmosféricos, em

141

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

atendimento à Lei Federal n°
8.723/93, Resolução
CONAMA n° 256/99 e
CONAMA nº 315 de 29 de
outubro de 2002,

 Plano de

Implantação
 Adotar medidas de segurança

Supervisão

contra derramamentos de

Ambiental da

combustíveis, lubrificantes e

Construção ;
 Plano de gestão

outras substâncias nocivas ao
ambiente;

ambiental

Alteração na

 Avisar imediatamente os

qualidade das

órgãos competentes, em

 Mitigadoras

 Implantação

águas superficiais

casos de acidentes com

 Controle

 Operação

produtos que possam causar
danos ambientais;
 Efetuar o aterro durante o

 Programa de
 Físico

monitoramento
dos recursos
hídricos
 Programa de
Programa de

verão e em horários

Gerenciamento

pertinentes, onde o padrão de

de Resíduos

dispersão tende a ser

Sólidos e

minimizado devido à menor

Efluentes
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas
energia hidrodinâmica da
Baía Norte;

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

Líquidos;
 Programa de

 Gestão dos resíduos;

Educação

 Controle e monitoramento da

Ambiental;

qualidade dos recursos

 Plano de Ação

hídricos ao longo da fase de

de Emergência

obras;

(PAE) ou Plano

 Instalar banheiros químicos
nas frentes de obra e áreas de
apoio durante a fase de

de Emergência
Individual (PEI).
 Plano de

implantação do

redução de

empreendimento.

valores para

 Os blocos flutuantes
atenuadores criam uma linha

motores 4
tempos.

de da dársena com águas
calmas e protegidas, com
poucas ondas. Em situação
de derramamento acidental
de óleo na área interna da
Marina a maior parte do
resíduo ficaria contida na
área interna limitada pelos
blocos. Apenas uma parte do
resíduo sairia da dársena,
pois entre blocos de 12m, os
vãos seriam máximos de 15
cm na parte superficial onde
se concentra o óleo.
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

Operação
 Implantação de instalações
hidráulico-sanitárias em
todas as edificações contendo
coleta, tratamento e
destinação final dos
efluentes;
 Dotar o sistema de drenagem
pluvial com caixas de
retenção de sedimentos e
caixas separadoras para óleos
e graxas;
 No estacionamento haverá
drenagem captando as águas
e resíduos, passando por
caixa separadora de água e
óleo antes da ligação com as
drenagens pluviais;
 Limpeza e manutenção
periódica das caixas
separadores e caixas de areia
com destinação correta dos
resíduos;
 Adotar medidas de segurança
contra vazamentos de
combustíveis, lubrificantes e
outras substâncias nocivas ao
ambiente, principalmente na
Marina. Sua área de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

abastecimento deve ser
dotada com estruturas de
contenção de óleo derramado
durante os eventos de
abastecimento;
 Implantação de Estação de
Tratamento de Efluentes,
com devido Monitoramento
dos efluentes líquido
tratados;
 Incentivar o uso de motores
náuticos 4 tempos que não
queimam óleo.
 Plano de

Implantação
 Manutenção preventiva de

Supervisão

máquinas e equipamentos em

Ambiental da

oficinas pavimentadas e

Construção ;
 Plano de gestão

cobertas;
 Instalação de sistemas de

ambiental
 Programa de

drenagem oleosa nas
Contaminação do
solo

oficinas, garagens e locais de
abastecimento de máquinas e

 Controle

 Implantação
 Operação

 Físico

Gerenciamento
de Resíduos

caminhões segundo a NBR

Sólidos e

14605:2000;

Efluentes

 Armazenagem de líquidos

Líquidos;

inflamáveis e combustíveis

 Programa de

de acordo com a NBR 7505-

Comunicação

1:2000;

Social;

 Destinação adequada dos

 Programa de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

efluentes provenientes da

Educação

fase de implantação do

Ambiental;

empreendimento;
 Implantação gestão de

 Programa de
monitoramento

resíduos sólidos e de

dos recursos

efluentes líquidos por meio

hídricos

de programa específico,

 Programa de

promovendo o tratamento e

controle de

acondicionamento adequado

processos

durante as obras;

erosivos

Operação
 Instalar sistemas de
drenagem oleosa nos locais
de abastecimento de
máquinas e barcos;
 Armazenagem de líquidos
inflamáveis e combustíveis
de acordo com a NBR 75051:2000;
 Projeto e construção de
Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE);
 Implantar gestão de resíduos
sólidos e de efluentes
líquidos por meio de
programa específico,
promovendo o tratamento
adequado das matérias;
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

 Utilização de Equipamentos
de Proteção Individual por
parte dos trabalhadores e

 Plano de

operadores de máquinas, de

Supervisão

forma a garantir condições de

Ambiental da

saúde adequadas de saúde

Construção ;

ocupacional;

 Plano de gestão

 As atividades geradoras de

ambiental

ruídos deverão obedecer à

 Programa de

legislação específica

Comunicação

relacionada ao assunto;

Social;

 Os equipamentos utilizados

 Programa de

na obra deverão passar por
Elevação dos

rigoroso controle e

níveis de ruído

manutenção, devendo ser
observados os dispositivos
responsáveis pela atenuação
dos ruídos produzidos;
 Execução de Programa de
Controle de Ruídos, Plano
Ambiental de Construção e
Programa de Gestão
Ambiental.
 Estabelecer os níveis
máximos aceitáveis de ruído,
a fim de possibilitar a
realização do monitoramento

Educação
 Controle

 Implantação
 Operação

 Físico

Ambiental;
 Programa de
controle e
monitoramento
de ruído;
 Programa de
Condições e
Meio Ambiente
de Trabalho;
 Programa de
Prevenção de
Riscos
Ambientais.

futuro e permitir os ajustes
nos horários de operação, de

147

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

modo a minimizar os efeitos
negativos e inconvenientes
gerados.
 As atividades geradoras de
ruídos deverão obedecer ao
Decreto Estadual (SC)
14.250/1981, o qual
regulamenta os dispositivos
da Lei n° 5.793, referentes à
proteção e a melhoria da
qualidade ambiental, em
especial a seção IV sobre o
Controle de Sons e Ruídos; a
NBR 10.152 sobre nível de
ruído para conforto acústico e
a NBR 10.151 que limita o
nível de ruído aceitável;
 Implantar barreira acústica
nos locais onde o nível de
ruído ultrapasse o nível
permitido, priorizando os
segmentos mais próximos
das áreas de ocupação
humana durante a fase de
implantação.
 Plano Ambiental

 Reduzir ao menor número
Alteração da
circulação hídrica

possível a quantidade de
estruturas fixas. As únicas
estruturas fixas serão: o

 Mitigadora

 Implantação

 Físico

de Construção;
 Programa de
monitoramento
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

trapiche público já existente,

dos recursos

o trapiche para apoio a

hídricos;
 Programa de

cruzeiros e as pequenas
plataformas para cesso ao

Controle e

novo píer flutuante;

Preservação das

 A marina praticamente não

Características

terá estruturas fixas, pois

Costeiras.

serão utilizados módulos
flutuante, inclusive nos
atenuadores.
 O posicionamento será
mantido por poitas ou por
eco-estacas que são tubos
ocos que podem ser retirados.
 Dentro da área do
empreendimento, o sistema
 Plano de

viário e as ciclovias poderão
adotar materiais que facilitem

Supervisão

a infiltração, como a

Ambiental da

utilização de pavimentos

Construção ;

Impermeabilização

permeáveis, como paver

do solo

ecológicos com material
oriundo de passivo ambiental

 Controle
 Mitigação

 Programa de
 Implantação

 Físico

Recuperação de
Áreas

ou piso de casca de arroz;

Degradadas

 Instalação de dispositivos

 Programa de

provisórios de drenagem de

preservação

forma a garantir o

paisagística

escoamento controlado das
águas pluviais. Esses
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

dispositivos (valas de desvio
ou canais não estruturais)
devem incluir caixas de
retenção de sedimentos para
evitar o transporte de
material de aterro para a Baía
Norte;
 Os dispositivos de drenagem
provisória deverão ser
permanentemente limpos e
de forma a não perder suas
funções;
 Instalação de sistemas de
controle de processos
erosivos na fase de obras.
 Garantir que as atividades

 Plano de

relacionadas à instalação do

Supervisão

empreendimento ocorram

Ambiental da

somente nos locais definidos

Construção;

para a construção, com

 Programa de

estabelecimento de barreiras
Processos erosivos

físicas em possíveis áreas de
recebimento de aterro;
 As atividades de

Controle de
 Controle

 Implantação

 Físico

Processos
Erosivos;
 Plano de

movimentações de terra

Recuperação de

devem ser acompanhadas de

Áreas

obras de drenagem

Degradadas.

superficial provisórias e
retenção de sedimentos,
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

contenção de taludes,
considerando uma posterior
revegetação de aterros e áreas
terraplanadas não edificadas,
preferencialmente, com
espécies nativas, como está
previsto no projeto de
paisagismo proposto para o
empreendimento;
 Utilização de manta geotêxtil
especiais para conformação
de taludes de cortes;
 Utilizar metodologias para
evitar que os materiais
oriundos da área do
empreendimento,
especialmente os utilizados
na construção do aterro,
extravasem para áreas que
não serão aterradas;
 Implantação de um sistema
de drenagem provisória na
fase de obras, incluindo a
construção de canaletas,
caixas de dissipação e bacias
de retenção;
 Implementação do Plano de
Supervisão Ambiental da
Construção, Programa de

151

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

Controle de Processos
Erosivos e Plano de
Recuperação de Áreas
Degradadas.
 Plano de
Supervisão
Ambiental da
Construção ;

 Estabelecer diretrizes para o

 Programa de

gerenciamento efluentes

Monitoramento

gerados nas atividades e

dos recursos

serviços para instalação;

hídricos

 Implantar gestão de efluentes
Geração de

líquidos por meio de

efluentes

programa específico,

 Programa de
 Controle

 Implantação

 Físico

Gerenciamento
de Resíduos

promovendo o tratamento

Sólidos e

adequado;

Efluentes

 Instalar banheiros químicos

Líquidos;

no canteiro de obras e áreas

 Plano de Gestão

de apoio.

Ambiental;
 Programa de
Educação
Ambiental.

 Estabelecer diretrizes para a
Geração de

o gerenciamento de resíduos

resíduos sólidos e

sólidos gerados nas

da construção civil

atividades e serviços para
instalação e operação do
empreendimento, desde a

 Plano de
 Mitigadora

 Implantação

 Físico

 Operação

 Socioeconômico

Supervisão
Ambiental da
Construção ;
 Programa de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas
geração até o destino final;
 Garantir o recolhimento e
correto armazenamento dos
resíduos produzidos nos
canteiros e áreas de apoio;
 Garantir a adequada

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

Monitoramento
dos recursos
hídricos
 Programa de
Gerenciamento
de Resíduos

destinação final de todos os

Sólidos e

resíduos gerados durante as

Efluentes

obras;

Líquidos;

 Não depositar resíduos
diretamente no solo,
acondicionando-os em locais
adequados;
 Implantar gestão de resíduos

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de
Educação
Ambiental.

sólidos por meio de programa
específico, promovendo o
tratamento adequado das
matérias;
 Mitigar a geração de resíduos
sólidos a partir de técnicas de
reciclagem, reutilização e
reaproveitamento de
materiais desde que tais
procedimentos não
comprometam a segurança da
obra e da futura operação do
empreendimento;
 Não reutilizar resíduos
perigosos e promover sua
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

segregação na origem;
 Adotar procedimentos de
aquisição de produtos com
previsão de redução de
resíduos ou com
possibilidade de retorno de
resíduos perigosos ao
fabricante/fornecedor;
 Reutilizar, sempre que
possível, os resíduos inertes
ou incorporá-los ao processo
construtivo;
 Evitar alteração das
características do resíduo
perigoso que venha a
comprometer seu tratamento,
sua recuperação ou sua
reciclagem.
 Para a operação sugere-se a
instalação de uma ETE.
 Plano de

 Suprimir somente a

Supressão de
vegetação

vegetação estritamente

Supervisão

necessária;

Ambiental da

 Providenciar o
acompanhamento por um
profissional habilitado

 Controle
 Compensatória

Construção ;
 Implantação

 Biótico

 Programa de
Controle de

durante o processo de

Processos

supressão da vegetação e

Erosivos;

período das atividades de

 Plano de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

terraplanagem.

Programas

Recuperação de

 O impacto da destruição,

Áreas
Degradadas.

fragmentação e redução de

 Programa de

habitats será mitigado e
compensado através da

Educação

implantação de vegetação

Ambiental.
 Programa de

nativa, incluindo espécies
arbóreas.

Monitoramento
da Fauna;
 Programa de
Comunicação
Social;
 Programa de
Educação
Ambiental.
 Plano de

 Realizar monitoramento
Disponibilização

sazonal da fauna associada às

Supervisão

de novos habitats

estruturas físicas da Marina

Ambiental da

artificiais

de forma a avaliar a evolução

consolidados

desses novos hábitats da

 Potencializadora

 Implantação

 Biótico

Construção ;
 Programa de

fauna marinha no entorno do

Monitoramento

empreendimento.

da Fauna
 Plano de

 Para mitigar os impactos
Modificação de

sobre os organismos de

habitats terrestres e

fundo, deverão ser adotadas

marinhos

medidas de controle
ambiental. Durante as
atividades de dobramento e

Supervisão
 Controle

 Implantação

 Biótico

Ambiental da
Construção ;
 Programa de
Monitoramento
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

arrasamento das eco-estacas

Programas

da Fauna

que servirão de apoio para o
píer e a Marina, deverão ser
construídas abas de madeira
ao redor do local para
proteção e contenção de
resíduos sólidos, para que
estes não alcancem o meio
aquático;
 Providenciar o
acompanhamento por um
profissional habilitado em
 Plano de

Biologia durante as
atividades de supressão de

Supervisão

vegetação e terraplanagem

Ambiental da

 Conscientizar funcionários

Construção ;

envolvidos na obra a fim de

 Programa de

Deslocamento da

reprimir qualquer tipo de

fauna

agressão à fauna e divulgar
as penalidades legais sobre
tais práticas;
 Implantar um processo de
reconhecimento e

Monitoramento
 Controle

 Implantação

 Biótico

da Fauna;
 Programa de
Comunicação
Social;
 Programa de

conscientização dos

Educação

empregados envolvidos, com

Ambiental.

relação à necessidade de
preservação dos animais da
região;
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Além das medidas citadas acima haverá a implantação das seguintes medidas:
•

Blue Star Marine – atendimento de todos os pontos para a categoria 6 estrelas pelo IMCI;

•

Programa Bandeira Azul – atendimento de todos os pontos;

•

Transporte alternativo: bicicletário com segurança e vestiário;

•

Captação água da chuva;

•

Reuso de água de chuva na irrigação e vasos sanitários (auto suficiente);

•

Placas de energia solar (auto suficiente durante o dia);

•

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;

•

A escolha dos materiais será de acordo com a respectiva função e ambiente, priorizando aqueles que comprovadamente possuem o mínimo de impacto ambiental.

O Programa Bandeira Azul, é um programa internacional de certificação ambiental para praias e marinas, com o objetivo de elevar o grau de participação e consequentemente de conscientização da sociedade,
empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto a necessidade de proteger os ambientais marinho/costeiro e lacustre, incentivando as realizações de ações que conduzam a resolução dos problemas existentes na
busca de qualidade e proteção ambiental.

i) Indicação das áreas de influência direta e indireta do empreendimento para os futuros estudos ambientais

1.9.1 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.

1.9.1.1 Área de Influência Indireta (AII)

A Área de Influência Indireta é aquela onde os impactos provenientes da implantação e operação do parque Beiramar se fazem sentir de maneira indireta, e com menor intensidade em relação à AID.
Os meios físico e biótico tem 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.
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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) execetuando o bairro Costeira do Pirajubaé, a rota dos caminhões que liga o terreno do Parque Beiramar 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.

Mapa 5. AII- Área de Influência Indireta.
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Mapa 6. AII- Área de Influência Indireta.

1.9.1.2 Área de Influência Direta (AID)

A Área de Influência Direta é aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da implantação e operação do Parque Beiramar.
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 7. AID – Área de Influência Direta.
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Mapa 8. AID – Área de Influência Direta.

j) Indicação de medidas compensatórias caso sejam necessárias

Com relação aos impactos ligados à modificação da paisagem, a implantação de um projeto paisagístico na área do parque, contemplando apenas espécies nativas, terá reflexo positivo. Assim, caso seja implantado um
Projeto de Recuperação na porção terrestre, por conta da realização do aterro e terraplanagem, propõe-se que o projeto traga conceitos paisagísticos e ecológicos, contemplando apenas espécies nativas, e inclusive frutíferas.
Além de beneficiar a flora nativa no centro da cidade, funcionará como atrativo para a avifauna local.
Com relação aos impactos ligados ao afugentamento da fauna e modificação dos habitats, tanto da fase de implantação como operação, propõe-se a execução de monitoramentos da fauna, em especial a aquática e
espécies ameaçadas de extinção, para acompanhamento das alterações e comportamentos das populações. Durante a fase de implantação sugere-se monitoramento trimestral, enquanto que durante a fase de operação, semestral.
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Uma outra forma de compensar o impacto relacionado à modificação do habitat, durante a fase de implantação, e que envolve a supressão de ambientes consolidados e inconsolidados, é por meio da aplicação de norma
compensatória estabelecida pela Resolução Conama n° 371/06 e pelo artigo 36 da Lei 9.985/00, que estabelecem a contribuição obrigatória mínima de 0,5% sobre o custo total do empreendimento. Parte do montante arrecadado
poderá ser destinada a unidades de conservação existentes na área de influência do empreendimento.
Outra medida que pode ser implantada, durante a fase de operação para reduzir o impacto relacionado a modificação do habitat e afugentamento da fauna, por conta da maior circulação de embarcações, é a educação
ambiental junto aos donos das embarcações e a população que utilizará o parque. Dentre os tópicos abordados deverão ser passadas boas práticas de navegação, de forma a interferir o mínimo sobre a fauna aquática,
manutenções periódicas das embarcações, destinação adequada dos resíduos gerados e regras de uso da marina, de forma a reduzir o impacto sobre o meio ambiente.

k) Diretrizes, metodologia e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental do empreendimento;

Segue listagem da previsão dos principais eventos e documentos referentes ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento Parque Beira-mar, Florianópolis/SC.

k.a) EIA/RIMA

Quadro 1. Datas, documentos, destinatários, remetentes e descrição dos eventos relacionados ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento Parque Beira-mar até a data do protocolo do EIA/RIMA.

Data

Documento

Mês 1

Ofício/Protocolo

Destinatário ou
Remetente

Descrição

Ao IBAMA –

Solicitação de

Instituto Brasileiro do

manifestação do

Meio Ambiente e dos

IBAMA quanto à

Recursos Naturais

competência do

Renováveis

licenciamento
ambiental do
empreendimento
Parque Beira-mar.

Mês 1

Ofício/Protocolo

À PMF – Prefeitura

Solicitação à

Municipal de

Prefeitura Municipal

Florianópolis

de Florianópolis de
consulta de

163

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Data

Documento

Destinatário ou
Remetente

Descrição
viabilidade para
construção do
empreendimento.

Mês 1

Mês 1

Mês 1

Ofício/Protocolo

Ofício/Protocolo

Ofício/Protocolo

Ao IPUF - Instituto

Solicitação quanto à

de Planejamento

viabilidade para

Urbano de

construção do

Florianópolis

empreendimento.

À SPU - Secretaria

Requerimento para

do Patrimônio da

pedido de cessão de

União

espaço aquático.

Ao IPHAN/SC –

Encaminhamento dos

Instituto do

resultados do

Patrimônio Histórico

Levantamento

e Artístico Nacional

Arqueológico Não
Interventivo, tendo
em vista a
implantação do
Parque Beira-mar.

Mês 2

Ofício/Parecer

Da PMF – Prefeitura

Parecer final quanto à

Municipal de

viabilidade para a

Florianópolis

construção do
empreendimento na
Avenida Rubens de
Arruda Ramos.

Mês 4

Ofício/Nota Técnica

Do IBAMA –

Resposta à

Instituto Brasileiro do

solicitação de

Meio Ambiente e dos

manifestação quanto

164

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Data

Documento

Destinatário ou
Remetente

Descrição

Recursos Naturais

à competência para

Renováveis

condução do
licenciamento
ambiental do
empreendimento
Parque Beira-mar.
Provável
competência caberá à
FATMA.

Mês 4

Mês 5

Ofício/Parecer

Ofício/Notificação

Do IPUF - Instituto

Parecer quanto à

de Planejamento

viabilidade para a

Urbano de

construção do

Florianópolis

empreendimento.

Da SPU - Secretaria

Notificação da SPU

do Patrimônio da

para a apresentação

União

de licença ambiental
da
FATMA/FLORAM,
bem como Estudo
Ambiental exigido.
Parecer Técnico

Do IPHAN/SC –
Mês 6

Ofício/Parecer

Instituto do
Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional

favorável à emissão
da Licença
Ambiental Prévia
(LAP) para a
pesquisa
arqueológica.

Mês 7

Ofício/Protocolo

Ao órgão ambiental

Protocolo de entrega
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Data

Documento

Destinatário ou
Remetente

Descrição

responsável: FATMA

de Termo de

– Fundação do Meio

Referência para

Ambiente ou

elaboração do

FLORAM –

EIA/RIMA referente

Fundação Municipal

à empreendimento

do Meio Ambiente de

Parque Beira-mar.

Florianópolis.
Mês 9

Ofício/Parecer

Do Órgão Ambiental

Parecer FLORAM /

FATMA – Fundação

FATMA quanto ao

do Meio Ambiente ou

Termo de Referência

FLORAM –

para elaboração de

Fundação Municipal

EIA/RIMA.

do Meio Ambiente de
Florianópolis.
Mês 11

Elaboração de
EIA/RIMA para o
empreendimento
Parque Beira-mar.

Mês 12

Protocolo

Ao órgão ambiental

Solicitação de

responsável: FATMA

Licença Ambiental

– Fundação do Meio

Prévia (LAP) com

Ambiente ou

atendimento às

FLORAM –

instruções normativas

Fundação Municipal

da FATMA – IN 01,

do Meio Ambiente de

IN 06 e IN 33, ou

Florianópolis.

como indica a
FLORAM.
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Data

Documento

Mês 15

Ofício/Parecer

Destinatário ou

Descrição

Remetente
Do Órgão Ambiental

Parecer do órgão

FATMA – Fundação

quanto à análise de

do Meio Ambiente ou

documentos e estudo

FLORAM –

ambiental.

Fundação Municipal

Agendamento de

do Meio Ambiente de

audiência pública.

Florianópolis.

k.b) Dragagem

Dragagem
CONAMA 954/2012
Estabelece as diretrizes para dragagem em águas sob jurisdição nacional, tanto doces, salobras ou salinas que não sejam para fins de mineração.
Para a regularização das intervenções e processos de dragagem, deverá ser apresentado ao órgão licenciador um projeto conceitual que deve conter as seguintes informações:
- Um levantamento batimétrico da área que será dragada
- Apresentação das cotas do projeto atual e também de um projeto anterior, casso esse exista.
- Delimitação da área onde ocorrerá a dragagem e das áres de disposição propostas com coordenadas georeferenciadas.
- Volume que será dragado.
- Cronograma de execução
- Caracteristicas dos equipamentos que serão utilizados na dragagem.
Quando a dragagem ocorrer em áreas salinas e salobras também pode ser pedido o levantamento batimétrico das áreas de disposição propostas e a descrição do sistema de rastreamentos dos equipamentos que serão
utilizados na dragagem, a não ser que a dragagem ocorra por conta de emergência ou de situação de calamidade pública.
O material resultante da dragagem deve ser caracterizado por meio de amostras que devem ser retiradas de diferentes partes da área a ser dragada, para melhor representatividade. O material não precisa ser caracterizado
em quando a dragagem ocorre em situações de emergência ou calamidade pública ou quando o material for proveniente de áreas com monitoramento regular dos sedimentos, quando o material for proveniente de áreas sem
histórico de contaminação, quando o sedimento for originário de “terras caídas” ou de dragagem de manutenção.
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Caso necessário, o órgão licenciador também poderá pedir a caracterização química e ecotoxicológica do material de maneira a evitar possíveis contaminações de poluentes. Caso as analises ecotoxicólogicas
apresentarem níveis altos nas analises de substancias poluentes será necessária a apresentação de um estudo de viabilidade técnica e locacional, também para evitar uma possível contaminação na região onde o material
proveniente da dragagem será depositado.
Poderão também ser pedidos estudos complementares que incluem avaliações de biocumulação, estudos de elutriação com sedimentos, planos específicos de gerenciamento da disposição do material proveniente da
dragagem de maneira a minimizar os impactos na área e estudos históricos de monitoramento da área onde o material será disposto. Os estudos complementares serão dispensados caso as caracterizações físicas, químicas e
ecotoxicológicas forem dispensadas, bem como se as análises químicas e ecotoxicológicas tiverem resultados baixos para níveis de contaminação de diversas substancias analisadas.
Abaixo segue a sequência de atividades do licenciamento:

Figura 59. Fluxograma de atividades do licenciamento

l) Delinear as principais diretrizes do futuro programa de gestão ambiental do empreendimento;

Os Programas de Prevenção, Mitigação e Compensação pretendem colaborar para a criação de rotinas para as atividades presentes na implantação e operação do empreendimento. Visando impedir, diminuir ou
compensar os potenciais processos de degradação do meio físico, biótico e socioeconômico que possam vir a ser detectados pelas ações de monitoramento. Deste modo, contribuindo para o cumprimento da legislação, no que
diz respeito ao seu caráter ambiental e social, de forma proativa.
Com objetivo de acompanhar os parâmetros ambientais suscetíveis a impactos negativos na Área de Influência Direta, os Programas de Monitoramento compõem uma forma de assegurar que as medidas de prevenção e
mitigação adotadas estão mostrando eficiência. Permitindo recomendar novos programas ou modificar programas existentes, caso algum parâmetro mostre alterações que prejudiquem a manutenção dos ecossistemas no entorna
da área de intervenção.
Conforme as condicionantes da licença de instalação do empreendimento, relatórios periódicos com os resultados deste programa serão entregues ao órgão ambiental competente.
De acordo com as características dos impactos identificados e a fase da possível ocorrência dos mesmos, os programas ambientais distinguem-se como:


Preventivos – compreendem ações destinadas à prevenção e controle das degradações ambientais, passíveis de intervenção, que podem ser evitadas, reduzidas ou controladas. Devem ser adotados antes que ocorra

a ação que impacta o meio ambiente;


Corretivos – englobam as ações direcionadas à mitigação dos impactos ambientais considerados reversíveis, através de ações de recuperação e recomposição das condições ambientais;
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Monitoramento – compreende medidas destinadas ao acompanhamento e registro da ocorrência e intensidade dos impactos e do estado dos componentes ambientais afetados, de modo a propiciar a correção ou

mitigação dos efeitos negativos em tempo hábil. Esse tipo de programa pode ser implementado durante ou após o término das obras estendendo-se por um período após a entrada em operação do empreendimento, permitindo a
avaliação dos resultados das medidas de controle, correção e compensação;


Compensatórios – destinam-se aos impactos ambientais avaliados como negativos, mas para os quais não há como inibir sua ocorrência. Em face da perda dos recursos e valores ecológicos, sociais, materiais e

urbanos, as medidas indicadas destinam-se à melhoria de outros elementos significativos, com o objetivo de compensar a realidade ambiental da área.
Na sequência apresenta-se o conjunto dos Programas Ambientais propostos, cada um deles acompanhado de uma descrição básica onde são traçadas em linhas gerais as propostas do programa que permitirão o
acompanhamento da evolução das condições de implantação e operacionais do empreendimento, com respeito à qualidade ambiental das áreas afetadas pelo mesmo, permitindo que sejam verificados os benefícios alcançados,
os impactos decorrentes e a eficácia das medidas ambientais implementadas.
Assim como os impactos ambientais são avaliados separadamente para as fases de implantação e operação, os programas ambientais propostos para cada fase são diferenciados entre si. Na fase de implantação, o plano
que rege os programas é o plano ambiental de construção (PAC), conforme ilustra a Erro! Fonte de referência não encontrada.60.
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Figura 60. Fluxograma do Plano Ambiental da Construção (PAC) a ser adotado na fase de implantação com seus respectivos programas Ambientais.

Na fase de operação o plano de gestão ambiental (PGA) gerenciará os programas direcionados para cada atividade realizada no empreendimento: espaço náutico e áreas de lazer (Erro! Fonte de referência não
encontrada.61).
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Figura 61. Fluxograma do Plano de Gestão Ambiental (PGA), a ser adotado na fase de operação do empreendimento, com seus respectivos programas ambientais.
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1.12.1 Programa de Gestão Ambiental
O Programa de Gestão diz respeito à execução de todos os programas ambientais previstos no Estudo de Impacto Ambiental – EIA e detalhados no Plano Básico Ambiental – PBA, na fase de obtenção da Licença de
Instalação do empreendimento, bem como o cumprimento fiel da legislação ambiental vigente no país. A gestão ambiental se constitui num conjunto de ações sistematizadas na forma de medidas e procedimentos de gestão de
processos técnicos associados às questões ambientais e sociais, que terão como consequência, se cumpridas adequadamente, a minimização dos impactos socioambientais provocados pela implantação e operação do
empreendimento.
Dentro do programa de gestão ambiental existe um subconjunto de igual importância o Plano Ambiental de Construção – PAC, que ocorre na fase de implantação e diz respeito ao controle dos impactos ambientais
ligados a obra de construção do empreendimento. O PAC define, no cotidiano das empresas construtoras, os cuidados e proteções necessárias à qualidade ambiental das obras para evitar ou minimizar a ocorrência de impactos
diretos previstos e evitar impactos não previstos. É responsável, também, por supervisionar sua adoção na prática, alertando e notificando os responsáveis sempre que houver alguma situação de não-conformidade com as
diretrizes do PAC e/ou com a legislação ambiental.
Assim sendo, o Programa de Gestão Ambiental do empreendimento tem por objetivo a manutenção da qualidade ambiental da região de implantação do mesmo, cuidando também da qualidade de vida das comunidades
locais diretamente afetadas. Estas ações serão levadas a efeito por meio do desenvolvimento de instrumentos de gestão que permitam uma integração cultural e tecnológica entre os diferentes atores sociais envolvidos, face à
interdependência de instituições públicas e privados, com a sociedade civil organizada e considerando os diferentes interesses envolvidos. Desse modo, o programa deverá apresentar ferramentas com as quais o empreendimento
possa ser implantado com a qualidade de planejamento, acompanhamento e controle ambiental requeridas para garantir padrões adequados de execução das obras.
Para isto o programa deverá contar com uma estrutura gerencial projetada para programar técnicas de controle, proteção e recuperação ambiental, além da disposição de condições operacionais adequadas para a
implantação e o acompanhamento dos Planos e Programas Ambientais previstos no PBA a ser elaborado.
Cabe lembrar que, o pleno cumprimento das licenças ambientais porventura concedidas envolve o acompanhamento da execução das medidas mitigadoras, dos atendimentos às condicionantes de licença e dos planos e
programas propostos no estudo de impacto ambiental e a serem implantados durante a fase de construção do empreendimento, estendendo-se também à fase de operação, quando couber.
Para atingir suas metas, que em última análise dizem respeito à adequada condução ambiental do empreendimento, o Programa de Gestão e Supervisão Ambiental deverá contar com algumas diretrizes básicas tais como:


Definir diretrizes ambientais gerais para contratação de serviços;



Estabelecer mecanismos de controle e supervisão ambiental das obras integrados aos procedimentos técnicos de engenharia com o objetivo de minimizar os impactos socioambientais;



Estabelecer procedimentos técnicos gerenciais e mecanismos de acompanhamento para garantir a implementação dos programas ambientais previstos (incluindo controle de prazos, montagem e operação de um

sistema de informações, apoio nas interfaces institucionais);


Implementar uma estratégia de adequação de cronogramas entre os diversos programas ambientais e as frentes de obra.



Estabelecer e controlar o fluxo de informações para os públicos interno e externo.

Desta forma, para a construção e a operação do empreendimento, o mesmo deverá contar com o Programa de Gestão Ambiental, que dará o suporte necessário à garantia de aplicação das medidas de reabilitação e
proteção previstas nos programas associados ao controle e monitoramento ambientais. Esta estrutura deverá integrar todas as partes interessadas (empreendedor, comunidades afetadas, trabalhadores, usuários do
empreendimento, empresas consultoras e executoras contratadas, instituições diversas envolvidas, entre outras instâncias), assumindo um caráter democrático e participativo e, ao mesmo tempo, garantindo ao empreendedor a
segurança necessária para a não transgressão das normas e da legislação ambiental pertinentes.
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1.12.2 Plano Ambiental de Construção

O Plano Ambiental de Construção - PAC - deverá apresentar os critérios e as técnicas básicas a serem empregadas durante as fases de implantação e operação da obra. Este plano estabelece procedimentos operacionais
(incluindo instruções de trabalho) orientados para que as ações do empreendimento estejam integradas e respondendo aos impactos ambientais previamente identificados no EIA, contemplando aspectos tais como: métodos de
construção padronizados e especializados, medidas de prevenção, contenção e controle de vazamentos de máquinas e equipamentos utilizados na construção, etc. Engloba também, sem prejuízo dos programas específicos,
preocupações com a gestão de resíduos sólidos e efluentes líquidos no canteiro de obra e áreas de apoio às obras, o controle na execução das obras de drenagem, de demolição e limpeza das estruturas de apoio provisórias da
fase de obras, controle de acidentes de trabalho e de trânsito, controle de processos de erosão e assoreamento.
Como se sabe, as obras de engenharia em geral, interferem de modo substancial no meio ambiente, requerendo desta maneira, a elaboração de estudos técnicos que definam criteriosamente medidas de controle e ações
para prevenir e reduzir os impactos ambientais decorrentes das mesmas.
Neste sentido, o principal objetivo do PAC é o de assegurar que as obras transcorram e operem em condições máximas de segurança, evitando danos ambientais tanto às áreas de trabalho, quanto ao seu entorno,
estabelecendo ações efetivas para prevenir e reduzir os impactos negativos identificados e promover medidas mitigadoras e de controle destes. Há ainda uma série de objetivos mais específicos que deverão constar no PAC
quando de sua real descrição na fase de elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA para obtenção da Licença Ambiental de Instalação – LAI do empreendimento. Entre estes, pode-se citar, a título de exemplo, controle de
resíduos, procedimentos rotineiros de manutenção de máquinas e equipamentos, prevenção de acidentes e de incêndios, manutenção das condições de segurança, higiene e conforto das instalações de serviço, manutenção de
sinalização de segurança, entre vários outros aspectos relacionados aos aspectos construtivos.
Em outras palavras, o PAC organiza a implementação de ações preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias a serem adotadas na implantação física do empreendimento.
As normas do Plano Básico de Construção estão diretamente relacionadas aos seus objetivos específicos e que tem natureza essencialmente prescritiva. Não faz parte do escopo do PAC o acompanhamento da
concretização dos aspectos ambientais por ele preconizados, tarefa esta que cabe ao Programa de Gestão e Supervisão Ambiental, cuja descrição sumária foi feita anteriormente. A função do PAC é assessorar e verificar a sua
inserção nas rotinas de atividades constantes do empreendimento aos quais ele é pertinente, responsáveis pela implantação física e operação do empreendimento.
Assim, a descrição e a mensuração de suas metas podem ser resumidas na execução plena ou não, das tarefas explicitadas nos objetivos específicos do PAC e deverão ser monitoradas e avaliadas em sua efetividade pelo
Programa de Gestão Ambiental do empreendimento, considerando indicadores de realização (objetivos realizados ou concluídos), de verificação (aqueles que indicam a efetiva inserção do componente ambiental na forma
descrita no PAC nas obras realizadas) e os de implantação física e de desempenho (indicadores que refletem a conformidade ou não conformidade das ações e medidas preventivas, mitigadoras e de controle previstas no PAC).
O PAC deverá ser desenvolvido em estrita observância à legislação de qualquer nível (federal, estadual e municipal) aplicável ao empreendimento e às normas técnicas, bem como a outros regulamentos e normas
técnicas relacionadas ao meio ambiente aplicáveis à obra em questão. Deverá atender também, as complementações e medidas condicionantes a ele pertinentes, emitidas pelo órgão licenciador na Licença Ambiental Prévia –
LAP e também aquelas oriundas das etapas subseqüentes do licenciamento ambiental do empreendimento.
Em consonância com a importância do empreendimento, o PAC deverá apoiar-se:


No conhecimento das características ambientais da região descritas nos diagnósticos setoriais e análise integrada do EIA e nos aspectos técnicos constantes no projeto de engenharia;



Em visita técnica ao local de implantação do empreendimento, para consolidação das informações e obtenção de novos dados de relevância para confecção do PAC, como por exemplo, verificação in loco dos

segmentos com suscetibilidades ambientais, às condicionantes ambientais e restrições apontadas no EIA/RIMA;


Monitoramentos de parâmetros ambientais abordados em outros programas.

O Plano Ambiental de Construção deverá conter a definição de soluções técnicas e especificações de serviço orientadas para as situações rotineiras de obra, tais como:


Corte de vegetação
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Terraplenagens (aterros e movimentações de terra em geral)



Drenagens pluviais;



Proteção vegetal.

Além disto, deverá conter:


Especificações complementares estabelecendo regras técnicas complementares às normas vigentes, necessárias em face de fatores não previstos nas normas de origem;



Especificações particulares criadas exclusivamente para o empreendimento em questão em razão de suas características próprias e não constantes nas normas técnicas vigentes.

Em síntese, o PAC a ser proposto para o empreendimento deverá realizar a prevenção ambiental nas áreas de influência das obras, dentro do princípio de desenvolvimento sustentável, garantindo as precauções
ambientais necessárias e as devidas minimizações dos incômodos previstos. Para cumprir com sua função ele deverá estabelecer princípios orientadores e reguladores que deverão ser seguidos pelas empresas executora da obra
para o exercício de métodos construtivos compatíveis com a menor agressão possível ao meio ambiente, com a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas e com o bem-estar e segurança dos trabalhadores.

1.12.3 Programa de Controle Ambiental da Qualidade das Águas.

Considerando do empreendimento Parque Urbano e Marina inserido em uma região de valioso potencial turístico, cultural e de beleza cênica diretamente ligada aos recursos naturais, torna-se consequente que qualquer
intervenção neste espaço geográfico tenha como critério fundamental a preservação de toda e qualquer característica que lhe seja fundamentalmente inerente, adotando-se sempre que possível, soluções construtivas que
permitam que o ambiente natural se recupere e até se expanda.
Dentro desta ótica, um dos principais aspectos a serem rigorosamente controlados é a qualidade das águas, que é determinante para a qualidade ambiental de uma região, uma vez que a água é um recurso estratégico para
qualquer população animal, vegetal ou humana e, portanto, sustenta a biodiversidade, a produção de alimentos e suporta todos os ciclos naturais. A água tem, dessa maneira, importância ecológica, econômica e social.
Isto torna indispensável um Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, com o objetivo de avaliar e acompanhar as possíveis interferências na qualidade dos recursos hídricos localizados na área de influência
direta do empreendimento, visando à proteção, preservação e a conservação dos mananciais.
Este programa também é indispensável para verificar a eficácia dos sistemas de tratamento dos resíduos sólidos e efluentes líquidos decorrentes do empreendimento.
Embora o Plano Ambiental de Construção - PAC seja desenvolvido para, dentre outros objetivos, controlar, minimizar e mesmo evitar que a implementação do projeto venha a gerar poluição da baia norte, não se pode
descartar a possibilidade de as obras de implantação do mesmo provoquem eventuais aumentos da turbidez da água, elevação da taxa de sólidos em suspensão e eventual surgimento ou aumento dos níveis de óleos e graxas.
Assim, a partir da execução do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água serão geradas importantes informações acerca da qualidade das águas na região, possibilitando, através das análises dos parâmetros
monitorados, identificar eventuais alterações, quer pelas atividades de implantação do projeto, quer por outras possíveis fontes de poluição.
O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para o empreendimento em questão deverá incluir os resultados de amostragens realizadas em cursos d’água impactados, analisando itens como pH, cor, série de
sólidos, óleos, graxas e coliformes termotolerantes, além do detalhamento de metodologias de análise, dos laudos laboratoriais e dos limites de detecção dos métodos utilizados.
Pretende-se com isso, avaliar o impacto da obra de construção sobre a qualidade das águas da região através de uma seleção de variáveis físico-químicas e biológicas que dêem segurança aos procedimentos de análise.
Caso sejam identificadas alterações negativas decorrentes das atividades relacionadas à implantação do empreendimento, deverão ser propostas medidas corretivas para a melhoria da qualidade ambiental.
Os parâmetros a serem seguidos em relação ao monitoramento da qualidade da água deverão seguir as diretrizes normatizadas pelas Resoluções nº 020/86 e 357/05 do CONAMA que dispõem sobre a classificação dos
corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelecem as condições e os padrões de qualidade. Caso algum parâmetro previsto não seja observado deverá ser apresentada justificativa prévia em
bases técnicas e científicas. Além disto, as ações previstas neste programa deverão abranger as fases de implantação e operação do empreendimento.
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1.12.4 Programa de Controle Ambiental da Qualidade do Ar

A movimentação de veículos pesados, bem como a terraplanagem e a queima de óleo diesel nos motores veículos e equipamentos são responsáveis pela inserção na atmosfera de grandes quantidades de poeira e gases
nocivos à fauna silvestre, flora e seres humanos. Além deste tipo de emissões, as atividades de demolição, escavação, corte, lixa entre outras, serão grandes contribuintes de partículas em suspensão, também chamadas de
poeiras fugitivas. Portanto, é imprescindível controlar a emissão destes poluentes nestas e outras atividades inerentes às obras de construção civil para garantir a qualidade do ar no ambiente de trabalho e também garantir esta
qualidade nas áreas que serão afetadas.
Dessa forma, o presente programa contemplará medidas que contribuirão para minimizar os impactos ambientais deletérios previstos e, principalmente, os efeitos na saúde da mão-de-obra envolvida nos trabalhos e dos
moradores próximos pela exposição de poluição atmosférica.
Conforme detalhado na Avaliação dos Impactos Ambientais constante no estudo, estima-se um aumento dos níveis de emissão de poeiras e gases no período da construção, sendo maior no início, devido a maior
movimentação de terra, e decaindo no decorrer das obras. Essa fase produzirá este impacto em decorrência das atividades nela desenvolvidas, tais como terraplenagem, transporte de material (emissões fugitivas, isto é, sem
controle de fluxo), emissão pelo escapamento dos veículos, britagens, etc. Já na fase de operação do empreendimento, a emissão de gases e poeiras deverá se situar em níveis bem menores devido as características do
empreendimento e a pouca circulação de veículos.
A poluição atmosférica afeta a população humana e também a biota, visto que o acúmulo de poeira e hidrocarbonetos sobre as folhas e solos, principalmente quando apresentam concentração de metais pesados,
prejudicam a vegetação, reduzem a disponibilidade de alimentos ou apresentam-se contaminados para a fauna, quebrando o ciclo alimentar normal.
Dessa maneira, o Programa de Controle Ambiental da Qualidade do Ar proposto para o empreendimento deverá contemplar medidas que minimizarão os impactos ambientais estimados e, principalmente, os efeitos na
saúde de todos os envolvidos, tanto os trabalhadores quanto a população. Durante todo o período de construção, deverão ser implementadas atividades de controle rigoroso de todos os pontos de emissão de poluentes
considerados críticos.
O principal objetivo deste programa ambiental é, através da implantação de uma série de medidas de controle, não só reduzir as emissões de gases e poeiras, como também reduzir seu impacto nas comunidades da área
afetada (faunísticas, florísticas e humanas).
Com o objetivo de proteger a saúde, a segurança e bem-estar da população, bem como não ocasionar danos à flora, à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral, o Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA, por meio da Resolução n 003, de 28 de junho de 1990 e publicada no D.O.U. de 28/08/1990, fixou em nível nacional os padrões de qualidade do ar como metas a serem atingidas em todo o território nacional. O
programa ora proposto deverá considerar todos os critérios legais e as normas técnicas vigentes visando garantir um ar saudável na área afetada diretamente pelo empreendimento.
O nível de poluição atmosférica é medido pela quantificação das substâncias poluentes presentes no ar. Como a variação destas substâncias é muito grande, um dos componentes para diagnósticos da qualidade do ar é a
comparação das concentrações medidas com os parâmetros estabelecidos. Um padrão de qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a concentração de um componente atmosférico, que garanta a proteção da
saúde e o bem estar das pessoas e a qualidade ambiental em geral. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos que possam propiciar uma margem de segurança adequada. Isto
deverá ser observado nos parâmetros a serem detalhados no programa a ser desenvolvido na fase de elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA.
Em síntese, a implementação do presente programa ambiental visa não só reduzir a emissão de poluentes atmosféricos, mas também o impacto que os mesmos possam causar nas comunidades afetadas, nos trabalhadores
e na biota. O controle e o monitoramento da poluição atmosférica e o atendimento aos limites estabelecidos pela legislação vigente, irá garantir a preservação da saúde e do bem-estar de todas as comunidades impactadas.
Por ser caracteristicamente um programa ambiental de monitoramento e controle, pode-se afirmar que sua principal meta será a de manter em níveis permissíveis a emissão de gases e material particulado, de modo a
evitar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Para isto deverá partir do levantamento e análise dos dados existentes sobre a qualidade do ar na região constantes do diagnóstico ambiental realizado no EIA e no
reconhecimento de campo.
Entre as medidas que serão posteriormente detalhadas no programa, pode-se citar como exemplo para o entendimento de seu escopo:

175

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR


Realizar monitoramento visual da fumaça dos escapamentos através do Índice de Fumaça Tipo Ringelmann Reduzido, assegurando que nenhuma fonte exceda o N°2 da escala;



Fiscalizar realização de manutenção preventiva periódica dos veículos e equipamentos de modo a manter suas emissões dentro dos parâmetros exigidos pela legislação (Resolução CONTRAN N°510 de 15/02/77

e na Portaria MINTER GM/N° 100 de 14/07/80);


Determinar que, enquanto as máquinas, equipamentos e veículos não estiverem em operação, estes deverão permanecer desligados;



Recomendar que a saída de exaustão dos veículos e equipamentos se localize o mais alto possível e virada para cima de forma a facilitar a dispersão das emissões;



Evitar a operação de veículos e equipamentos próximos a áreas sensíveis;



Dar preferência a motores elétricos ou com baixa emissão de poluentes;



Reduzir ao máximo a necessidade de operações e movimentações dos veículos dentro do canteiro.



Evitar manter o solo exposto e utilizar técnicas de umectação de solo para evitar sua dispersão atmosférica



Evitar realizar serviços de escavação durante períodos muito secos e com ventos fortes;



Prever barreiras físicas ao redor da obra ou das áreas de trabalho para diminuir as emissões além do limite da obra;



Controlar a altura de lançamento de terra nos trabalhos de carga e descarga;



Cobrir com lona ou barreiras físicas as caçambas dos caminhões transportadores;



Lavar os pneus dos caminhões, veículos e máquinas sempre que estes deixarem o canteiro

É interessante que todos os programas, incluindo este, estejam articulados com o programa de relacionamento e comunicação social, educação ambiental e com o programa de supervisão ambiental de construção, pois os
resultados estão diretamente ligados à participação efetiva de todas as empreiteiras que atuarão nas obras e seus colaboradores. Este programa também se relaciona com o programa de monitoramento da qualidade do ar.
O monitoramento permanente da efetiva implementação destas e demais medidas específicas a serem recomendadas no Programa de Controle Ambiental da Qualidade do Ar abrangendo todas as atividades com potencial
de emissão de poluentes do ar, garantirão a mínima emissão poluição atmosférica com o mínimo efeito na população e ao meio ambiente em geral.

1.12.5 Programa de Controle de Ruídos

Uma grande ameaça à qualidade de vida é a poluição sonora, que ocorre quando num determinado ambiente o som altera a condição normal de audição, isto é, há produção de ruídos capaz de produzir incômodo ao bemestar ou malefícios à saúde. Seu agravamento merece atenção especial no cuidado com a qualidade ambiental de uma região.
Também é importante fazer a distinção de som e ruído. Pode-se afirmar que som é qualquer variação de pressão que o ouvido humano possa captar, enquanto ruído é o som ou o conjunto de sons indesejáveis,
desagradáveis, perturbadores. O critério de distinção é o agente perturbador, que pode ser variável, envolvendo o fator psicológico de tolerância de cada indivíduo.
Também se deve destacar que a poluição sonora não é um simples caso de desconforto acústico. Embora ela não se acumule no meio ambiente, como ocorre em outros tipos de poluição, também causa vários danos à
saúde e ao bem estar das pessoas.
O ruído, conforme conceito apresentado é o fenômeno que mais colabora para a existência da poluição sonora. Ele é provocado pelo som excessivo em diversas situações e causa efeitos negativos para o sistema auditivo
das pessoas, além de promover alterações comportamentais e orgânicas. Assim, a problemática da poluição sonora vai muito além das perdas auditivas induzidas por ruídos e que são detectáveis através de audiometrias. Ela
engloba problemas extra-auditivos que são mais difíceis de serem detectados, mas que estão diretamente relacionados com o bem estar e a saúde humana. Altos índices de pressão sonora podem desencadear dificuldade para
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dormir, efeitos fisiológicos e cardiovasculares, efeitos na saúde mental e na performance laboral, além de afetar o comportamento. Em geral, as condições físicas e psicológicas são afetadas, principalmente em indivíduos com
predisposições, acarretando redução do desempenho, instabilidade de humor, irritabilidade, agressividade, alterações emocionais (depressões e excitações), estresse, dentre outros males.
Os problemas relativos aos níveis excessivos de ruídos estão incluídos entre aqueles sujeitos ao controle da poluição ambiental, cuja normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente
equilibrado e necessário à sadia qualidade de vida é atribuída ao CONAMA, de acordo com o que dispõe o inciso II do art. 6º da Lei t.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.
Para fins de controle a identificação entre som e ruído é feita através da utilização de unidades de medição do nível de ruído. Há também a definição dos padrões de emissão aceitáveis e inaceitáveis pelas normas
vigentes, o que permite a verificação do ponto limítrofe do ruído produzido. O nível de intensidade sonora é expressa normalmente por decibéis (dB) e é apurada com a utilização de aparelhos próprios para este fim.
Ressalta-se que a realização destas medições deverá ser procedida conforme orientações das normas técnicas. No caso da medição dos ruídos, esta deverá vir com indicação de Leq, L10 e L90 (Nível de ruído equivalente
contínuo, índice estatístico a 10% e índice estatístico a 90%, respectivamente); registro gráfico da leitura e identificação do local exato da medição por meio de fotos e coordenadas GPS. As medições de vibrações deverão
apresentar a aceleração (RMS) e velocidade (pico e RMS), com registro gráfico a intervalos e amostragens definidas conforme o recomendado.
Desse modo, o programa poderá efetivamente monitorar os ruídos e vibrações provocadas operação contínua de máquinas e demais equipamentos na fase de construção, aplicando as medidas necessárias para diminuição
do desconforto e precaução dos riscos conforme as demandas de cada etapa, inclusive na operação do empreendimento.
Outra questão que o programa deverá considerar é a classificação dos pontos de maior concentração de ruídos a fim de definir os procedimentos e equipamentos necessários a serem adotados pelos trabalhadores da área
para garantir sua segurança e das comunidades próximas.
Da mesma forma, também se pode medir a incidência de vibrações por meio de equipamentos específicos. Este tipo de vibrações se propaga pelo solo e pelas construções e, se exageradas, implicam na necessidade de se
conseguir atenuações.
A percepção, por parte dos ocupantes da área, destas vibrações ocorre normalmente em relação ao ruído radiado pelas mesmas (no caso pelos elementos de construção), dado que o ouvido apresenta sensibilidade mais
elevada que os terminais nervosos que proporcionam a percepção tátil das vibrações. Mesmo assim, esta percepção pode induzir receios relativos a aspectos ligados à estabilidade estrutural dos imóveis ainda que as vibrações
tornadas perceptíveis apenas por via auditiva apresentem intensidades muito inferiores aos limiares de risco para as construções.
Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas de controle que reduzam a emissão dos ruídos e vibrações, bem como a implantação de monitoramento permanente que permita
acompanhar a eficiência e eficácia das medidas adotadas para prevenir e minimizar os impactos negativos da obra neste sentido tanto nas populações humanas quanto na fauna.
Uma medida a ser aplicada consiste na realização de inspeções periódicas nos veículos envolvidos na implantação do empreendimento. Este procedimento deverá exigir a manutenção do veículo, em especial ao sistema
de escapamento, nas condições originais de fabricação. Sendo esta manutenção vinculada a liberação dos veículos para circulação dentro do site e deverá ser feita com frequência a ser definida.
Outra medida comumente utilizada para fontes fixas, quando viável, é o enclausuramento do equipamento ruidoso, por meio da construção de uma sala para o seu isolamento ou da instalação de painéis em torno dele, o
que reduz a transmissão sonora, resultando e um nível de ruído externo adequado.
Cabe ressaltar que o diagnóstico ambiental apresentado no EIA/RIMA, bem como (e especialmente) a análise dos impactos ambientais realizada, tratou a fundo esta questão pesquisando todo o arsenal de normas técnicas
nacionais e internacionais que dispõem sobre o assunto e recomendando medidas consideradas do ponto de vista técnico, bastante eficientes e seguras.
Desta forma, o Programa de Monitoramento de Ruídos contempla medidas que contribuirão para minimizar os impactos ambientais estimados dentro desta preocupação e, principalmente, os efeitos na saúde da mão-deobra e dos moradores próximos, pela exposição a níveis elevados de ruídos e possíveis vibrações.
Durante o período de construção do parque e marina serão implementadas atividades de controle em todos os pontos considerados chaves e após a conclusão das obras, sem a atuação das fontes de ruído ligadas a obra, o
desconforto auditivo voltará aos níveis anteriores a implantação. Sendo este produzido principalmente pelas vibrações e ruído decorrentes do fluxo de veículos na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos (Av. Beira Mar).
Assim o Programa de Monitoramento dos Ruídos a ser desenvolvido deverá ter como principal objetivo avaliar o nível destes elementos nas áreas de entorno das obras, determinando os pontos mais críticos e os níveis de
ruído e vibrações correspondentes, avaliando-se então, a relevância do impacto ambiental nestes receptores.
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1.12.6 Programa de Controle de Processos Erosivos

Na fase de implantação do Parque Urbano e Marina será efetuada a limpeza da vegetação da área onde serão realizadas as estruturas, com posterior aterro e nivelamento do terreno. Durante as obras a sequência consistirá
basicamente nas atividades de supressão de vegetação, de decapeamento, aterro, terraplenagem, construção das bases de equipamentos e das edificações definitivas. Estas atividades acarretarão, temporariamente, na exposição
do solo, sendo estas áreas portanto, susceptíveis a processos erosivos, carreamento e transporte de sedimentos.
Tais ações influem diretamente nos processos de escoamento superficial, ainda que o terreno não apresente grandes declividades. Em locais onde ocorrerá supressão de vegetação, escavação, decapagem ou
impermeabilização do solo, as águas de chuva, chegam diretamente ao solo, produzindo pequenos sulcos, espalhando os materiais ali depositados. Com o tempo, esse fluxo de água, que flui de forma laminar e com alta
capacidade de transporte, à medida que se movimenta encontra pequenas drenagens naturais pelos quais escoam, entrando em turbilhonamento e aumentando sua capacidade erosiva e de transporte. Os canalículos juntam-se
sequencialmente, originado canais permanentes, dando início à corrosão fluvial e ao entalhamento. Esta erosão disponibiliza grande parte dos materiais que chegam aos cursos d’água, que são então transportados e depositados
mais adiante causando assoreamento do local.
Desta forma, este programa justifica-se em função da possibilidade do aumento das taxas de erosão e assoreamento, decorrentes das atividades de modificação do uso do solo, corte de vegetação, atividades de construção
civil, entre outros.
Este programa tem como objetivo prevenir e controlar eventuais processos erosivos e de assoreamento, durante a etapa de implantação na área diretamente afetada pelo empreendimento, bem como evitar as
instabilidades ocorridas durante as atividades de movimentação de terra e consequentemente os processos erosivos decorrentes da fase de implantação.
A prevenção e controle dos eventuais processos erosivos e de assoreamento terá início na identificação das áreas susceptíveis à erosão, bem como das atividades que mais exercem pressão sobre a estabilidade física do
solo.
A identificação das áreas de risco e de atividades potenciais causadoras de erosão deverá ser realizada a partir de inspeções ao local, objetivando a identificação e mapeamento de áreas propícias à formação de processos
erosivos, áreas com supressão de vegetação, de movimentação de terra, obras civis e pontos de estocagem de material de solo.
Os pontos potenciais causadores de erosão deverão ser identificadas, visando a proposição de medidas de controle ambiental ao longo da implantação do empreendimento.
O controle de erosão e assoreamento deverá ser iniciado assim que for removida a cobertura vegetal. Os trabalhos decapeamento e terraplanagem deverão ser realizados com apoio topográfico e deverão ser previstas
medidas de retenção de sedimentos e de controle dos processos erosivos, como paliçadas de contenção e obras de arte. Na eventualidade de formações de pontos de acumulação com gradiente negativo, não possibilitando o
escoamento por gravidade, deverá ser instalado sistema de bombeamento para a exaustão das águas pluviais, através de tubulações convenientemente dimensionadas em função das vazões e alturas manométricas necessárias.
Em áreas de terraplanagens, cortes e aterros na preparação do terreno para a instalação das edificações até as obras do entorno, da mesma forma, onde houver a retirada da cobertura vegetal ou aterro, deverão ser
implantados controles de drenagem para evitar ou reduzir a erosão e o assoreamento, entre outras medidas complementares de controle.
Nos pontos de captação, visando à contenção e decantação dos materiais particulados, deverão ser abertas caixas de sedimentação, poços ou bacias de decantação provisórias. Estas caixas, poços ou bacias de decantação
devem passar por limpezas periódicas para recolhimento dos materiais particulados decantados.

1.12.7 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes líquidos
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Considerando que as diversas atividades a serem desenvolvidas no empreendimento, tanto na fase de implantação quanto na de operação, irão gerar resíduos sólidos e efluentes líquidos, cuja disposição inadequada
contribui para a degradação ambiental, é que se elaborou um programa para definir medidas de gerenciamento destes resíduos.
De modo genérico, os resíduos sólidos são materiais resultantes do processo de produção, transformação, utilização ou consumo, oriundos de atividades humanas, animais ou resultantes de fenômenos naturais, cuja
destinação deverá ser ambientalmente e sanitariamente adequada. No caso da construção civil, além dos resíduos gerados pelos trabalhadores e técnicos envolvidos na obra, são comuns os resíduos provenientes do próprio
processo de construção. Já os efluentes líquidos, que se constituem das águas residuárias de diversas fases da implementação do empreendimento, caracterizam-se pela grande quantidade de matéria orgânica, nutrientes
(nitrogênio e fósforo) e microorganismos.
Assim, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos proposto para o empreendimento visa evitar a disposição e/ou lançamento irregular destes resíduos no ambiente, com base na resolução
CONAMA N° 307/2002, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos da construção civil, promovendo um tratamento e destinação final adequada.
A premissa básica do programa deverá ser a de que, em todos os segmentos operacionais de sua implementação, sejam escolhidas alternativas tecnicamente corretas para o meio ambiente e para a saúde da população,
com base na prevenção da poluição, atuando com foco na melhoria contínua e na melhoria do desempenho ambiental do empreendimento.
Considera-se como área de implantação do empreendimento, para efeito deste programa, os canteiros de obras, as áreas de armazenamento de materiais, as áreas de apoio e as áreas onde se localizam as obras
propriamente ditas.
Desta forma, o programa deve envolver:


A regularização do empreendimento perante as exigências ambientais no que diz respeito aos resíduos sólidos e efluentes líquidos;



A proteção e manutenção da integridade das estruturas físicas que envolvem os resíduos;



A realização da limpeza adequada das áreas e instalações da obra, realizando a coleta, o tratamento e a disposição correta do lixo, levando em consideração as características das fontes de produção, o volume e os

tipos de resíduos e também as características sócio-culturais dos trabalhadores envolvidos e das comunidades afetadas, bem como as características climáticas e urbanísticas locais.
Dentro da concepção de desenvolvimento sustentável, reduzir e utilizar os resíduos e subprodutos aparece como tarefa fundamental à sociedade atual. No contexto de uma obra do porte da que ora se projeta, os maiores
desafios neste sentido são diminuir o volume de entulho gerado, reduzindo o uso de áreas para sua disposição, e o beneficiamento deste entulho, reutilizando-o no ciclo produtivo e diminuindo o consumo de energia e de
recursos naturais sem comprometer a qualidade e segurança do empreendimento. O beneficiamento consiste na operação que permite a requalificação dos resíduos da construção civil, por meio de sua reutilização, reciclagem,
valorização energética e tratamento para outras aplicações e deve ser uma alternativa a ser levada em conta pelo programa a ser desenvolvido e que deverá ter também entre seus procedimentos:


A caracterização dos resíduos quanto a origem (no caso, identificação das etapas e pontos geradores de resíduos), a natureza física, a tratabilidade) e a classe dos mesmos. Conhecendo-se os rejeitos das atividades

produtivas, pode-se escolher indicadores que melhor se adaptem às reais condições encontradas, como:


Definição dos aspectos de gerenciamento: redução na fonte; acondicionamento/segregação na fonte; transporte interno; armazenamento; reciclagem e/ou reaproveitamento; transporte externo; tratamento ou

destino final.


Definição das ações a serem tomadas para o manuseio, estocagem e destinação final;



Definir práticas que permitam promover a minimização da geração de resíduos e que garantam seu manuseio, separação, estocagem e disposição final da forma mais adequada, dentro da legislação e normas

aplicáveis, de modo a evitar danos à saúde e segurança dos funcionários e da população e ao meio ambiente.
Por fim, o programa delineado neste escopo tem um caráter preventivo, que visa além de resguardar os empreendedores e executores do empreendimento do pagamento de multas e outras sanções penais pelo não
cumprimento das exigências legais e de possíveis reparações de danos causados pelos resíduos sólidos e líquidos não adequadamente tratados (na maioria das vezes muito mais complicadas tecnicamente e dispendiosas
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financeiramente) e, acima de tudo, resguardar o meio ambiente da poluição de corpos hídricos, contaminação do lençol freático, degradação estética e paisagística, em relação as populações do entorno e no que se refere à sua
saúde e bem-estar.

1.12.8 Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais

O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais compreende a identificação, classificação e avaliação dos riscos ambientais e a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos
que tem por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos. Assim, ele pode ser definido como a elaboração e implantação de procedimentos técnicos e administrativos com o objetivo de manter os riscos dentro dos limites
aceitáveis pelas normas vigentes e garantir a operação adequada dos processos, respeitando padrões de segurança recomendados e criando rotinas de otimização dos mesmos. Além das medidas para redução dos riscos, o
Programa de Gerenciamento dos mesmos também deve contemplar ações que visem manter o empreendimento operando, ao longo do tempo, dentro de padrões de segurança considerados aceitáveis ou toleráveis.
O risco pode ser entendido como a freqüência com que um problema pode ocorrer multiplicado pela severidade da sua conseqüência se o mesmo não for evitado/mitigado por alguma providência eficiente. Considerando,
pois, que o risco é uma função da freqüência de ocorrência dos possíveis acidentes e dos danos, isto é, das consequências geradas por esses eventos indesejados, a redução dos riscos envolvidos pela implantação deste
empreendimento pode ser conseguida por meio da implementação de medidas, ações e comportamentos que visem tanto reduzir as freqüências de ocorrência de acidentes quanto de suas respectivas consequências. Assim, um
Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais envolve ações preventivas, ações de proteção e ações corretivas.
Além disto, o uso de ferramentas de estudo de riscos traz benefícios secundários muito importantes para todos os envolvidos em um empreendimento (empreendedor, construtoras, população afetada, sociedade em geral),
pois a avaliação minuciosa do processo de construção e operação do mesmo ajuda a identificar oportunidades que melhoram não apenas a segurança das operações, mas também a eficiência dos processos, aumentando o
resultado financeiro e socioambiental do investimento e reforçando a responsabilidade social perante a comunidade e as instituições.
O gerenciamento de riscos ambientais é, portanto, um processo necessário e indispensável, diante da complexidade e da demanda por integração de múltiplos esforços para minimizar os riscos nas operações de
construção do empreendimento, principalmente.
O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais proposto deverá partir da caracterização do empreendimento e da região, onde será realizada a compilação dos dados relativos às características do empreendimento,
contemplando aspectos construtivos e operacionais, além das peculiaridades da região onde será instalado. Esta iniciativa permitirá conhecer detalhes que ajudarão a compor os cenários de acidentes possíveis, embasando de
forma mais segura as recomendações técnicas do programa.
Em seguida, o programa deve proceder ao estudo do risco, tarefa que envolve a identificação do perigo, o estudo da exposição ao perigo, a caracterização do risco (incluindo o grau de aceitabilidade do risco) e o
gerenciamento do risco propriamente dito, que envolve:


O desenvolvimento e a escolha de alternativas;



A seleção da remediação, projeto e implementação em caso de sinistros,



O monitoramento e revisão dos riscos.

Em resumo, a análise dos riscos envolve:


Identificação do perigo;



Estimativa de probabilidade e freqüência;



Análise de conseqüências (estimativa dos efeitos no homem e no meio ambiente);



Avaliação e determinação do risco.
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Entre as aplicações que o estudo de risco terá, pode-se citar:


A segurança de processos;



Segurança de processos ocupacionais;



Gerenciamento de segurança e meio ambiente;



Capacitação dos recursos humanos.

Em síntese, o objetivo do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais é apontar diretrizes para o desenvolvimento de um processo para identificar, analisar e mitigar continuamente os riscos ambientais relativos à
segurança durante as fases de construção e de operação do empreendimento, diminuindo a probabilidade de ocorrência das causas iniciadoras de falhas e a severidade das consequências de modo a garantir a menor incidência
possível de situações de emergência, protegendo os recursos naturais e as populações humanas. Este programa também deverá subsidiar a elaboração do Plano de Ação de Emergência – PAE do empreendimento e conectar
todas as ações identificadas, com vistas a avaliar e amenizar o risco de exposição dos trabalhadores a agentes de riscos perigosos para a saúde e integridade física.

1.12.9 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

A área onde se encontrará o empreendimento está atualmente completamente antropizada, com cobertura vegetal composta por espécies exóticas. Sendo assim, as alterações na vegetação natural provocadas pela
implantação do Parque Urbano e Marina não terão reflexo significativo.
O plano de recuperação atuará dando maior enfoque a questão do relevo, já que será realizado o aterro e terraplanagem da área. Para esta finalidade são propostas técnicas e procedimentos metodológicos para a
recuperação dos sítios degradados, bem como harmonizar o aspecto cênico do empreendimento as condições paisagísticas.
Destinado a orientar e especificar as ações que devem ser planejadas, projetadas e realizadas, o presente Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD tem como fim recuperar as áreas afetadas em seu aspecto
paisagístico e ecológico, de modo que os efeitos da implantação do empreendimento sejam minimizados. Para tanto, atividades como a recomposição do relevo, recolocação de solo, implantação de drenagens e a própria
recuperação da vegetação das áreas, quando possível, compõe o conjunto das medidas de recuperação ambiental que seguem descritas.
Este programa tem como objetivo propor ações para recuperação das áreas degradadas pelas atividades de implantação do estaleiro, possibilitando a melhoria da qualidade ambiental no que compete ao aspecto
paisagístico e a manutenção das especificidades da fauna e flora locais.
Recomenda-se que sejam implementados sistemas de drenagem superficial e obras de arte complementares, que compreende na captação e adução ordenada das vazões de águas de chuva que precipitam sobre as áreas
afetadas, sem riscos de erosão e instabilidades, até o descarte nos rios e canais responsáveis pela drenagem natural.
As medidas de recuperação ambiental contemplam os diferentes níveis de intervenção e impactos sofridos pela área em análise. Em função disso, medidas específicas devem ser tomadas objetivando a reabilitação
topográfica e paisagística das áreas afetadas, de tal forma que não destoem da paisagem circundante e aproximem-se do ambiente original ou de patamares esperados.
Entre as medidas pode-se citar a recomposição de relevo e paisagística, que compreende basicamente a realização de terraplanagem simples, redesenhando superfícies topográficas irregulares existentes. Esta medida tem
a finalidade de atenuar o impacto visual e reduzir a possibilidade de deflagração de processos erosivos (laminar e linear). O remodelamento topográfico poderá ser executado com o auxilio de retroescavadeiras, tratores de
esteira e caminhões. A revegetação, que é parte essencial no processo de recuperação de áreas degradadas, implica, não só o plantio de espécies vegetais, mas também uma seleção adequada dessas espécies e de técnicas de
manejo, visando reconstituir e acelerar os processos de sucessão vegetal que naturalmente acontecem.
1.12.10 Programa de Monitoramento da Biota Aquática
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O Programa de monitoramento da biota aquática tem como foco o monitoramento da biota aquática do corpo d’água da Área de Influência Direta, com o intuito de observar as possíveis alterações das espécies e de seus
padrões de distribuição ao longo do tempo. A correlação das informações obtidas com os fatores impactantes e ambientais permitirá analisar se as medidas propostas estão sendo eficazes.
Ademais, o monitoramento permitirá o aprofundamento sobre o conhecimento da fauna aquática local ao longo do tempo e a verificação do status de conservação das populações.
As alterações na qualidade dos recursos hídricos e na circulação hídrica são os principais impactos para o ambiente aquático e, consequentemente, para as espécies que vivem neste habitat. Entende-se por biota aquática
as espécies que compreendem a ictiofauna, a carcinofauna, a fauna acompanhante, os mamíferos aquáticos, a macrofauna bentônica e o fitoplâncton, entre outros.
Assim, a fauna aquática será dividida em quatro grupos para a realização do monitoramento:
(1)

Ictiofauna e Carcinofauna;

(2)

Fitoplâncton;

(3)

Mamíferos aquáticos;

(4)

Macrofauna bentônica

Para o acompanhamento das variações sazonais e decorrentes da obra, sugerem-se coletas bimestrais destes grupos nos mesmos moldes utilizados no Capítulo de fauna aquática, possibilitando a obtenção de uma série
histórica e temporal representativa.

1.12.11 Programa de Monitoramento da Fauna

A área onde se localizará o empreendimento, em especial o do meio biótico, encontra-se já bastante descaracterizada pelo processo de antropização ali presente.
Especificamente no que diz respeito à fauna, a pouca vegetação e o forte movimento do tráfego já impõe um forte stress auditivo sobre os animais, e induz a um empobrecimento da variedade de espécies e quantidade de
indivíduos ali presentes, de maneira que a movimentação de veículos, máquinas e equipamentos durante a fase de obras do empreendimento não será um elemento totalmente novo na área.
Por se encontrar em uma região costeira, a maior parte das espécies animais do entorno do empreendimento é composta por espécies marinhas ou dependentes do mar. Sendo necessária atenção especial para este
ecossistema, com o agravamento de que será realizado ainda o aterro de aproximadamente 90 metros além da linha da costa, consequentemente ocasionando a perda de habitats para os animais que residem ou utilizam aquela
área para algum fim.
Desse modo, o risco de ocorrência de afugentamento da fauna local está vinculado à fase de obras, tendo em vista as atividades de preparo do terreno, instalação de estruturas de apoio e movimentação dos trabalhadores.
Este risco deverá ser evitado ao máximo possível por meio de ações especializadas de monitoramento da fauna, a fim de prevenir mudanças significativas sobre as comunidades faunísticas remanescentes do local,
garantir a integridade ecológica da região e até mesmo, proporcionar condições para o aumento da fauna no futuro, após a conclusão das obras.
Para isto está sendo proposto um Programa de Monitoramento da Fauna com o objetivo de maximizar o conhecimento sobre as alterações nas populações e comunidades da fauna local, ameaçada em decorrência dos
impactos advindos da implantação do empreendimento e monitorar as espécies animais nas áreas de influência do projeto, incluindo o uso de bioindicadores.
No caso em questão, adota-se o conceito de bioindicadores como espécies ou grupos taxonômicos superiores com características (como presença/ausência, densidade populacional, dispersão, sucesso reprodutivo) que
podem ser teoricamente usadas como um índice para outros atributos ecossistêmicos. Eles permitem identificar desvios do status normal de um ambiente por meio da resposta a um fator contaminante/impactante.
Entretanto, o termo bioindicadores pode ter um significado científico mais abrangente, mas que foge aos objetivos relacionados ao empreendimento em pauta. Existem, por exemplo, bioindicadores moleculares, celulares
e, ao nível do animal completo (como os que se adotarão neste programa).
Sua importância está no fato de que permitem identificar as interações que ocorrem entre os contaminantes e os organismos vivos e possibilitam a mensuração de efeitos sub-letais. Esta última característica permite por
em prática ações remediadoras ou, melhor ainda, ações preventivas, daí sua importância e o interesse de sua incorporação no monitoramento ambiental de áreas.
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Para o sucesso do Programa de Monitoramento da Fauna, o mesmo deverá contemplar o acompanhamento de espécies da mastofauna, ictiofauna, herpetofauna, malacofauna e da ornitofauna, com atenção redobrada para
as espécies ameaçadas de extinção.
Sugere-se que, para viabilização deste programa ambiental, sejam realizados convênios com instituições (defesa civil, polícia ambiental, instituições de pesquisa, por exemplo) de modo a assegurar encaminhamentos
adequados à questão. Também é importante envolver as comunidades e trabalhadores nas ações de proteção à fauna por meio da conscientização sobre sua importância e do compartilhamento de responsabilidades.

1.12.12 Programa de Apoio ao Turismo

O programa de Apoio ao Turismo é desenvolvido junto ao município em parceria com o setor Poder Público e privado para propor ações que incentivem este setor. Este programa estará baseado em ações participativas
que indicarão as demandas prioritárias relacionadas à atividade de turismo.
No empreendimento estão previstos uma série de atrativos turísticos como feira de artesanatos, parque infantis, quadras, pista de skate e ciclovias, além da ligação direta com o percurso esportivo da Av. Beira-Mar de
modo à melhor integrar o parque o calçadão.

1.12.13 Programa de Valorização da Cultura Local

O Programa de Valorização da Cultura Local visa apoiar organizações sociais locais e iniciativas comunitárias, a partir da promoção e desenvolvimento de projetos que contemplem a valorização da cultura local.
Para manifestações de cultura haverá espaço para eventos, parques e feiras ao ar livre, anfiteatro, permitindo apresentações diversas utilizando como pano de fundo a vista da baia norte. Como forma de aproximar os
visitantes à fauna local, a vegetação utilizada no paisagismo terá predominantemente plantas nativas da Mata Atlântica.
Desta maneira o Programa de Valorização da Cultura Local tem o intuito de provir às ferramentas necessárias para a manutenção da cultura da região.

1.12.14 Programa de Comunicação Social

Vive-se hoje numa sociedade de redes, onde a informação cada dia é mais demandada e exigida como direito essencial. Neste contexto, a sociedade cada vez mais reivindica maiores esclarecimentos sobre os
empreendimentos a serem instalados em sua região e exige sua participação no processo de planejamento dos mesmos. Amplia-se o interesse pelas questões ambientais que dizem respeito a estes empreendimentos e pela
formulação de alternativas para as diferentes atividades e para as compensações dos impactos delas decorrentes.
A divulgação e a publicidade são elementos primordiais para o sucesso da gestão ambiental e dos programas ambientais implantados em função de um empreendimento, pois somente com a informação segura e eficaz, a
participação ativa das comunidades envolvidas estará garantida.
Para a implantação de um empreendimento do porte do Parque Urbano e Marina são necessárias muitas intervenções, que envolvem, além dos trabalhos preliminares, terraplenagem, aterro, alterações nos sistemas de
água e esgoto, dentre outros. Essas atividades interferem no ambiente gerando alguns impactos potenciais tais como o aumento do nível de ruído, modificação da paisagem, perturbação temporária do tráfego local, aumento de
circulação de pessoas de fora na comunidade, suspensão temporária de abastecimento de água, geração de empregos diretos e indiretos, provocando assim alterações na rotina dos moradores e interferindo diretamente na
qualidade de vida da comunidade no entorno.
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Estas interferências nos componentes ambientais (físicos, bióticos e socioeconômicos) e até mesmo as expectativas positivas (como novas oportunidades de emprego, melhorias no quadro ambiental e de qualidade de
vida na região e compensações ambientais etc) geram uma série de dúvidas e ansiedades na população que precisam ser respondidas de forma responsável e segura.
Em face destas questões, é preciso viabilizar canais de relacionamento com as populações afetadas pelo empreendimento, de modo a divulgar informações sobre as características da obra e também sobre as mais
importantes etapas e ações relativas ao projeto, como por exemplo, sua abrangência espacial, oportunidades de empregos, impactos e programas ambientais desenvolvidos.
Para que todas estas informações sejam geradas, divulgadas e acessíveis aos diversos públicos interessados, é preciso que o empreendimento conte com um Programa de Comunicação Social bastante abrangente. Esta é
uma boa forma de estabelecer uma relação de confiança entre o empreendedor e a sociedade, favorecendo o diálogo social, a inserção de possíveis reclamações, sugestões e solicitações locais e o sucesso do projeto como um
todo.
Assim sendo, todas as ações da obra deverão ser comunicadas amplamente à sociedade e todo programa ambiental deve ser divulgado antes de seu lançamento e deverá ser reforçado sistematicamente depois durante sua
execução.
A população deverá ter suas dúvidas esclarecidas sobre todos os objetivos e metas a serem alcançados pelos programas ambientais desenvolvidos e do andamento dos trabalhos em relação às obras, através de diversas
mídias, sempre tendo como foco a melhor forma de alcance da comunidade de acordo com suas características específicas. Desse modo poderão ser utilizados folhetos, cartilhas, folders, divulgação em rádio e TV, palestras em
escolas, centros comunitários e em outros lugares que possam irradiar a informação e a participação.
A implantação de um empreendimento em uma área turística com grande fluxo de pessoas, como a Avenida Beira Mar, requer a implementação de ações para a transmissão de informações sobre o projeto com uma
abrangência municipal. Bem como a interação com a população afetada de forma a prevenir impactos sobre as comunidades identificadas e reduzir os incômodos produzidos pela realização das obras por meio do preparo prévio
da população sobre os acontecimentos que irão se desenrolar em função dos trabalhos.
O Programa de Comunicação Social visa à elaboração de instrumentos e ferramentas de comunicação social para divulgar e apoiar as intervenções necessárias para implantação do empreendimento, de modo a ampliar o
grau de conhecimento e compreensão da população sobre as consequências socioambientais advindas do processo e também estabelecer um canal de participação efetivo junto às comunidades beneficiadas.
Para isto, o Programa deverá identificar os vários componentes do público-alvo (entidades representativas, ONG’s, lideranças locais e regionais, escolas, representantes institucionais, entre outros) das ações de interação
e comunicação social, bem como detalhar os meios e recursos (formas de abordagem) a serem utilizados junto a cada segmento e em cada fase de implantação do empreendimento. O objetivo deve ser sempre o de garantir
participação real, democrática e efetiva durante todas as etapas do processo.
Além disto, num plano mais abrangente, tem-se que, no Brasil, os ainda recentes, processos de redemocratização e de desenvolvimento de uma consciência ambiental mais apurada vem demandando discussões
frequentes sobre diretrizes para implantação de grandes projetos e seus respectivos impactos ambientais e sociais. Uma das consequências destes processos é um relativo consenso sobre a necessidade de uma política
participativa no desenvolvimento destes empreendimentos em todas as suas etapas tendo em vista seu grande potencial de modificação dos meios natural e antrópico. Estas novas condições impostas pela realidade constituem
uma importante conquista da sociedade brasileira no sentido da consolidação de sua base democrática, de exercício efetivo da cidadania e, é claro, da busca por mecanismos de desenvolvimento sustentável.
Diante de todo este panorama, é essencial a divulgação contínua e atualizada de informações acerca do empreendimento a ser implantado a fim de garantir que a população se previna da melhor maneira possível diante
dos incômodos temporários que irá passar em função da alteração de sua rotina, diminuindo assim, possíveis conflitos oriundos da desinformação.
O exercício da comunicação junto à sociedade local contribui, sobremodo, para a inserção regional do empreendimento, além de se constituir em importante canal de entendimentos e negociações, capazes de facilitar o
entendimento entre as mais diversas interfaces eventualmente originadas com a implantação do empreendimento.
Para garantir este direito, deverá ser mantido o Programa de Comunicação Social como parte integrante do Plano Básico Ambiental - PBA, para divulgar informações com a devida frequência e o alcance necessário da
população afetada. Este Programa, portanto, deverá estabelecer canais de diálogo entre a população afetada direta ou indiretamente e os executores do empreendimento.
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É importante que toda a ação comunicativa seja contextualizada e desenvolva-se em consonância com os outros programas ambientais para garantir que a informação chegue com veracidade e rapidez a todos os
envolvidos de modo a evitar problemas que comprometam a execução do empreendimento ou causem apreensões desnecessárias às comunidades. Daí o fato do Programa de Comunicação Social constituir um dos principais
elementos da gestão ambiental do empreendimento, responsável pela interlocução entre a execução do projeto, as instituições envolvidas e a sociedade em geral.

1.12.15 Programa de Educação Ambiental

O processo de educação ambiental em sua vertente transformadora acontece no momento em que a população, ao olhar de forma crítica para os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, reflete sobre os fatores
sociais, políticos e econômicos que originaram o atual panorama e busca atuar no seu enfrentamento.
Desta maneira, o fazer educativo proposto pelo Programa de Educação Ambiental espera contribuir para a formação de cidadãos comprometidos em atuar coletivamente rumo à construção de uma sociedade sustentável,
dentro de uma nova ótica de relação entre empreendedor e comunidade no setor de infraestrutura de transportes em que se considera cidadão a pessoa capaz de criar com outras, uma ordem que ela mesma vai vivenciar, cumprir
e proteger.
Essa nova ótica de relação entre empreendedor e comunidade exige que o gestor público sensibilize e instrumentalize a população fornecendo-lhe elementos e critérios que a capacite para uma organização política e
social que poderá assegurar as condições de diversidade, autonomia e interação ambiental como valores positivos, dentro de um modelo de desenvolvimento autossustentável, onde o desenvolvimento econômico e da
infraestrutura é elemento chave.
A Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 9.795 de 1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.281 de 2002, representou grandes avanços legais para o campo da Educação Ambiental trazendo em
seu bojo princípios que definem que a educação ambiental deve ser permanente e continuada, devendo estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, dentro e fora da escola.
Esta política atribuiu não só ao poder público, mas às instituições educativas, órgãos integrantes do sistema Nacional de Meio Ambiente, aos meios de comunicação de massa, às empresas, entidades de classe,
instituições públicas e privadas e à sociedade como um todo o compromisso em atuar com ações educativas relacionadas às questões socioambientais e é com base neste marco legal que o Programa de Educação Ambiental do
empreendimento em questão deverá se pautar.
Toma-se a educação ambiental neste trabalho como a educação para a geração de novos valores e atitudes humanas dirigidas à manutenção da qualidade de vida e conservação do meio ambiente.
Dentro deste conceito, considera-se que o maior objetivo do Programa de Educação Ambiental a ser desenvolvido é proporcionar ações educativas, através de um processo participativo, visando capacitar/habilitar setores
sociais para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região, informando a comunidade sobre as características ambientais e socioeconômicas da região, com ênfase na disseminação de informações
sobre as iniciativas de conservação da qualidade ambiental relacionadas ao empreendimento, priorizando o processo de participação comunitária no tratamento à análise dos problemas socioambientais locais e à proposição de
soluções a esses problemas.
O Programa de Educação Ambiental deve nortear e contribuir para o bom desenvolvimento das obras e para a melhoria dos padrões de qualidade de vida da população a ser beneficiada pelo projeto.
A experiência tem demonstrado que somente adotando-se uma perspectiva democrática e participativa se obtém resultados realmente efetivos em ações de educação ambiental. Desse modo, uma diretriz elementar que
desde já se recomenda é que este programa ambiental seja desenvolvido obedecendo a uma metodologia participativa, em que as comunidades atuem em todas as etapas do mesmo, inclusive em sua avaliação. Para isto deverá
propor uma gama variada de métodos e técnicas adequadas a cada público-alvo e que possibilitem um envolvimento responsável de todos os segmentos. Para isto, o enfoque do Programa de Educação Ambiental deverá ser
interdisciplinar, na medida em que ele atuará como um eixo integrador dos demais programas integrantes do Plano Básico Ambiental – PBA.
Isto significa que para se alcançar resultados de fato efetivos, este programa deverá ser abrangente, mas ao mesmo possuir flexibilidade interna suficiente para alcançar diferentes segmentos populacionais, cada um com
características próprias que requerem estratégias diferenciadas. Não se pode perder de vista as especificidades dentro do todo abrangente em que o programa irá se constituir.
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Para que essas linhas de ação diferenciadas possam ser traçadas dentro da máxima qualidade, recomenda-se um aprofundamento maior a respeito da realidade local na fase de elaboração do programa que será parte
integrante do PBA. Conhecendo-se melhor aspectos do cotidiano das populações envolvidas e da região do empreendimento poderá ser proposto em bases mais concretas ações conjuntas de educação ambiental que envolvam
diferentes atores sociais e instituições.
Para que o processo de educação ambiental seja efetivo e ampliado é importante envolver uma gama variada de pessoas (principalmente as que já exercem alguma atividade profissional ou voluntária no local) e
instituições que possam estabelecer parcerias significativas tais como lideranças da comunidade, agentes de saúde, postos de saúde, escolas, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Floram, universidades locais, entre outras.
Quanto aos eixos temáticos do programa é importante que ele traga orientações nos aspectos sanitários e de saúde, a introdução ou reforço de conhecimentos e práticas que tragam melhoria de vida e que ajudem a
prevenir ou minimizar os impactos negativos do empreendimento, capacitação para professores e técnicos da rede pública como agentes multiplicadores da educação ambiental, a formação para hábitos e atitudes
ambientalmente corretos, conhecimentos para a conservação e manejo dos recursos naturais, entre outros de interesse das populações impactadas.

1.12.16 Programa de Resgate, Preservação e Monitoramento do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico

O patrimônio histórico, cultural e Paisagístico é um bem de direito difuso, sob proteção da União. Desse modo, o Programa de Resgate, Preservação e Monitoramento do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico visa
o cumprimento da legislação pertinente ao licenciamento para a implantação do empreendimento em questão. De acordo com o que determina o Art. 4° da PORTARIA IPHAN Nº 230, de 17 DE DEZEMBRO de 2002, “a
partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados os Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com as fases de licenciamento ambiental do empreendimento de forma
a garantir a integridade do patrimônio cultural da área”.
Desse modo acredita-se que o programa proposto cumprirá com seu principal objetivo que é o de manter a integridade dos bens públicos representados pelo Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico porventura
presentes nas proximidades das áreas de intervenção do empreendimento, facilitando o seu conhecimento e as investigação de possíveis áreas objetos de interesse a esta matéria.

1.12.17 Plano de Ação de Emergência

O Plano de Ação de Emergência é um documento que deve conter todas as informações necessárias para atuar no caso da ocorrência de um acidente, constituindo um elenco de diretrizes que visam fornecer estrutura em
caso de contaminação das imediações da Marina por derramamento de combustíveis / lubrificantes.
Ele incluirá procedimentos específicos para a remediação de danos ambientais e especificação de medidas preventivas para cada uma das hipóteses de acidentes consideradas, cujo controle das situações de emergência
deve se dar em tempo hábil para que não sejam gerados danos irreversíveis.
A resolução n° 398/2008, do CONAMA, estabelece os critérios mínimos para a elaboração do plano de emergência individual – PEI, para possíveis incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional,
originados em instalações, dentre elas as marinas. Assim, o PAE deverá incluir, no mínimo, os seguintes elementos em sua estrutura:


Caracterização da instalação, destacando-se os detalhes geométricos e técnicos do projeto; como mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias, além da identificação do responsável pelo empreendimento;



Identificação dos cenários acidentais/emergenciais consideradas e procedimentos de combate para cada uma delas;



Informações e procedimentos para as ações de resposta às situações emergenciais compatíveis com os cenários acidentais considerados no Programa de Gerenciamento dos Riscos Ambientais, incluindo sistemas

de alerta e comunicação do incidente, estrutura organizacional de resposta- com definição de atribuições e responsabilidades dos envolvidos-, equipamentos e materiais de resposta, procedimentos operacionais que possam
causar interrupção do vazamento, conter e recolher o óleo derramado, procedimentos para a proteção de áreas vulneráveis, bem como das populações e da fauna, limpeza das áreas atingidas com coleta e disposição dos resíduos
gerados e procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado.
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Dispositivos de retenção de vazamentos;



Caracterização e espacialização dos receptores de eventuais impactos ambientais;



Caracterização das variáveis climáticas da região que interfiram nos níveis de risco;



Fluxograma de acionamento;



Recursos humanos e materiais necessários e compatíveis com os possíveis acidentes a serem atendidos, além dos procedimentos de acionamento e rotina de combate às emergências.



Programa de treinamento de pessoal em resposta a acidentes de derramamento de óleo.

Através dos itens considerados fica evidente que o objetivo central do Plano de Ação de Emergência é o de zelar pela preservação da integridade física do meio ambiente, das pessoas e das instalações envolvidas no
empreendimento. Num sentido prático, sua meta é aperfeiçoar as atuações nas situações de sinistro tornando-as mais articuladas, rápidas e eficazes.

m) Estimativa de custos relativos as questões de cunho ambiental como passivos existentes, licenciamento, implantação de medidas mitigadoras, soluções e estratégias para a viabilização do projeto do ponto de
vista ambiental;

Licenciamento Ambiental

Custo com análise do órgão ambiental (FATMA/FLORAM), com base no CONSEMA.

Atividade:
71.70.10 - Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos
5,0 < AU < 20: médio (EAS)
LAP: R$ 1.067,94
LAI: R$2.656,68
LAO: R$5.313,42
Valor total: R$ 9.038,04
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33.13.18 - Estruturas de apoio Náutico IV
NVB >= 150: grande (EIA)
LAP: R$3.267,29
LAI: R$8.127,92
LAO: R$16.256,00
Valor total: R$ 27.651,21

42.32.00 –Comércio de combustíveis líquidos e gasosos em postos de abastecimento, postos de revenda, postos flutuantes e instalações de sistema retalhista.
Porte:
Volume Tanque >= 125: grande (EAS) os demais: médio (EAS)
LAP: R$ 3.267,29
LAI: R$ 8.127,92
LAO: R$16.256,00
Valor total: R$ 27.651,21

Custo total de taxas de licenciamento: R$ 64.340,46

Custo com elaboração de estudos ambientais e projetos para LAP/LAI/LAO
Estudo

Custo
EIA para atividade de marina

R$ 500.000,00

EAS para atividade de complexo parque

R$ 35.000,00

EAS para atividade de tanques combustíveis

R$ 35.000,00
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Plano Básico Ambiental (PBA)

R$ 40.000,00

Plano de Ação Emergencial + programa de treinamento dos funcionários

R$ 28.000,00

Estudo de Impacto de Vizinhança

R$ 36.000,00

Projeto executivo com memorial descritivo do empreendimento

R$ 100.000,00

Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, das unidades de

R$ 20.000,00

controle ambiental
Projeto executivo com memorial descritivo do Sistema Separador Água e

R$ 15.000,00

Óleo – SSAO
Projeto de instalação, manutenção e operação, com memorial descritivo, dos

R$ 20.000,00

sistemas de armazenamento e distribuição de combustíveis
Projeto de instalação, manutenção e operação, com memorial descritivo, dos

R$ 15.000,00

poços de monitoramento do solo e nível freático
Projeto de instalação de simbologia de advertência:

R$ 5.000,00

Laudo do teste de estanqueidade dos 3 tanques e linhas

R$ 5.000,00

Consultoria licenciamento

R$ 12.000,00

Custo total de estudos ambientais

R$ 866.000,000

n) Estudo preliminar morfológico do impacto na linha de costa

Em termos geológicos, no contexto regional, segundo Caruso Jr. & Awdziej (1993), a área de influência direta está inserida em uma superfície que se acha subordinada a influência dos terrenos que compõem as rochas do
Riolito Cambirela, inserido na Suíte Vulcano-Plutônica Cambirela, e do Granito Ilha, constituinte da Suíte Pedras Grandes, ambas situadas temporalmente no Proterozóico Superior ao Eo-Palezóico.
Ocorrem ainda Diques de Diabásio do Juro–Cretáceo, situados temporalmente no Mesozóico; Depósitos Transicionais Lagunares do Holoceno e/ou Pleistocênicos, juntamente com os Depósitos marinho-praiais
Holocênicos, todos situados temporalmente no Cenozóico. A Figura 62 apresenta o Mapa Geológico de Santa Catarina.
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Figura 62. Mapa Geológico de Santa Catarina - 1986. DNPM (Peguei das aulas do prof Orlando)

Com relação às características geomorfológicas, na área de influência direta do empreendimento ocorrem feições que, de acordo com Herrmann e Rosa (1991), se enquadram nos Domínios Morfoestruturais das Rochas
Granitóides com destaque para a Unidade Geomorfológica Serras do Leste Catarinense e pelos Domínios Morfoestruturais dos Depósitos Sedimentares Quaternários representados pelas Planícies Aluviais e Planos e Rampas
Colúvio-Eluviais. Agregado a morfologia da região aparece acrescido o aterro executado na Baia Norte de Florianópolis. (Ponta do Coral).
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Figura 63. Atlas Geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil.- IBGE.
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Figura 64. Modelo digital do terreno, mostrando a expressão de relevo das unidades morfotectônicas da área central de Florianópolis, localizadas na figura 3. Unidade 1 = Unidade Morfotectônica 1 - Maciço Central; Unidade 2 = Unidade Morfotectônica 2 Serrinha; Unidade 3 = Unidade Morfotectônica 3 - Área Central; S = Domínio dos Depósitos Sedimentares; 3A = Modelado em Cristas Baixas N-S; 3CB = Modelado em Colinas Baixas. O mapeamento geológico-geomorfológico como procedimento básico na
caracterização de áreas de risco: o caso da área central da cidade de Florianópolis – SC.

Há muito as praias vêm recebendo os efeitos negativos diretos do crescimento demográfico e do aumento da ocupação da zona costeira
De modo geral, principalmente nos países menos desenvolvidos, esta ocupação ocorre de forma desordenada que acaba por comprometer a qualidade estética e ambiental destes sistemas, o que implica num sério
problema de manutenção da estabilidade da linha de costa, proteção de áreas terrestres adjacentes e conservação ambiental.
Muitas estratégias têm sido utilizadas no esforço de manter a linha de costa para satisfazer necessidades socioeconômicas. Estruturas fixas como quebra-mares, muros e espigões, têm sido usadas por muitos anos para
criar uma barreira entre a terra e o mar. Porém eles podem interromper o transporte de sedimentos ao longo da costa, aumentar os problemas erosivos em alguma instância ou ainda criar outros.
A alimentação artificial de praias é a colocação de forma hidráulica ou mecânica de areia sobre a praia e/ou antepraia para avançar a posição da linha de costa em direção ao mar ou manter o volume de sedimentos no
sistema litorâneo. A utilização desta metodologia tem sido adotada em muitos países por ser a única forma de proteção que adiciona sedimentos ao sistema costeiro.
A razão mais frequente para a alimentação artificial é ser uma alternativa leve para a proteção de instalações humanas do ataque das ondas em locais onde a praia original tem sido erodida, mas há muitos outros usos para
a alimentação. Estes usos incluem: (1) desenho e criação de novas praias onde estas não existiam, para suprir algum uso humano; (2) eliminar efeitos detritais de estruturas de proteção costeira para soterrá-las; (3) prover
proteção para dunas; (4) proteção de áreas naturais; (5) alargamento de praias para acomodar novas construções; e (6) contrabalançar os efeitos contemporâneos do aumento do nível do mar. Uma praia construída pelo homem
em uma área urbana é geralmente bem recebida pelo público, e projetos de alimentação têm representado um papel considerável na valoração de muitos locais costeiros como destinos turísticos.
O volume de sedimentos utilizados na alimentação de praias na Europa e Estados Unidos da América está em torno de 30 milhões de m3 por ano.
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A Ilha de Santa Catarina tem passado por drásticas transformações decorrentes da interferência antrópica no espaço, essa interferência quando incide na constituição física das rochas e sedimentos e nos seus processos
naturais de formação pode ser chamada tecnogênese (PELOGGIA,).
Neste item n, optou-se por realizar uma análise ambiental procurando identificar os impactos provocados na linha de costa da AID do meio físico do empreendimento, ou seja, na área do depósito tecnogênico da Avenida
Beiramar norte.
A Resolução CONAMA n.001, de 1986, traz como definição de impacto ambiental “a alteração significativa das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas (...)” (CONAMA, 1986). Entende-se, portanto, que impacto ambiental se refere às mudanças que o meio ambiente sofre em suas características naturais através da ação antrópica, e que
estes impactos podem ser positivos e/ou negativos.
Considera-se que os impactos ambientais específicos na linha de costa se referem às ações antrópicas que alterem seu traçado natural, incluindo sua ampliação, redução, rompimento ou desvio. Neste estudo, as alterações
estão relacionadas a ampliação da linha de costa decorrente da dragagem dos sedimentos e sua seguinte deposição, proporcionando o desenvolvimento de uma planície costeira artificialmente construída com perfil semelhante a
uma nova praia. Este fenômeno pode acarretar em um outro impacto ambiental, se faz menção a alteração do transporte de sedimentos.
Como se viu no item a, segundo os estudos da circulação hidrodinâmica e de dispersão de poluentes elaborados na baía de Florianópolis – LAHIMAR/UFSC, 1997, o comportamento das correntes geradas na Baía Norte
- fenômeno de propulsão dos fluxos marítimos e transporte de sedimentos -, possui pouca ação sobre a linha de contorno litorâneo insular a altura do local pretendido para a implantação do empreendimento. Os impactos na
linha de costa podem ser aumentados quando combinados simultaneamente, a ação dos ventos com a influência de maré, entretanto, este fenômeno não apresenta correlação direta, ou seja, um evento não apresenta efeito causal
sobre o outro. Mesmo assim, pode-se considerar que o fluxo e transporte de sedimentos decorrentes da ação das águas da baía sobre a planície artificial na linha de costa pode sofrer alguma alteração, podendo ocasionar novos
espaços de deposição e impactos nos ambientes de entorno.

PRODUTO 2 -ESTUDO DE TERRITORIALIDADE
a) Resgate Histórico
Os primeiros habitantes da região de Florianópolis foram os índios tupis-guaranis. Praticavam a agricultura, mas tinham na pesca e coleta de moluscos as atividades básicas para sua subsistência. Já no início do século XVI,
embarcações que demandavam à Bacia do Prata aportavam na Ilha de Santa Catarina para abastecerem-se de água e víveres. Entretanto, somente por volta de 1675 é que Francisco Dias Velho, junto com sua família e
agregados, dá início à povoação da ilha com a fundação de Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis).
A ilha de Santa Catarina, por sua posição estratégica como vanguarda dos domínios portugueses no Brasil meridional, passa a ser ocupada militarmente a partir de 1737, quando começam a serem erigidas as fortalezas
necessárias à defesa do seu território. Esse fato resultou num importante passo na ocupação da ilha.
A partir de meados do século XVIII, a ilha de Santa Catarina passa a receber uma expressiva quantidade de imigrantes açorianos, que chegam ao Brasil incentivado pela Corôa portuguesa para aliviar o excedente populacional e
ocupar a parte meridional de sua colônia na América do Sul.
No século XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade; tornou-se capital da Província de Santa Catarina em 1823 e inaugurou um período de prosperidade, com o investimento de recursos federais. Projetaram-se a melhoria
do porto e a construção de edifícios públicos, entre outras obras urbanas. A modernização política e a organização de atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os preparativos para a recepção ao Imperador
D. Pedro II (1845).
A cidade, desde o entrar do século XX, passou por profundas transformações. A construção civil fez-se um dos seus principais suportes econômicos. A implantação das redes básicas de energia elétrica, do sistema de
fornecimento de água e da rede de esgotos somou-se à construção da Ponte Hercílio Luz, tudo a assinalar o processo de desenvolvimento urbano. Além disso, em 1943 foi anexada ao município a parte continental, antes
pertencente à vizinha São José.
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