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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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Histórico da Av. Beira Mar Norte.
Originalmente, a Avenida Beira-Mar Norte compreendia o trecho entre a rua Felipe Schmidt, na esquina com a Almirante Lamego, e a altura do a do antigo bairro da Pedra Grande, hoje chamado de Agronômica. Foi
implantada na década de 1960, entre as gestões de Osvaldo Machado, Dakir Polidoro, Paulo Vieira da Rosa e Acácio Garibaldi Santiago (1964 a 1970).
A avenida e o belo visual da baía Norte despertaram a atenção da construção civil na década de 1970. O crescimento imobiliário atravessou aquela década e alcançou as seguintes, até atualidade, uma vez que ainda há
áreas disponíveis para construção.
Em 1980, no governo de Jorge Bornhausen e Henrique Córdova, começou a ser implantada a Via Expressa Norte, ampliação da Beira-Mar Norte, com mais aterro, que ligava o Terminal Rodoviário Rita Maria ao
campus da Universidade Federal de Santa Catarina.
Poderá ser visto em relatos de moradores e imagens a vocação da região para área de lazer.

Relato de Moradores:
“Interessante, e observo isso sempre que ando pela região, é que o “espírito de praia” persiste nesse trajeto de um quilômetro entre o trapiche e o Beiramar Shopping. Tanto no entardecer de verão, aos sábados e domingos,
quanto nos dias inteiros das outras estações, centenas de pessoas se concentram nos pontos de encontro como se estivessem na praia. Algumas levam cadeiras, outras estendem suas toalhas e deitam na grama, outras ainda se
sentam à beira do mar, contemplando o espetáculo do pôr do sol, tomando chimarrão ou degustando as delícias servidas nas barracas da feirinha da Praça de Portugal “ – Jornalista Carlos Damiao
Lucia Helena Bicocchi lembra bem de como era a região nobre da cidade, antes do aterro:
“— Não existia a avenida. O mar chegava até a Rua Almirante Lamego, onde havia poucas casas e nenhum prédio. A gente ia à praia a pé. Era tudo água.”
Lucia ia com a mãe e as irmãs à Praia do Müller e à Praia de Fora, que ficavam mais ou menos em frente à Praça dos Namorados.
“— Tinha bastante areia, muitas famílias iam do centro com os filhos” — conta.
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Figura 65. Foto aérea Beira-Mar Norte. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br
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Figura 66. Beira-Mar Norte 1970. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 67. Praça Portugal atualmente. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 68. Trapiche em frente à Rua Esteves Júnior em meados do século XX. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 69. Travessa Abílio de Oliveira em 1968. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 70. Travessa Abilio de Oliveira em 2014. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 71. Rua Demétrio Ribeiro em 1989. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 72. Praça Governador Celso Ramos em 1960. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 73. Praça Governador Celso Ramos em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 74. Beira-Mar Norte em 1930. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 75. Beira-Mar Norte em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 76. Praça Esteves Júnior sem data definida. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 77. Praça Esteves Júnior em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 78. Praia do Müller em 1950. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 79. Praia do Müller em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 80. Av. Beira-Mar Norte. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 81. Av. Beira-Mar Norte em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 82. Av. Beira-Mar Norte em 1970. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 83. Av. Beira-Mar Norte em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 84. Trapiche DNPN/Praia de Fora em 1940. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 85. Trapiche DNPN/Praia de Fora em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 86. Praça Gov. Celso Ramos em 1960. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 87. Praça Gov. Celso Ramos em 1960. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 88. Trapiche DNPN em 1940. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 89. Casa noturna El Divino (local do DNPN e trapiche) em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 90. Vista do Morro da Cruz em no início do século XX. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 91. Vista do Morro da Cruz atualmente. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 92. Ortofoto em 1938. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/

Figura 93. Ortofoto em 1957. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/

209

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 94. Ortofoto em 1977. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/

Figura 95. Ortofoto em 1994. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/
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Figura 96. Ortofoto em 2002. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/

Figura 97. Ortofoto em 2009. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/
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Histórico do Forte de São Francisco Xavier da Praia de fora
Segundo o estudo realizado pelo projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, realizado pela Universidade Federal de Santa Cataria – UFSC, O Forte de São Francisco Xavier da Praia de Fora, onde hoje existe a Praça
Esteves Júnior, foi construído entre 1761 e 1765, no Governo de Francisco Antônio Cardoso de Menezes e Sousa. O projeto foi realizado pelo Engenheiro Militar José Custódio de Sá e Faria, com a finalidade de complementar
o Sistema Defensivo da Ilha de Santa Catarina em tempo de guerra, resguardando o acesso à Vila Capital, e em tempo de paz, evitando a atracação de embarcações tripuladas por contrabandistas. Segundo levantamento do
Alferes José Correia Rangel, de 1786, o Forte chegou a possuir um conjunto de armamentos com 19 peças: uma de bronze de calibre 6 libras, e dezoito de ferro, sendo duas de calibre 8, seis de calibre 6, quatro de calibre 4,
quatro de calibre 2 e as últimas duas de calibre 1 libra.
Este Forte possuía uma planta em forma de polígono irregular, com uma muralha semicircular voltada para o mar. Pela portada, através de um corredor abobadado, alcançava-se o pátio central, onde estavam localizados
os edifícios da fortificação: Quartel dos Soldados, Paiol da Pólvora, Quartel dos Oficiais e Cozinha. Contornando este pátio central, em uma plataforma elevada acessada por um único lance de escadas, encontravam-se as
baterias de canhões. O Forte de São Francisco, juntamente com o Forte de São Luiz, também localizado na Praia de Fora, foi vendido em hasta pública, leilão: o primeiro, a 31/08/1841 e o segundo a 02/12/1839. A venda
permitiria a demolição dos prédios a "preço menor do que valia a cantaria de seus portões", segundo crítica da época (CABRAL, 1972: 40). O terreno de marinha passou à Câmara Municipal, que, atendendo a uma reivindicação
da comunidade local, por volta de 1862, ali faz erguer uma praça pública, denominada Jardim Lauro Müller, atual Praça Esteves Júnior.
Apesar de nada mais restar da estrutura atualmente, durante a execução de obras públicas de drenagem ao redor da Praça Esteves Júnior, em 1998, operários da Prefeitura Municipal encontraram dois canhões de ferro
fundido, e na sequência outro, que pertenceram ao antigo forte. Sobre eles ainda pode ser visto o brasão inglês do Rei George II, determinando a fabricação inglesa destes armamentos. A partir de 2001, as primeiras duas peças
passaram a incorporar o novo aspecto da praça e a terceira foi transferida para o Forte de Santa Bárbara, no centro de Florianópolis. Esses achados acidentais demonstram que uma pesquisa arqueológica nesta área poderia
evidenciar muito mais da história desta fortificação.

Histórico dos trapiches da Beira mar
A história dos trapiches de Florianópolis começa a muitos anos atrás, quando a ilha de Santa Catarina ainda quase não possuía comercio e o número de carros dentro da cidade não ultrapassava 15. Antes mesmo da construção
da ponte Hercílio luz, os trapiches eram a maneira que os comerciantes usavam para entregarem seus produtos para a ilha, naquela época a ilha contava com alguns poucos trapiches que serviam a essa finalidade, bem como o
embarque e desembarque de passageiros no processo de ida e vinda do continente. O principal ponto de embarque e desembarque era o Trapiche Municipal (Figura 98), até 1928, quando foi construído o novo trapiche municipal
onde se encontrava o bar e restaurante Miramar (Figura 99), construção essa que foi grandemente esperada, pois os moradores ansiavam por melhorias no transporte para o continente, visto que a precariedade desse serviço
representava até um embargo para a cidade, de maneira que na década de 20 foi até considerada a mudança da capital para a a cidade de Curitibanos. Podemos ver claramente o quão esperada era a obra nesse relato do jornal
“O Estado” em 06 de Maio de 1926
O velho trapiche municipal que serve de ponto de embarque e desembarque de passageiros, á Praça 15 de Novembro e que aliás tanto destoa daquelle elegante trecho da nossa capital, vae, felizmente ser
demolido. A Superintendência fará construir ali, dentro em breve, um cáez condigno daquella praça, para embarque e desembarque, em prolongamento á mesma praça tendo a largura desta, na sua
intercessão com o caes actual e o comprimento do trapiche. O novo caes terá escadas de accesso, devendo ser aquella zona aterrada. A referida obra vae ser feita por contracto e obdecerá um plano
esthetico e moderno, devendo os interessados que queiram apresentar as suas propostas neste sentido á Superintendencia, organizar e apresentar o projecto acompanhado das necessarias plantas
explicativas, nas escalas de 1:25, para as respectivas plantas e detalhes.Os proponentes deverão apresentar as suas propostas até o dia 26 de corrente, ás 13 horas.
Ainda nessa mesma edição do Jornal, está escrito:
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É sem dúvida merecedora de applausos a iniciativa do sr. Superintendente Municipal, dando aquelle ponto de embarque uma feição decente e que ha muito se impõe, attendendo o embellezamento da
capital que não pode ser descurado.

Figura 98. Trapiche municipal.

Figura 99. Novo trapiche municipal e bar e restaurante Miramar.
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Mais tarde com a construção da ponte Hercílio Luz, já não fazia tanto sentido a travessia por balsa ou barco e o recebimento de carga pelo mar, visto que a travessia pela ponte se tornou a opção mais viável, também existiam
diversos outros trapiches para essa finalidade mesmo assim o novo trapiche municipal foi construído junto com o Restaurante e Bar Miramar, que se tornou um símbolo da cidade e inspiração para diversas obras criadas, como
músicas e pinturas. O Trapiche municipal era considerado um dos principais pontos de encontro da elite da cidade, sendo ponto de realização de diversas competições esportivas , como regatas, e certamente atingindo o seu
objetivo de modernização da cidade.
Com o processo de aterramento da baía sul que aconteceu a partir dos anos 60, diversos trapiches foram demolidos, incluindo o Miramar, que nesse tempo já se encontrava em estado de completo abandono.
Também foi demolido nesse tempo, o trapiche da praia de fora, que a muitos anos era um dos principais trapiches da cidade, era localizado na praia de fora, próximo à Inspetoria de Rios e Portos. Esse trapiche, era um dos
pontos de embarque e desembarque de mercadorias, com o passar dos anos e conforme os trapiches foram caindo em desuso ele também começou a servir como um ponto descarte de lixo da cidade.

Figura 100. Vista do Trapiche da Praia de Fora

Na Figura 100 temos a vista do trapiche da praia de fora, ao fundo podemos observar a fumaça do incinerador de lixo, construído entre 1910 e 1914 e destruído apenas em 1956 quando o lixo da cidade começou a ser coletado e
descartado em um aterro no Itacorubi, quando a prática de descarte no mar teve drástica diminuição.
Hoje em dia o Trapiche da beira mar serve como um dos maiores pontos turísticos de Florianópolis e um dos mais importantes pontos de encontro da cidade, é considerado um ótimo lugar para passar o tempo e assistir o por do
sol. É muito comum ver pescadores jogando tarrafa para pescar por ali, embora os peixes não sejam próprios para consumo.
Podemos ver o quão importantes os trapiches foram e ainda são para o desenvolvimento da cidade de Florianópolis, constituindo parte crucial da cultura e história da cidade.
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O Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico tem por objetivo levantar e analisar dados que dizem respeito às atividades econômicas, serviços urbanos e infraestrutura, relativos principalmente ao município de
Florianópolis e às áreas de influência do empreendimento. Além disso, busca analisar de que maneira a instalação do Parque Beira Mar pode interferir social, econômica e culturalmente na vida da população residente nas áreas
de influência direta e indireta do local.

a.1) Antecedentes históricos

De acordo com Santos (1970), grupos humanos pré-ceramistas, de pescadores, caçadores e coletores, começaram a povoar o litoral catarinense há cerca de 5.000 anos atrás. Esses foram substituídos por grupos
ceramistas que, provavelmente, exerceram a prática da agricultura por volta de 1.000 anos atrás. Tal grupo ceramista, pertencente ao tronco linguístico tupi-guarani, foi denominado de “Carijó” pelos primeiros navegantes
europeus que aportaram nas terras do Brasil meridional.
Segundo o padre João Alfredo Rohr, os Carijós, além de praticarem a pesca, caça e coleta, “possuíam também pequenas plantações de verdura e de raízes” (JAMUNDÁ, 1987, p. 26). Entre as raízes cultivadas,
destacava-se a mandioca, da qual era fabricada uma farinha denominada “puba”, considerada um dos principais alimentos da época. O algodão, o milho, o inhame, a pimenta e o tabaco também faziam parte dos cultivos
indígenas (FOSSARI in OLIMPIO, 1995, p. 45).
Para os viajantes estrangeiros que aportaram na ilha de Santa Catarina, entre os séculos XVI e XIX, ou incursionavam ao Brasil Meridional, a ilha não só oferecia atracadouros seguros em suas baías, protegendo
embarcações e tripulantes durante trabuzanas (tempestades e doenças). Eles também obtinham, com os habitantes insulares, uma série de produtos, desde víveres a madeiras para lenha, reparos e construção de embarcações.
Entre os relatos que especificam alguns desses produtos, destaca-se o do navegante espanhol Sebastião Caboto, que no ano de 1526, permaneceu na ilha durante quatro meses, empenhado na construção de uma embarcação de
pequeno porte, a ser utilizada no rio da Prata. Durante esse período, o navegante acusa ter recebido dos tupis-guaranis auxílio na construção da embarcação e víveres para manter a tripulação, entre eles: “veados, porcos,
galinhas, patos, perdizes, ostras, peixes, milho, inhame, mandioca, mel, palmitos e gordura” (CABRAL, 1987, p. 24).
Durante o século XVI, os recursos faunísticos e florestais da ilha continuaram a ser explorados por navegantes, principalmente espanhóis, mediante relações instáveis com os Carijós. Estes, quando não hostilizados, eram
prestativos e contentavam-se com espelhos e miçangas, entre outros objetos que não conheciam (CABRAL, 1987). Suas roças abasteciam os navios; suas flechas e armadilhas matavam animais que forneceram carne; os
córregos de água fresca enchiam os tonéis; seus conhecimentos sobre as regiões do interior permitiram as primeiras excursões de reconhecimento e exploração da terra.
No século XVII, a exploração não atingia somente os recursos naturais das terras meridionais, mas também a mão-de-obra escrava indígena. Em 1657, segundo Cabral (opus cit. p. 41), “toda a costa se encontrava
despovoada, por terem os moradores de São Vicente e Santos retirado dela todo o gentio que dantes a habitava”. E conforme Santos (1977, p. 32) aos Carijós, restou esse “último papel, o de ser escravo nos engenhos que então
começavam a se instalar” [no nordeste do Brasil].
Coube ao paulista Francisco Dias Velho, em 1678, requerer terras na ilha de Santa Catarina à Coroa Portuguesa, que nesta época era praticamente despovoada. Dias Velho provavelmente já se tinha estabelecido em
1675, com a família, agregados e escravos (africanos e tupis-guaranis), dedicando-se ao cultivo da mandioca e da cana-de-açúcar, à prática da pesca e à procura de ouro. Dez anos após o requerimento das terras onde fundou o
vilarejo e edificou a ermida de Nossa Senhora do Desterro, Dias Velho é assassinado por corsários, o que levou ao fracasso o povoamento da ilha, tendo a grande maioria dos seus agregados regressados a São Paulo.
Em 1712, aportou na ilha o engenheiro militar francês Amédée François Frézier, que aponta em seus relatos ter a póvoa denominada de Nossa Senhora do Desterro uma população de 147 “brancos”, na maioria
portugueses, alguns negros e índios, vivendo da pesca, da caça, de frutas e das culturas vegetais indígenas (FRÉZIER in CABRAL opus cit. p. 49). E assim permaneceu a póvoa isolada, transformando os produtos resultantes de
suas práticas da pesca, caça, coleta e da agricultura em mercadorias, as quais através do escambo com navegantes em busca de víveres, revertiam-se em produtos europeus manufaturados, como tecidos, ferramentas, armas e
pólvora, entre outros bens necessários. Com um excelente porto, víveres a disposição e situada entre Rio de Janeiro e Buenos Aires - centros dos impérios rivais Portugal e Espanha -, em 1726 a ilha de Santa Catarina é elevada
a capitania e a póvoa de Nossa Senhora de Desterro torna-se sua vila capital (IBGE, 1959).
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Em 1738 as terras do continente fronteiriço a Nossa Senhora do Desterro são desmembradas da Capitania de São Paulo e integradas à Capitania da Ilha de Santa Catarina. Foi a partir desse evento que a Coroa Portuguesa
reconheceu a necessidade de fortificar e povoar a ilha de Santa Catarina. Assim, por meio de Carta Régia, em 11 de agosto de 1738 é criado o Governo Militar da Ilha de Santa Catarina, designando para o cargo de governador o
brigadeiro José da Silva Paes. Imediatamente após a posse em 1739, Silva Paes dá início a edificação da Casa do Governo, igreja Matriz e quatro fortalezas.
Como estratégia de marcação do domínio português, iniciou-se a partir de meados do século XVIII a vinda de imigrantes açorianos e madeirenses. Entre os anos de 1748 a 1756 chegaram à ilha de Santa Catarina
aproximadamente seis mil imigrantes que deveriam ocupar a ilha de Santa Catarina e o continente. Porém, a maioria preferiu se estabelecer na Ilha, propiciando a fundação de povoados que resultaram em freguesias precursoras
dos atuais distritos de Florianópolis.
Em 24 de fevereiro de 1823, logo após a independência do Brasil, a vila de Desterro é elevada à categoria de cidade – capital da Província de Santa Catarina - tendo seu perímetro urbano definido. Em 1835 é instalada a
primeira Assembleia Legislativa Provincial. Assim, a administração sai das mãos dos militares e passa para a classe abastada representada pelos comerciantes locais.
Segundo Peluso Jr. (1991), após a independência a administração pública tornou-se mais complexa. O império passou a direcionar ações benéficas aos setores que a metrópole descuidara, como por exemplo,
implementando melhorias na instrução pública. Em 1841, Desterro já contava com professor de retórica, aritmética, álgebra e geometria, gramática latina e diversas aulas de instrução elementar. Também apresentava força
policial, serviços de justiça, socorros e saúde pública.
Com a consolidação da República, após a revolução federalista em 1893 os chefes rebeldes e os caudilhos revoltados contra o marechal Floriano Vieira Peixoto sofreram o “terrível ajuste de contas de Desterro”, que os
levou ao muro de fuzilamento na fortaleza de Santa Cruz na Ilha de Anhatomirim (IBGE, 1959). Assim, no dia 1° de outubro de 1894, por meio da Lei estadual n.º 111, a capital, Desterro, recebe a denominação de
Florianópolis em homenagem ao marechal Floriano Vieira Peixoto.
Sua área portuária integrada ao circuito agroexportador brasileiro e base econômica fundamentada em atividades agrárias e no comércio de exportação/importação destacaram Florianópolis como maior centro exportador
do Estado. A construção da ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, não interferiu nas atividades portuárias vigorantes. Porém, com a modernização da indústria naval, a movimentação do porto de Florianópolis passa a decair
até perder por completo seu papel e relevância econômica em meados do século XX (SIQUEIRA, 2008).
Entretanto, conforme Santos (2005), a construção da ponte Hercílio Luz propiciou uma nova restruturação urbana na medida em que crescia a população. Após sua inauguração, surgiram linhas de ônibus, dentre as quais
a mais importante foi a do “Estreito”, antiga localidade denominada de João Pessoa anexada ao município de Florianópolis em 1944, e que atualmente corresponde à porção continental do município.

Figura 101 Aterro para a construção da ala norte do Mercado Público de Florianópolis em 19841.

1

Fonte: Fotos Antigas de Florianópolis. Disponível em: fotosantigasflorianopolis.blogspot.com.br. Acesso em 13 de maio de 2016.
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Figura 102. Ponte Hercílio Luz nos anos 70 observada da poção continental do município2.

Com a fundação da Universidade Federal, entre os anos de 1950 e 1960, a cidade consolida sua propensão como prestadora de serviços e, com a implantação da BR-101, na década de 1970, Florianópolis torna-se o
principal polo turístico do Estado. Em 29 de setembro de 1997, por meio da Lei Complementar n° 001/97, Florianópolis torna-se distrito sede abrangendo uma área total de 74,54 km², dividida em duas porções: a insular com
62,44 km² e a continental com 12,10 km² (IBGE, 2011).
O distrito Sede constitui-se, na porção insular, por 13 bairros: Agronômica, Centro, Córrego Grande, Costeira do Pirajubaé, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte Verde, Saco Grande, Saco dos Limões, Santa
Mônica, Trindade e Pantanal. Na porção continental conta com 11 bairros: Abraão, Balneário, Canto, Capoeiras, Coloninha, Coqueiros, Bom Abrigo, Estreito, Itaguaçu, Jardim Atlântico e Monte Cristo, totalizando 24 bairros.
Os demais distritos correspondem a Ratones, Santo Antônio de Lisboa, Ingleses do Rio Vermelho, São João do Rio Vermelho, Pântano do Sul, Lagoa da Conceição, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Barra da Lagoa,
Campeche e Ribeirão da Ilha.

Figura 103.Vista do bairro Estreito, na porção continental do município de Florianópolis.

2

Fonte: ND Online. Disponível em: http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/ponto-final/192829-carlos-damiao-memoria-de-florianopolis-a-ponte-hercilio-luz-em-tres-tempos.html. Acesso em 16 de maio de 2016.
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Figura 104. Vista do bairro Centro, na porção insular do município de Florianópolis.

b) Caracterização e classificação do público usuário da área de lazer da Beira Mar Norte por atividades

A beira-mar norte representa hoje um importante local de passagem para muitos moradores da região. Possui um grande potencial de lazer, devido a sua localização próxima a bairros com alta densidade populacional,
porém limitado atualmente devido à baixa oferta de equipamentos, instalações e comodidades. A área de lazer atual é utilizada por moradores da região e turistas principalmente para a prática de esportes e caminhadas, serviço
de transporte e turismo de passeio com embarcações motorizadas e comércio de serviços.
O parque linear da Beira-mar Norte possui hoje um local de caminhada e uma ciclovia, utilizados pela população local como lazer e também como via de passagem. O local possui clubes de remo onde a prática esportiva
é desenvolvida. Há também a presença de aparelhos de ginástica para os usuários. Além da prática de caminhada, ciclismo e remo pode-se observar também a utilização de outros equipamentos, como skate, patins, entre outros.
No local, há a oferta de serviço de aluguel de equipamentos, como bicicletas. Dessa forma, grande parte do público atualmente usuário da Beira-mar Norte é praticante de esportes. A Figura 38 mostra um exemplo da utilização
do local pela população diariamente.

Figura 105. Beira-Mar Norte sendo utilizada para práticas esportivas. Fonte: http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta.php?florianopolis__um_cenario_proprio_para_pedalar&id=1331.
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As crianças também podem aproveitar o playground para brincar e a grama acaba virando espaço para descanso de muitas pessoas. Com a vista privilegiada, a avenida também funciona como local de passeio para famílias e
turistas, que utilizam os bancos e a grama para apreciar o pôr-do-sol e relaxar. O trapiche da Beira-Mar Norte também recebe pessoas que querem observar o mar, passear ou até pescar.
A rodovia também protagoniza uma série de eventos públicos e festividades. A festa de final de ano ocorre todos os anos no local, incluindo shows e queima de fogos, e a estrutura é montada no meio da via, que fica fechada
para o tráfego. Durante todo o ano o local reúne shows, apresentações, exposições e eventos gratuitos, muitos deles realizados próximo ao local onde será implantada a marina.
De acordo com o Estudo Complementar para a Implantação do Plano de Ordenamento Náutico do Município de Florianópolis, elaborado pela associação FloripAmanhã, a Beira-Mar Norte é utilizada diariamente durante a
temporada para o turismo náutico. Várias empresas oferecem passeios ou desembarques em outros locais, partindo dos trapiches da Beira-Mar Norte e sob a ponte Hercílio Luz, rumo às Fortalezas de Santa Cruz, na Ilha de
Anhatomirim, e às de Santo Antônio, na Ilha de Ratones. Esses serviços são buscados principalmente por turistas durante a temporada.
Por fim, a Avenida Beira-Mar Norte contempla diversos estabelecimentos, como lojas, feiras, restaurantes, bares, redes de fast food, shopping centers, hotéis, entre outros. Dessa forma, a área tratada compreende um importante
local de serviços da cidade, destacando-se a presença de um dos grandes shoppings centers da cidade, o Beira-Mar Shopping, e uma orla repleta de restaurantes dos mais diversos tipos.
O público usuário dos estabelecimentos citados compreende majoritariamente adultos e jovens. De acordo com os dados apresentados nos itens c e d (descrição, densidades e perfis de população), a maior parte dos residentes da
área estudada se enquadra nessa categoria, representando, portanto, uma parcela importante. Grande parte do público usuário do local está relacionado com a oferta desses diversos estabelecimentos.
Avenida Beira Mar Norte e imediações – terrestres e marítimas - é palco de diversos eventos de lazer, esportivos e econômicos. A orla marítima concentra residenciais multifamiliares de alto padrão de acabamento,
estabelecimentos gastronômicos, entretenimento diversificado, shopping center, atividades culturais, comércio altamente desenvolvido, serviços variados e funções institucionais. É uma região privilegiada pela instalação de
bens urbanos de consumo coletivo e alto valor paisagístico. A densidade populacional é alta, sendo que os bairros Centro e Agronômica – mais próximos geograficamente ao local do empreendimento – apresentam,
respectivamente, 89 e 21 setores censitários. O setor censitário é uma unidade territorial formada por área contínua integralmente contida em área urbana ou rural; no caso de áreas urbanas, o setor constitui um conjunto de
quadros, definida a partir das unidades habitacionais presentes nas localidades.
Através de evidências colecionadas em visita de campo, bem como a partir de conhecimento comum sobre a área, percebe-se um público bastante diverso no quesito sócio-econômico, seguindo o padrão demográfico da
AID do empreendimento. Quanto ao parâmetro etário, os praticantes de esportes e atividades recreativas na Av. Beira Mar Norte são desde crianças, passando por jovens e adultos, pessoas de meia idade, e também muitos
idosos, especialmente em atividades como caminhada, corrida e ciclismo. Encontram-se também, especialmente nos meses de verão, muitos turistas e visitantes, o que amplia ainda mais o escopo de características populacionais
que frequenta a área.

c) Descrição da população beneficiada e afetada diretamente, indiretamente e regionalmente;

A população beneficiada e afetada diretamente pela operação da marina inclui os residentes do bairro onde a Marina será implantada, os usuários atuais da área, os possíveis usuários da estrutura e futuros trabalhadores
das instalações da Marina.
Os residentes do bairro Centro, usuários atuais e futuros da área serão beneficiados pela presença de novas facilidades. Uma marina com novas vagas para aqueles que possuem embarcações, uma nova área de lazer para
a população, novas estruturas comerciais no local, a possibilidade de novas alternativas de transporte e a melhoria da infraestrutura para as saídas de barco para passeios turísticos. A população residente e usuários serão afetados
pela alteração da paisagem local e geração de novos fluxos de transportes. Os futuros usuários das instalações incluem turistas e futuros usuários da marina e das áreas de lazer.
A população beneficiada e afetada indiretamente inclui os moradores dos bairros próximos ao Centro, os usuários da Beira-Mar Norte como via de passagem e o comércio local. Os moradores dos bairros próximos serão
beneficiados pela presença de novas facilidades próximas à sua residência. O comércio do Centro e a rede hoteleira local serão beneficiados pelos novos turistas e usuários da marina que chegarão ao local e tornar-se-ão
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possíveis clientes. Inclui-se também a geração de novos fluxos populacionais devido aos usuários das áreas de lazer, podendo intensificar a demanda pelo comércio. O comércio será afetado pela presença de novos comerciantes
disputando por um espaço no mercado local. Os usuários da via Beira-Mar Norte como passagem serão afetados pela geração de novos fluxos de transporte e pela alteração da paisagem.
A população beneficiada e afetada regionalmente inclui os donos de embarcações regionais, o mercado náutico regional, turistas que viajam com seus barcos à Florianópolis e o turismo da região. Os donos de embarcações
regionais e turistas donos de barcos terão um novo local para atracarem em Florianópolis, próximo ao centro da cidade com acesso facilitado ao transporte coletivo e um posto de abastecimento, de fácil acesso, onde será
possível abastecer suas embarcações. O mercado náutico regional será beneficiado pelo incentivo à aquisição de novas embarcações em Florianópolis e necessidade de novos serviços náuticos para atender a demanda de novas
embarcações que atracarão na cidade e será afetado pelo aumento de competitividade. Os turistas que possuem embarcações próprias terão mais facilidade para vir à Florianópolis com seus barcos e também poderão utilizar a
estrutura como local de parada durante viagens mais longas. O turismo regional será beneficiado pelo aumento da demanda na cidade, principalmente devido aos turistas com maior poder aquisitivo, capazes de consumir
serviços com alto valor agregado e injetar maiores quantidades de recursos na economia regional e também devido à nova possibilidade de parada de barcos de apoio para embarque e desembarque de transatlânticos (tenders).
A marina e a praça pública tende a tornar-se um ponto de referência também a nível nacional e internacional, agregando um fator de turismo intermitente, gerando renda continua a cidade, uma vez que durante todo o ano
as condições climáticas tropicais do local são muito melhores quando comparadas aos climas dos países vizinhos como Argentina e Uruguai, bem como quando compararmos com países europeus, tornando-se assim certamente
um ponto de atração internacional.

c.1) Área de Influência Indireta

Segundo dados recenseados pelo IBGE em 2010, Florianópolis e mais vinte municípios compõem a Mesorregião da Grande Florianópolis. Esta se divide em três microrregiões: Florianópolis, Tabuleiro e Tijucas. A
Microrregião de Florianópolis, com 2.488,592 km² e 878.852 habitantes, está dividida em nove municípios: Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz,
São José e São Pedro de Alcântara.
A AII do empreendimento proposto, correspondente ao município de Florianópolis, apresenta diversificadas tipologias de uso do solo, com predominância de funções urbanas – residencial, comercial, institucional conferindo-lhe uma taxa de urbanização superior a 96%.

Figura 106. Função urbana residencial presente no bairro Coqueiros, na AII do empreendimento - município de Florianópolis.
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Figura 107. Função urbana Institucional exercida pela unidade do Corpo de Bombeiros, na AID do empreendimento.

Figura 108. Campo de Dunas da Joaquina, na AII do empreendimento - município de Florianópolis.

Figura 109. Praia do Campeche, na AII do empreendimento - município de Florianópolis.
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Além das áreas com predomínio da urbanização, se destacam os manguezais, as restingas, as dunas, as matas dos terrenos cristalinos e as praias, a maioria direcionadas ao uso balneário e pesca artesanal. O uso das águas
das baías norte e sul, além da pesca artesanal, é direcionado a ostreicultura e mitilicultura, com destaque para primeira, sendo Florianópolis o maior produtor de ostras do Brasil.
O município de Florianópolis ocupa uma área de 675,409 km², segundo o Censo IBGE 2010. Isso representa um acréscimo referente aos números anteriores devido à Lei Estadual nº 13.993 de 2007, que passou a
contabilizar os valores territoriais das águas internas das baías Sul e Norte. A
11 apresenta dados referentes às proporções territoriais do município e formas de uso e ocupação do solo.

Tabela 11. Área territorial e ocupação do solo.

Descrição

Valor numérico

%

Superfície total

675,409 km²

100

Superfície da área continental

12,1 km²

1,7

Superfície da área insular

424,4 km²

62,8

Superfície da área marítima

238,909 km²

35,2

Área de Preservação Permanente (APP’s)

189,42 km²

42,00

Área de Preservação Limitada (APL’s)

74,6 km²

17,00

Áreas Urbanizadas

186,98 km²

41,00

Unidades Residenciais

143.855

89,50

Unidades Comerciais

9.720

6,00

Unidades de Serviços

5.864

3,60

Unidades Industriais

82

0,10

Unidades Mistas

1.239

0,20

Fontes: IBGE (2011), IPUF (2011) e HEIDRICH (2008).

Relacionado ao uso do solo direcionado a exploração dos recursos edáficos para práticas agropecuárias, segundo dados do último censo agropecuário efetuado pelo IBGE no ano de 2006, o município contava com 585
estabelecimentos agropecuários produtivos – todos situados na porção insular. Predominando minifúndios, os referidos estabelecimentos totalizaram em conjunto uma área de 21,14 km² (Erro! Fonte de referência não
encontrada.12), o equivalente a aproximadamente 4,7% da área total do município.
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Tabela 12.Estabelecimentos agropecuários, áreas e proporções de uso do solo.

Matas e
Área total dos 585

florestas

estabelecimentos km²

naturais

21,14

km²

%

7,77

36,76

Pastagens

Lavouras

Lavouras

naturais

temporárias

permanentes

km²

%

km²

8,27 39,12 0,44

%

km²

%

2,08

0,65

3,07

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

As lavouras temporárias, constatadas em 78 propriedades, apresentam culturas diversificadas predominando, em área plantada, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho e tomate. Nas parcelas de solo direcionadas aos
cultivares permanentes, observadas em 23 estabelecimentos agropecuários, ocorre o cultivo de banana, laranja, uva, figo e abacate. O uso do solo destinado à pecuária, predominando a bovinocultura, é constituído por áreas de
pastoreio cobertas de gramíneas introduzidas intercaladas a terrenos de “várzea” com manchas de espécies remanescentes da Floresta Ombrófila Densa. As atividades agropecuárias são pouco expressivas, concentrando-se nos
distritos de Ratones, São João do Rio Vermelho, Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul e Cachoeira do Bom Jesus.
A figura a seguir apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da área de influência indireta do empreendimento.
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Mapa 9. Uso e Cobertura do Solo da AII

c.2) Área de Influência Direta

Definiu-se que a AID do empreendimento Parque Beira Mar compreende a porção insular do Distrito Sede, formada pelos bairros Agronômica, Centro, Córrego Grande, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte
Verde, Saco Grande, Saco dos Limões, Santa Mônica, Trindade e Pantanal (exceto o bairro Costeira do Pirajubaé) mais a Unidade Espacial de Planejamento – UEP Cacupé.
O processo de intensificação do uso do solo direcionado a funções urbanas deu-se a partir da terceira década do século XX, consequente da construção da ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, e das mudanças na
estrutura econômica e política brasileira pós Revolução de 1930 que passaram a promulgar a integração nacional (LAGO, 1988). Devido a sua localização, os bairros citados foram afetados intensamente por este processo de
urbanização, apresentando um alto índice de construções, com predominância de funções urbanas residenciais, comerciais, serviços variados e institucionais, bem como áreas de lazer, parques florestais e outros equipamentos
comunitários urbanos.
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Apresentando um elevado índice de urbanização, predominando amplamente as funções de uso residencial, comercial, serviços e institucional, a AID do empreendimento concentra aproximadamente 35% da população
total do município.

Figura 110. Função urbana residencial presente no bairro Centro, na AID do empreendimento.

Figura 111. Foto do bairro Agronômica, na AID do empreendimento.

Segundo Richter (2009), a partir da década supracitada, em função do declínio de seu porto e atividades comerciais de importação e exportação, Florianópolis passou a depender das funções da sede de governo. O modo
de transporte terrestre via caminhões, transporte coletivo de passageiros e o tráfego de carros de passeio, passou a representar o principal meio de circulação de bens e pessoas entre a ilha de Santa Catarina e o continente,
impulsionando, também, o intercâmbio econômico e administrativo entre a capital e o interior do Estado.
Em 1950, conforme dados do IBGE, Florianópolis contava com 48.264 habitantes, passando em 1960 para 72.889 habitantes, o equivalente a um acréscimo populacional de 53,09 %. Foi neste período que começaram a
surgir os primeiros edifícios de oito andares, precedentes para o processo de verticalização da área central da capital. Tal gabarito de edificação resultou das diretrizes estabelecidas no Código Municipal de Florianópolis,
aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores por meio da Lei Municipal nº. 246/55, primeiro plano diretor regulamentando o uso e a ocupação do solo através de normas urbanísticas, edilícias, de posturas, de publicidade, de
usos e costumes (AFONSO; LANER e VALLE, 2006).
Em 1953, resultante dos planos de desenvolvimento nacional (PDN I e II), deu-se início a construção da BR 101. Inaugurada em 1971, com seu traçado definido a acompanhar a linha de costa no sentido norte-sul,
integrou os municípios do litoral catarinense com os estados vizinhos, impondo um marco na conexão rodoviária do estado de Santa Catarina. De 1965 a 1970, a extensão das estradas federais pavimentadas em território
catarinense passou de 369 km para 907 km, representando uma ampliação de 146%. Relacionado às rodovias estaduais pavimentadas, no referido período, passou de 446 km para 1.054 km (LISBÔA, 2004).
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No decorrer da construção da BR 101, foram implantadas duas instituições de ensino superior no município, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1960 e a Universidade para o Desenvolvimento de Santa
Catarina (UDESC) em 1965.
As melhorias e ampliação no sistema rodoviário estadual, implantação das referidas universidades, somados aos atrativos culturais e naturais, propiciaram a ocupação de lugares, consumo de espaços e produção de
serviços que repercutiram diretamente na dinâmica espacial da cidade, afetando principalmente sua estrutura viária que passou a apresentar congestionamentos constantes.

Figura 112. Fluxo de veículos em horário de pico na AID do empreendimento.

Figura 113.Fluxo de veículos em horário de pico na AID do empreendimento.

Assim, dentre as alternativas previstas, surge a necessidade de ampliar o sistema viário por meio de aterros e construção de uma segunda ponte. Em 1972 deu-se início a implantação do aterro Baía Sul e,
simultaneamente, a construção da ponte Colombo Salles inaugurada em 1975.
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Figura 114. Vista das cabeceiras das pontes Hercílio Luz, à esquerda, e Colombo Salles - Pedro Ivo Campos, à direita, na AID do empreendimento.

Figura 115. Vista das pontes Hercílio Luz, em primeiro plano, e Colombo Salles - Pedro Ivo Campos, ao fundo, na AID do empreendimento.

Com o crescente número de veículos, o sistema viário implantado sobre o aterro da baía sul torna-a ineficiente ao direcionar todo o tráfego urbano para a Ponte Colombo Salles. Isso se acentua principalmente a partir de
1982, quando a ponte Hercílio Luz é fechada ao tráfego de veículos para reparos em sua estrutura. Atendendo a leis complementares estabelecidas no Plano Diretor de 1976, propostas foram idealizadas visando ampliar o
sistema viário por meio de novos aterros e construção de uma terceira ponte.
Com o objetivo de diminuir o fluxo de veículos no perímetro urbano do bairro Centro e propiciar o crescimento da cidade em direção às terras da bacia do rio Itacorubi, constituída pelos bairros da Agronômica, Santa
Mônica, Itacorubi, Trindade e Pantanal, no final da década de setenta começam as obras do aterro da baía norte, começando sob a Ponte Hercílio Luz, para a implantação da Avenida Beira-Mar Norte. A implantação da avenida
de “contorno norte”, além de facilitar o acesso aos órgãos governamentais (UFSC, Eletrosul, Telesc, Celesc e Epagri) instalados na bacia supracitada, conforme planejado, propiciou a expansão do distrito Sede.
Conforme Sugai (1994), a implantação da via de contorno norte teve um importante papel na transformação urbana da parte insular do município, contribuindo para delimitar, a partir do bairro Centro, e no sentido leste e
norte da ilha, um eixo de ocupação e expansão das áreas residenciais e de veraneio. Ainda, o acesso a estas áreas favoreceu o incremento dos empreendimentos turísticos e imobiliários.
Em 1988 a Ponte Hercílio Luz volta a ser reaberta, porém, por medida de segurança, foi finalmente interditada em 1991, ano em que a terceira ponte – Pedro Ivo Campos – foi inaugurada.
Na década de 90, foi implantado o aterro da Via Expressa Sul com o objetivo de direcionar o crescimento para o setor sul da Ilha. Pode-se afirmar, por fim, que os aterros da Baía Sul, Baía Norte, Saco dos Limões,
construção das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, das vias expressas intra-urbanas (Beira-mar Norte, Sul e Via Expressa BR 101/Costa Leste), rodovias estaduais (SC 401, SC 402, SC 403, SC 404, SC 405 e SC 406) e a
Beira-Mar continental conectando os bairros Estreito e Coqueiros (em construção), são obras resultantes de sucessivas elaborações de planos diretores que buscam adequar o espaço conforme as necessidades urbanas da capital
Catarinense.
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A figura a seguir apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da área de influência direta do empreendimento.

Mapa 10. Uso do Solo na AID.
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d) Densidades e Perfis Populacionais da Área de Influência;

d.1) Área de Influência Direta

A Área de Influência Direta compreende, conforme já colocado, todos os bairros do Distrito Sede da capital catarinense - exceto o bairro Costeira do Pirajubaé – e incluindo a UEP Cacupé, formando uma área total de
65.216 km² e abrigando uma população de 149.563 pessoas. Conforme informações disponibilizadas no item 2.2, apresenta um elevado índice de urbanização, predominando amplamente as funções de uso residencial,
comercial, serviços e institucional. A AID do empreendimento concentra aproximadamente 35% da população total do município de Florianópolis.

Tabela 13. População da AID em 2010.

Bairros/UEP

População

População

Área km²

2010

2000

Agronômica

15.588

14.591

1.964

Centro

44.315

44.074

5.368

Córrego Grande

10.563

4.833

6.603

Itacorubi

15.665

10.307

12.756

João Paulo

4.774

3.057

2.804

José Mendes

3.385

3.514

0.554

Monte Verde

6.429

6.198

5.054

Pantanal

5.496

4.703

2.322

Saco dos Limões

14.670

13.771

3.895

Saco Grande

7.607

5.002

11.016

Santa Mônica

1.658

5.081

3.192

Trindade

18.812

15.031

7.899
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Bairros/UEP

População

População

Área km²

2010

2000

Cacupé

601

-

1.789

Total

149.563

130.162

65.216

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000, 2010 e PMF 2011.

Referente às características demográficas, o bairro Agronômica apresentou, no ano 2000, uma densidade demográfica igual a 7.492,2 hab./km². Considerando as estimativas populacionais do Censo 2010 e os dados
registrados pelos agentes comunitários da Secretaria de Saúde do município, a população do bairro ultrapassa, em 2016, a casa dos 17.000 habitantes, indicando uma densidade demográfica estimada de 8.655,8 hab./km²,
superior a apresentada pelo bairro Centro no ano 2000, conforme aponta a Erro! Fonte de referência não encontrada.14. Relacionado às estimativas populacionais para o bairro Centro, dados da Secretária de Saúde do
município indicam uma população residente superior a 51.000 habitantes (PMF, 2011).
Tabela 14. População dos bairros de entorno ao empreendimento 2000.

População
Bairros

Área km²
2000

Densidade
Demográfica hab./km²

Centro

44.074

5,368

8.210,5

Agronômica

14.591

1,964

7.492,2

Trindade

15.031

7,899

1.902,9

Fonte: Base de dados - IBGE Censo Demográfico 2000.

d.1.a) Área de Influência Direta Especifica

A área de influência direta do meio antrópico constitui-se onde os impactos diretos, provocados pelo empreendimento, atuarão em variáveis sociais, econômicas, políticas e culturais. Apesar das relações humanas com o
meio ambiente não obedecerem aos limites físicos, considerou-se para este projeto o território compreendido nas áreas Centro, Altos da Felipe Schmidt, Mauro Ramos e Maciço Norte, de acordo com a classificação de áreas de
ponderação do IBGE. A área considerada é da ordem de 5000m² de acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Florianópolis e uma população residente total de 48868 habitantes de acordo com o Censo 2010 do IBGE.
Dessa forma, a densidade populacional média das áreas é 9103,58 habitantes por m². Porém, através do gráfico de Sinopse do Senso 2010 - Densidade Demográfica Preliminar, podemos observar que certas regiões do bairro
apresentam densidades maiores ou menores, como mostra a Figura da sequência.
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Figura 116. Gráfico de densidade populacional. Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st.

Para a análise deste empreendimento, foram selecionadas três categorias de interesse relacionadas ao perfil populacional da área. São elas: Idade, escolaridade e renda per capita. Os dados utilizados foram baixados diretamente
do site do censo 2010 do IBGE. (http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html) Os dados coletados estão apresentados nas tabelas abaixo. Foram gerados gráficos com os dados nas quais representam a população de toda a área
de influência analisada.
Pessoas de 10 anos ou mais de idade
Nível de instrução
Sem
Total

Fundamental Médio

instrução e completo

e completo e Superior Não

fundamental médio

superior

incompleto

incompleto

incompleto

876

3 771

6 091

40

Felipe Schmidt 10 423 900

870

2 910

5 681

63

Macico Norte

2 747

3 254

1 408

51

Mauro Ramos 10 337 1 078

870

3 336

4 996

58

TOTAL

5 362

13 270

18 175

212

Centro
Altos

11 813 1 035

completo determinado

da

12 022 4 562

44 595 7 575

Figura 117. Tabela de nível de instrução por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.
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Domicílios particulares permanentes
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (salário
mínimo) (1)
Total

Mais
Até de
1/4

1/4

a

1/2
Centro

Mais

Mais

Mais

Mais

de

de

de

de

1/2 a 1 1 a 2

2a3

3a5

Mais
de 5

Sem
rendimento
(2)

5 271

-

38

124

430

535

911

3 043

191

4 521

10

40

124

351

399

738

2 751

107

Macico Norte 4 287

76

284

1 191

1 345

484

426

407

74

Mauro Ramos 4 600

10

57

143

558

419

918

2 351

144

418

1 582

2 685

1 836

2 993

8 553

516

Altos

da

Felipe
Schmidt

TOTAL

18 679 95
147

Florianópolis

406

994 5 430

20 970 38 427 21 426 22 488 34 303 3 369

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. (2) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita somente em benefícios.
Figura 118. Tabela de rendimento per capita por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência
Classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos (salário
mínimo) (1)
Total

Mais Mais
Até 1 de 1 de 2

Centro
Altos

a2

a3

Mais de
3a5

Mais

Mais

de 5 a de 10 a
10

20

Mais
de 20

Sem
rendimento
(2)

6 361

241

971

644

811

1 726

934

812

222

da 5 900

210

765

483

895

1 556

1 199

722

68
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Felipe
Schmidt
Macico Norte 7 366

1 434 3 589 843

794

451

144

80

32

Mauro Ramos 5 896

360

939

1 358

1 000

310

95

5 091

3 277

1 925

417

TOTAL

1 058 777

25 523 2 245 6 383 2 746 3 439

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. (2) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita somente em benefícios.
Figura 119. Tabela de rendimento nominal dos trabalhadores por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.

População residente
Grupos de idade
Total

0 a 3 4 ou 5 6
anos

7 a 14 15 a 17 18 ou 19 20 a 24 25 anos

anos

anos anos

anos

anos

anos

ou mais

12 657 367

120

105 781

365

484

1 080

9 355

11 250 298

140

128 863

470

314

968

8 069

Macico Norte 13 931 820

359

210 1 661

700

558

1 438

8 184

Mauro Ramos 11 030 297

129

75

336

361

1 005

8 154

1 871

1 717

4 491

33 762

Centro
Altos

da

Felipe
Schmidt

TOTAL

48 868 1 783 748

673

519 3 978

Figura 120. Tabela grupos de idade por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.
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Grupos de Idade
2% 1%
4%
8%
0 a 3 anos
4%
3%

4 ou 5 anos
6 anos
7 a 14 anos

9%

15 a 17 anos
18 ou 19 anos

69%

20 a 24 anos
25 anos ou mais

Figura 121. Gráfico de grupos de idade da área de influência estudada.
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Renda per capita da área estudada em
salários mínimos (1)
1% 2%
3%
8%
Até 1/4
Mais de 1/4 a 1/2
14%

Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 2

46%

Mais de 2 a 3
10%

Mais de 3 a 5
Mais de 5
Sem rendimento (2)

16%

Figura 122. Gráfico de renda per capita da área de influência.
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Renda per capita de Florianópolis em
salários mínimos (1)
1%
2%

4%
14%

23%

Até 1/4
Mais de 1/4 a 1/2
Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
26%

15%

Mais de 5
Sem rendimento (2)

15%

Figura 123. Gráfico renda per capita de Florianópolis.
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Classes de renda mensal dos trabalhadores
em salários mínimos (1)
2%
9%

7%

Até 1
Mais de 1 a 2

13%
25%

Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10 a 20

20%

Mais de 20
11%

Sem rendimento (2)

13%

Figura 124. Gráfico renda dos trabalhadores da área estudada.
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Nível de Instrução (Pessoas de 10 anos ou
mais)
0%
17%
Sem instrução e fundamental
incompleto
Fundamental completo e médio
incompleto

41%
12%

Médio completo e superior incompleto
Superior completo
Não determinado

30%

Figura 125. Gráfico nível de instrução na área estudada.

Através dos dados pode-se observar que a área abordada possui índices de renda bastante superiores quando comparado à média da cidade de Florianópolis, destacando-se a concentração maior de possíveis usuários da marina
na área de influência estudada. O nível de instrução dos residentes também se mostrou bastante alto. A faixa etária dos residentes nos mostra a predominância de adultos na área estudada, seguida de jovens e uma população
proporcionalmente pequena de crianças.

d.2) Área de Influência Indireta

Conforme dados do Censo Demográfico IBGE, o município de Florianópolis contava com uma população de 421.240 habitantes em 2010. Isso representou o equivalente a um acréscimo populacional de 21,14% sobre o
montante computado no Censo Demográfico 2000, que mostrou um total de 342.315 habitantes. Tal acréscimo equivale a uma taxa de crescimento médio anual de 2,10 %. Tal índice, associado com os demais indicadores
positivos de crescimento populacional dos municípios que compõem a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, contribuiu para Santa Catarina obter, dentre as unidades da federação da Região Sul, a maior taxa
média de crescimento anual, igual a 1,55%, conforme Tabela 15. Ainda segundo dados do Censo Demográfico IBGE 2010, a população estimada para o ano de 2015 no município é de 469.690 habitantes.
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Tabela 15. Taxa média anual de crescimento da população 2000/2010.

/Taxa de Crescimento (%)
Florianópolis

Santa Catarina

Região Sul

Brasil

2,10

1,55

0,87

1,17

Fonte: IBGE, 2011.

Conforme documentos publicados por instituições filiadas a Organização das Nações Unidas – ONU, em 1991 o estado de Santa Catarina apresentou um Índice médio de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH)
igual a 0,798, superior à média nacional igual 0,742, que corresponde a um índice médio de desenvolvimento humano conforme os seguintes parâmetros:


Baixo Desenvolvimento Humano – 0,0 a 0,5;



Médio Desenvolvimento Humano – 0,5 a 0,8;



Alto Desenvolvimento Humano – 0,8 a 1,0.

No ano 2000, com uma variação de 0,066 pontos percentuais, o IDHM catarinense passou para 0,822, ultrapassando a casa dos 0,8, que equivale a um alto nível de desenvolvimento humano, enquanto a média nacional
manteve-se na conceituação de médio desenvolvimento igual a 0,757. No ano 2000, com uma variação de 0,066 pontos percentuais, o IDHM catarinense passou para 0,822, ultrapassando a casa dos 0,8, que equivale a um alto
nível de desenvolvimento humano, enquanto a média nacional manteve-se na conceituação de médio desenvolvimento igual a 0,757.
O município de Florianópolis apresentou em 1991 um IDHM de 0,824, acima da média estadual e, também da nacional, na casa que corresponde a um alto índice de desenvolvimento humano.
No ano 2000, última publicação de tais indicadores, Florianópolis apresentou um IDHM de 0,875, superior ao índice médio estadual (0,822) que o colocou em primeiro lugar no ranking estadual, e superior ao médio do
Brasil, mantendo-o na classificação de alto desenvolvimento humano. Na Tabela 16 estão dispostos os indicadores utilizados para as conceituações de desenvolvimento social. Tais indicadores se referem aos dados oficiais
publicados pelo IBGE, resultantes do Censo Demográfico do ano 2000, compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e publicados no ano 2002.

Tabela 16. IDHM e respectivos indicadores de desenvolvimento social – 2000.

Taxa
Esperanç Taxa

de bruta de Renda

a de vida alfabetizaçã frequênc per
ao nascer o de adultos ia
escolar

73,880

0,964

0,952

capita

Índice

Índice

de

de

L)

E)

Índice

Rankin
IDH
esperanç educaçã de PIB
Rankin g
Municip
a de vida o
g UF Naciona
(IDHM al
(IDHM- (IDHM- -R)
l

701,424 0,815

0,960

0,867

0,881

1º

4º

Fontes: IBGE e IPEA, 2011 - Relatório de Desenvolvimento Humano 2000.
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A Erro! Fonte de referência não encontrada.17, a seguir, aponta dados percentuais comparativos inerentes à evolução do IDHM de Florianópolis, com os atribuídos ao Estado e ao Brasil no período de 1970 a 2000.
Tabela 17. Evolução IDHM 1970/2000.

Anos

Florianópolis

Santa Catarina

Brasil

1970

0,641

0,477

0,462

1980

0,765

0,734

0,685

1991

0,824

0,748

0,742

2000

0,875

0,822

0,757

Evolução no período

36,5%

72,3%

63,9%

Fontes: ONU e IBGE, 2011.

Dentre os indicadores socioeconômicos que têm contribuído na elevação do IDHM do município, destacam-se os equivalentes as dimensões educação e longevidade, conforme demonstra a Erro! Fonte de referência
não encontrada.18.
Tabela 18. IDHM 1970/2000.

IDH

Anos

Educação

Longevidade Renda

1970

0,672

0,531

0,721

0,641

1980

0,760

0,566

0,970

0,765

1991

0,898

0,771

0,803

0,824

2000

0,960

0,797

0,867

0,875

Evolução no período

42,9%

50,1%

20,2%

36,5%

Municipal

Fontes: ONU e IBGE, 2011.
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Relacionado à distribuição da população por situação de domicílio no ano de 2010, o município contava com 96,2% do montante total de habitantes estabelecidos no meio urbano, enquanto que a população rural, com
15.954 habitantes, representava 3,8%. Dados censitários da evolução dos índices percentuais da distribuição espacial - população urbana e rural - que denotam a crescente expansão urbana nas últimas décadas do século
passado, estão dispostos na Tabela abaixo.

Tabela 19. Evolução da população residente por situação de domicílio e sexo

Sexo
Censo

Domicílio

Total
Homens %

Mulheres %

Urbana

%

Rural

%

1960

97.827

-

-

-

51,3 77.758

79,3

20.242 20,7

1970

138.337

66.907

48,0

71.430

52,0 121.028

87,5

17.309 12,5

1980

187.880

91.520

48,7

96.360

51,3 161.795

86,1

26.085 13,9

1991

255.390

123.544 48,4

131.846

51,6 239.996

94,0

15.394 6,0

2000

342.315

165.694 48,4

176.621

51,6 332.185

97,0

10.130 3,0

2010

421.240

203.047 48,2

218.193

51,8 405.286

96,2

15.954 3,8

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia.
Inerente à distribuição da população por gênero, constata-se um pequeno percentual favorável à população feminina praticamente em todas as faixas etárias acima dos 15 anos de idade (Erro! Fonte de referência não
encontrada.20). Na composição da pirâmide etária do município, conforme expõe a Figura 125, observa-se que a base é mais estreita entre os jovens (0 a 14 anos), denotando uma estrutura etária em fase de envelhecimento
com taxas de natalidade decrescentes. Tal quadro demográfico é característico de sociedades que se direcionam a patamares de alto desenvolvimento socioeconômico e sociocultural, onde a população economicamente ativa (19
a 64 anos) é maior que a quantidade de crianças e idosos.

Tabela 20. População residente por faixa etária e sexo, 2010.

Faixa etária

Masculina %

Feminina

%

Total

%

Menos de 01

2.326

0,55

2.290

0,54

4.616

1,09

01 a 04

9.343

2,22

8.878

2,11

18.221

4,32
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Faixa etária

Masculina %

Feminina

%

Total

%

05 a 09

12.035

2,86

11.939

2,83

23.974

5,69

10 a 14

14.486

3,44

14.107

3,35

28.593

6,79

15 a 19

16.228

3,85

16.345

3,88

32.573

7,73

20 a 24

20.849

4,95

20.367

4,83

41.216

9,78

25 a 29

21.988

5,22

21.869

5,19

43.857

10,41

30 a 34

18.880

4,48

19.295

4,58

38.175

9,06

35 a 39

15.932

3,78

16.635

3,95

32.567

8,44

40 a 44

14.250

3,38

15.825

3,76

30.075

7,14

45 a 49

14.054

3,34

16.408

3,90

30.462

7,23

50 a 54

12.204

2,90

14.321

3,40

26.525

6,29

55 a 59

9.944

2,36

12.019

2,86

21.963

5,21

60 a 64

7.639

1,81

9.019

2,14

16.658

3,95

65 a 69

4.930

1,17

6.124

1,46

11.054

2,62

70 a 74

3.573

0,85

4.627

1,10

8.200

1,95

75 a 79

2.235

0,53

3.492

0,83

5.727

1,36

80 a 84

1.348

0,32

2.473

0,59

3.821

0,91

85 a 89

573

0,14

1.375

0,33

1.948

0,46

90 a 94

184

0,04

568

0,13

752

0,18

95 a 99

38

0,01

177

0,04

215

0,05

100 ou mais

09

0,002

39

0,009

48

0,011
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Faixa etária

Masculina %

-

203.048

Feminina

48,202 218.192

%

Total

%

51,809 421.240

100,671

Fonte: Base de dados - IBGE Censo Demográfico 2010.

Figura 126. Pirâmide etária - Florianópolis ano 2010. Fonte: elaborado com base nos dados do Censo Demográfico IBGE/2010.

Conforme exposto, apesar dos índices positivos de crescimento populacional, a taxa de natalidade de Florianópolis encontra-se em decadência. Em 1999 a taxa bruta de natalidade foi de 20,26 nascimentos para cada
1000 habitantes, caindo em 2008 para 13,20 e, em 2010 para 12,5, representando um decréscimo de 38,30% no período. Por conseguinte, o crescente ritmo da população é atribuído a saldos positivo de migração. Na última
década, o saldo migratório correspondeu a 54% do acréscimo populacional do município, conforme demonstra a Erro! Fonte de referência não encontrada.21.

Tabela 21. Crescimento natural e saldo migratório 2000/2010.

População

População Diferença

total 2000

total 2010

2000/2010

342.315

421.203

78.888

Número

de Número

óbitos

nascidos

2000/2010

2000/2010

20.341

56.607

de
vivos Migração

42.622

Fontes: elaborado com base em dados do IBGE e Ministério da Saúde.
As tabelas abaixo apresentam dados inerentes à população dos distritos que compõem o município e dos bairros que integram o distrito Sede, bem como a UEP Cacupé.
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Tabela 22. Distritos de Florianópolis; evolução da população 1960/2000.

Distritos

1960

1970

1980

1991

2000

2010

Barra da Lagoa

-

1.061

1.656

2.919

4.331

5.674

Cachoeira do Bom -

2.116

3.070

4.509

12.808

18.427

Jesus
Campeche

-

2.301

4.022

7.514

18.570

30.028

Canasvieiras

-

1.996

2.431

4.092

10.129

18.091

Distrito Sede

79.471

116.854

157.259

201.262

228.869

249.477

Ingleses

2.994

2.016

2.695

5.862

16.514

29.814

da 3.613

1.883

4.258

6.654

9.849

11.811

Pântano do Sul

-

2.102

2.379

3.961

5.824

7.397

Ratones

862

795

902

1.080

2.871

3.671

Ribeirão da Ilha

5.261

4.229

5.372

11.935

20.392

26.994

Rio Vermelho

-

981

1.223

1.864

6.791

13.513

2.003

2.604

3.738

5.367

6.343

140.307

189.851

257.381

344.315

421.240

Lagoa
Conceição

Santo Antônio de 1.734
Lisboa
Total

1.734

Fonte: Base de dados - IBGE Censos Demográficos 1960; 1970; 1980; 1991, 2000 e 2010.
Por meio dos dados apontados no Censo Demográfico 2010, pode-se concluir que o distrito Sede concentra atualmente quase 60% da população total do município. Relacionado à densidade demográfica, o município,
principalmente na porção insular, apresenta percentuais flutuantes em razão do grande fluxo de turistas na temporada de verão – que praticamente dobra o número de habitantes - e, também, do movimento pendular da
população residente no continente que exerce atividades na ilha de Santa Catarina. A densidade demográfica estimada para o município, segundo o Censo 2010, é de 623.68 hab/km².
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Tabela 23. Densidade demográfica 2010.

Densidade Demográfica hab/km²
Florianópolis

Santa Catarina

Brasil

623,68

65,27

22,4

Fonte: IBGE, 2011.

e) Relato os usos atuais da área: atividades de lazer, náuticas, econômicas e tradicionais.

A Avenida Beira Mar Norte é uma importante Avenida de Florianópolis. Localiza-se na região central da cidade, entre a parte inferior da Ponte Hercílio Luz e o viaduto de acesso ao Norte da Ilha. Trata-se de uma
avenida que corre junto ao mar. Na década de 1980 foi ampliada e tomou seu formato atual, com três faixas de rolamento e mais três faixas de pista local no sentido Centro-Trindade, e integrou com o aterro da Baía Sul feito na
década de 1970, além de receber calçadão e ciclovia, conforme dados obtidos em pesquisas nas internet.
A Avenida Beira Mar Norte é a via mais vivenciada da cidade, no entanto a relação com o mar é apenas paisagística. Valendo-se da condição de abrigo natural para os ventos do sul, a Beira-Mar Norte pode tornar-se um
dos melhores Portos de Lazer em áreas centrais do Brasil. (Bases para o Planejamento Urbano Integrado de Florianópolis).
Caminho obrigatório de quem visita a Ilha, a Av. Beira-mar Norte, nome pelo qual ficou conhecida a Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, na Capital, está sempre repleta de gente caminhando, passeando, andando de
bicicleta (possui ciclovia para a prática do esporte), fazendo exercícios, mesmo que esteja chovendo. Na região central, entre as baías sul e norte, o remo é o esporte mais praticado.
Contornando a Baía Norte, de frente para o continente, o mar fica de um lado e do outro, prédios luxuosos, grandes hotéis e comércios dos mais diversos tipos – é uma das áreas mais valorizadas de Florianópolis. Com
sete quilômetros de comprimento, é a principal via de ligação entre as praias do norte, as praias do leste da ilha e o centro da cidade, caminho de quem chega à ilha pelo transporte rodoviário. Infelizmente, as águas que banham
a Av. Beira-mar Norte são poluídas e não permitem o banho de mar e em alguns trechos, dependendo do dia, o cheiro desagradável de esgoto pode atrapalhar o passeio. Mesmo assim, manter a forma na Beira-mar virou rotina
diária para centenas de pessoas. Mal o galo canta e o pessoal, muitos da terceira idade, já está dando seus passos apressados na principal Avenida de Florianópolis.
É gente de um lado, gente de outro, alguns apreciando a paisagem, outros levando seus bichinhos de estimação para dar uma volta e muitos malhando para manter a forma. No fim de tarde a cena se altera um pouco e são
os jovens que entram em ação. Alguns aproveitam os aparelhos de ginástica que ficam à disposição, em frente ao bar Koxixo’s, outros preferem ganhar resistência dando aquela corridinha cronometrada. Há ainda aqueles que
aproveitam a circunstância para paquerar e curtir com os amigos.
Principalmente quando o pôr-do-sol, um dos maiores atrativos da Avenida, resolve aparecer, a luz refletida nas águas, em vários tons de laranja é um convite aos apreciadores da natureza. Algumas pessoas param o carro
para ver melhor esse show de cores ao fim de tarde.
A Av. Beira-mar Norte sabe o quanto é imprescindível no dia-a-dia dos turistas e moradores de Florianópolis. Ali ficam localizados vários empreendimentos úteis para pessoas de todas as idades e de diversos interesses.
São restaurantes especializados, redes de fast food, pista de skate, lanchonetes, bares, além do Beiramar Shopping, com inúmeras opções de lojas e entretenimento.
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A área escolhida para a construção do Parque Beira Mar, localizada na orla marítima da Avenida Jorn. Rubens de Arruda Ramos, contempla poucos equipamentos de lazer, em detrimento de sua localização central e
proximidade a pontos turísticos do centro histórico da capital. A área de lazer Av. Beira Mar configura-se como um parque linear dotado de passeio, ciclovia, quiosques, locais de contemplação, trapiche e aparelhos de ginástica
de uso público. A seguir, apresenta-se um breve resumo dos usos atuais de maior expressão na área.

e.1) Setor Náutico

Das 28.000 embarcações de esporte e lazer (52% do total) que compunham a frota brasileira no litoral, pesquisadas em 2005, Santa Catarina participava com 8%, ou seja: 2850 barcos. O crescimento do mercado nos
últimos 6 anos foi expressivo, e pode-se acrescentar o ingresso de 756 novas unidades, no mínimo, neste período (nov.2005 a nov. 2011 acima de 25 pés) em que o número de lançamentos de novos modelos e o ciclo virtuoso da
economia estimularam a compra de embarcações de recreio, assim como a migração de pessoas com maior poder aquisitivo para cidades litorâneas de Santa Catarina, como Florianópolis.
Assim, pode-se estimar para SC um número aproximado de 3.556 barcos, sendo 789 unidades para a região oceânica na Ilha de Santa Catarina e continente/metropolitana, ou seja, 28% da flotilha estadual. Em uma
versão menos conservadora, onde se inclui barcos menores, chega-se a um total de 4.000 unidades no Estado.
É inegável a vocação marítima do Brasil, cuja extensão de águas transforma o Brasil em um espaço marítimo de dimensões extraordinárias, com imenso potencial econômico para o país (Passadiço, 2010). A importância
desta atividade é expressa pelo Secretário-Geral da Organização Marítima Internacional, Efthimios Mitropoulos, por ocasião do Dia Marítimo Mundial, em 2005: “Vivemos em uma sociedade global apoiada em uma economia
global. Essa economia simplesmente não poderia funcionar não fossem os navios e as atividades marítimas.” (OMI, 2005).
Os hábitos de usuários em marinas são específicos. Em média 12% dos barcos saem aos finais de semana, como é no caso de Florianópolis, nos meses de dezembro/janeiro/fevereiro/março/abril. Este percentual cai para
6% nos demais meses (estações mais frias) e igualmente 6% nos dias úteis da estação quente (dez, jan, fev). Apenas no final do ano (Réveillon) há uma demanda superior a esta média, podendo chegar a 25%. Essa demanda
também aumenta em cidades que comemoram eventos religiosos com passeios de barco (Nossa Senhora dos Navegantes, por exemplo, em Porto Alegre, Salvador, etc.), o que não ocorre em Florianópolis. Regatas em geral são
promovidas pelos iates-clubes e são barcos específicos, movidos à vela.
Parque Beira Mar será a marina mais próxima da baía sul, podendo optar por essa destinação náutica em especial na temporada de verão quando o vento NE predomina e o mar fica “picado”, influenciando os boaters a
usarem a baía mais abrigada (Sul). Na tabela abaixo, estão relacionados os destinos de passeios hoje mais buscados pelos boaters. Estão listados os maiores estabelecimentos náuticos da parte oceânica da Capital, sem
considerar as garagens náuticas da Lagoa da Conceição, cuja maioria das embarcações navega em águas interiores na parte insular.

Tabela 24. Tendências de trânsito marítimo – barcos de recreio – para a Região metropolitana oceânica de Florianópolis.

Origem

Escalas/Destino

Pernoite

Iate Clube Veleiros da Ilha

Baía sul (regatas e passeios curtos) Ganchos, P.Belo, Porto Belo

Retorno
Clube de origem

Jurerê, Tinguá
Blue Fox Marina

Idem

Porto

Belo,

Ganchos

e Marina de origem
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Camboriú
Marina

Baía Norte, praias, continente e baía sul

Raro

Garagem náutica de origem

Sub-Sede Iate Clube Veleiros da Ilha

Raia de regatas norte da ilha e passeios próximos

Não

Clube de origem

Outras (garagens náuticas de Florianópolis)

Praias Norte e continente, baía Sul da Ilha

Não

Garagens

náuticas

de

origem

e.2) Remo

As origens deste esporte náutico remontam à História Antiga, com relatos de fenícios, gregos e romanos que indicam a prática do remo. As primeiras regatas provavelmente foram organizadas por barqueiros no Rio Nilo;
alguns historiadores, porém, contam que as primeiras competições entre barcos a remo ocorreram entre gondoleiros de Veneza, na Itália, em 1315. Uma prova amistosa aconteceu em 1715 na Inglaterra, no Rio Tâmisa, na altura
das pontes de Londres e Chelsea. Este evento, de caráter festivo em homenagem ao Rei George, ainda é realizado.
Os Clubes Náuticos Francisco Martinelli, Riachuelo e Clube de Regatas Aldo Luz destacam-se como os maiores representantes do esporte náutico catarinense, sendo estes três membros da Confederação Brasileira de
Remo juntamente com o Clube Náutico América, de Blumenau – SC. O esporte já era praticado em Santa Catarina desde 186 e em 2013, o estado contava com cerca de 250 praticantes (ND ONLINE, 2013), entre iniciantes e
profissionais de elite de renome mundial. A história do remo em Florianópolis é expressiva, tendo completado 100 anos em 2015 Os primeiros clubes – Riachuelo e Martinelli – foram fundados em 11 de junho e 31 de julho de
2015, respectivamente. Em 27 de dezembro de 2018, surgia o terceiro clube de remo da ilha, chamado inicialmente de Club de Regatas Florianópolis, cujo primeiro presidente foi o Sr. Aldo Luz, filho do ex-governador Hercílio
Luz. Em 1920, o clube passou a chamar-se Clube de Regatas Aldo Luz, em homenagem a seu fundador. Com as obras de aterro da baía sul nos anos 70, o governo estadual providenciou a construção de um local destinado a
abrigar as sedes dos três clubes de remo da capital catarinense. No dia 14 de junho de 1979, inaugurou-se o Parque Náutico Walter Lang, alicerçado na Ilha do Carvão, aterrada com as obras da baía sul, e neste local,
permanecem as sedes dos clubes até o momento.
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Figura 127. Aterro da Baía Sul e Clubes de Remo de Florianópolis3.

Figura 128. Sede do Parque Náutico Walter Lang4

e.3) Ciclismo

Outras atividades esportivas e de lazer que se destacam nos arredores do futuro Parque Beira Mar incluem ciclismo, corrida, caminhada, alongamentos, entre outras. O ciclismo teve início na Inglaterra em meados do
século XIX. Florianópolis, em 2014, possuía 43 quilômetros de vias ciclísticas, separadas em ciclovias – separadas da faixa de rolamento dos veículos por barreiras físicas – e ciclofaixas, separadas apenas por sinalização
(pintura ou tachões).
Com o aniversário de 290 anos do município em 2016, foram organizadas três competições esportivas relacionadas ao ciclismo na Ilha: um na área da Beira Mar Continental, no bairro Balneário Estreito, e dois circuitos
na Avenida Beira Mar Norte da Ilha de Santa Catarina. Outro evento de renome é o IRONMAN Brasil, realizado anualmente em Florianópolis, cujo circuito ciclístico passa por bairros que compõem a AID do meio antrópico do
empreendimento, incluindo a Avenida Beira Mar Norte.

3
4

Fonte: Remo Martinelli, 2016. Disponível em: http://www.remomartinelli.com.br/?page_id=9. Acesso em 13 de maio de 2016.
Fonte: idem.
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Pode-se afirmar, assim, que o ciclismo é uma atividade de considerável expressão na área de entorno do empreendimento, tanto em sua dimensão competitiva, praticado por atletas profissionais e amadores, quanto como
esporte recreativo realizado por praticantes ocasionais nos finais de semana. Porém, o uso da bicicleta como meio de transporte enfrenta diversos problemas no município devido à falta de segurança e manutenção precária das
vias, bem como direção imprudente por parte de veículos motorizados. Neste sentido, para que haja uma completa integração na mobilidade urbana do município, há a necessidade de expansão – quantitativa e qualitativa - da
estrutura cicloviária em todas as regiões da ilha.
e.4) Pesca

A tradição na pesca na ilha pode ser observada não só no número de comunidades pesqueiras ainda existentes no município de Florianópolis, mas nos pratos tradicionais da culinária local preparados baseados em frutos
do mar, como o pirão com peixe frito ou o caldo de peixe, os quais atraem turistas nacionais e internacionais.
Os açorianos, por meio das técnicas coloniais marítimas que traziam na bagagem, associadas às experiências dos povos indígenas que por aqui habitavam, criaram seu próprio repertório para que pudessem se adaptar
mais rápido as condições locais, contribuindo bastante para o desenvolvimento da pesca no litoral catarinense.
Na atualidade, a Ilha de Santa Catarina ainda apresenta uma paisagem favorável à instalação de núcleos de pesca, no entanto, observa-se uma dificuldade de sobrevivência dessas comunidades devido à acelerada
urbanização, da degradação ambiental, além da competição desigual da pesca industrial pelos recursos marinhos.
O local onde pretende ser implantado o empreendimento é frequentado por pescadores artesanais, conforme informações obtidas em visita técnica. As Figuras 18 e 19 abaixo exemplificam atividade pesqueira realizada
na área.

Figura 129. Pescador em enrocamento próximo a deck de observação na área do empreendimento.
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Figura 130. Trapiche da Praça do Portugal, inserido na área do empreendimento.

e.5) Outros

O skate é considerado um esporte radical, inventado por surfistas na Califórnia nos anos 60. Há diversas pistas para a prática deste esporte no município de Florianópolis, entre públicas e privadas. Na AID do
empreendimento, porém, destacam-se a pista da Beira-Mar Norte, formada por uma mini rampa e uma área de street, localizada próximo ao Shopping Iguatemi, e a rampa instalada recentemente na Sesquicentenário, ao lado da
Estação Elevatória de Esgoto da CASAN. Outra prática que vem se popularizando novamente nos últimos anos é a patinação ou roller skating, que consiste na patinação sobre rodas, podendo ser considerada esporte, meio de
transporte ou apenas uma atividade recreativa.

Figura 131. Pista de Skate na Praça de Portugal, em frente ao local do empreendimento.
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Figura 132. Academia ao ar livre da TopMed no entorno da Praça

Outro destaque são as academias da saúde, conhecidas como academias 24 horas ou academias ao ar livre, cujo acesso é completamente livre para o público. Estas estruturas foram instaladas em contrato de comodato da
prefeitura municipal em parceria com a empresa TopMed e tem ganhado repercussão nacional devido à inclusão de equipamentos ergonomicamente adaptados para crianças e cadeirantes. Ainda, a maioria delas conta com a
presença de monitores de educação física para orientação dos frequentadores, em horários previamente definidos. Existem três academias instaladas na orla da Avenida Beira Mar Norte: uma junto ao trapiche da Praça de
Portugal, outra junto à estação da CASAN e outra na Praça Celso Ramos. Também relevante é a utilização do calçadão da Av. Beira Mar Norte para a prática de corrida e caminhada pelos públicos dos mais diversos.
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f) Avaliação de usos potenciais para o espaço;

O enquadramento das estruturas náuticas nos ambientes da baía de Florianópolis quanto à aptidão relativa à potencialidade natural demonstrou que em média a costa oeste apresenta os locais mais aptos, considerando as
características batimétricas, hidrodinâmica média, tipo de sedimento de fundo e composição da linha de costa. Além disso, a costa oeste apresentou o valor máximo de aptidão, seguida pela costa continental e costa norte. Por
outro lado, a costa continental apresentou maior valor de desvio-padrão, atribuído à ocorrência de estruturas em locais de baixa circulação adjacentes a locais com aptidão média a boa, devido ao estreitamento do canal que
denota aumento gradativo da aptidão com a proximidade do canal principal.
A maior aptidão observada para a costa oeste e continental advém do fato de estas terem o predomínio de linha de costa antropizada, na maior parte por aterros e estabilização por enrocamento e muros. Tal fato
representa uma menor intervenção na configuração atual da linha de costa e consequentemente na alteração de processos sedimentares e hidrodinâmicos já consolidados.
Dessa forma, pode-se considerar que o maior potencial para desenvolvimento náutico no município de Florianópolis é a costa oeste (centro) e a costa continental. Em tais porções ocorre o maior potencial natural para tal
atividade, aliado ao menor número de conflitos e quantidade razoável de estruturas náuticas, o que permitiria um aumento no número de estruturas. Além disso, ocorrem fatores favoráveis relativos à logística, infraestrutura e
restrições ambientais legais.
O projeto estrutural da área do Parque Urbano Marina Beira Mar será dividido em Marina, estacionamento subterrâneo e área destinada ao parque. A Marina irá contar com cerca de 454 vagas de barco, salas de apoio e
posto público de abastecimento. Na ara publica terá ainda 58 vagas públicas, das quais 8 são de usos especiais e de órgãos oficiais (policia, bombeiro, ambiental, etc). Terá ainda rampa publica para embarcações com área de
manobra e estacionamento de carreta, áreas de embarque e desembarque, trapiche turístico entre outros.
O estacionamento subterrâneo contará com um total de 606 vagas para veículos, dividas entre 569 vagas para uso geral, 30 vagas para idoso, 7 vagas para pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), além de 84
vagas para motos e 95 bicicletas, 5 paradas de embarque e desembarque de ônibus, 3 vagas de estacionamento de ônibus turísticos, além de previsão de 12 vagas de taxi.
Para a área destinada ao parque estão previstas a implantação de quiosques destinados a informações turísticas, conveniência, cafeterias e restaurantes, espaços para eventos, pontos de policiamento e sanitários. Também
se destinará espaço para academia ao ar livre, anfiteatro ecológico, praças de convivência, playground e quadras, além de atividades aquáticas como pedalinhos e flutuante esportivo. A estrutura ainda prevê a instalação de duas
estações de tratamento de esgoto que atenderão toda a necessidade.
Conforme descrito anteriormente neste estudo, a região central de Florianópolis – e mais expressivamente, a orla marítima da Av. Beira Mar Norte, vem passando por um constante adensamento urbano e consequente
verticalização. Esta área apresenta grande variedade de equipamentos urbanos e comunitários.
A área indicada para a construção das estruturas terrestres do Parque Beira Mar é propícia para a instalação de estruturas de lazer, pois a linha da costa nesta região é derivada de intervenções humanas com a presença de
aterros e enrocamentos anteriores, configurando um sítio com menores interferências no meio ambiente. A oferta de estabelecimentos comerciais ao longo da orla não exprime, assim, a necessidade de ampliação deste setor, já
bastante desenvolvido na região, bem como serviço hoteleiro.
Segundo o zoneamento determinado pela Lei Complementar nº 482 de 2014, que implementa a política de desenvolvimento urbano, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o plano de gestão, toda a
área terrestre no entorno do empreendimento se constitui, conforme o macrozoneamento, em áreas de uso urbano, destinadas prioritariamente à realização das funções da cidade. Dentro destas, o microzoneamento da região
marginal a Avenida Beira Mar Norte se dispõe conforme o Mapa 03 a seguir. Nas imediações do futuro Parque Beira Mar, destacam-se os seguintes tipos de uso e ocupação:
AVL – Área Verde de Lazer. Constituem os espaços urbanos ao ar livre de uso e domínio público que se destinam à prática de atividades de lazer e recreação, privilegiando quando seja possível a criação ou a
preservação da cobertura vegetal;
AMC - Área Mista Central. São espaços de alta densidade, complexidade e miscigenação, destinados a usos residenciais, comerciais e de serviços;
ACI – Área Comunitária Institucional - São aquelas destinadas a todos os equipamentos comunitários ou aos usos institucionais, necessários à garantia do funcionamento satisfatório dos demais usos urbanos e ao bemestar da população;
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ARM - Área Residencial Mista - caracterizada pela predominância da função residencial, complementada por usos comerciais e de serviços.
Conforme a demanda urbana para o local e o disposto na Lei n 482 quanto ao zoneamento, o uso recreativo para fins turísticos configura-se como propício ao desenvolvimento urbano, indo ao encontro de diretrizes
exprimidas na lei municipal, objetivos turísticos definidos pela política estadual da SANTUR, e necessidades socioeconômicas dos habitantes do município. Pode-se afirmar que com a tendência de expansão vertical da
construção civil, o Parque Urbano Beira Mar atende ao potencial de uso terrestre do espaço em questão.
Quanto ao ambiente marinho, a construção da marina representa o único uso urbano capaz de dinamizar a economia local. Em estudo sobre a atividade pesqueira desenvolvida nas comunidades da Ponta do Coral, Lessa
e Goulart, desenvolvido em 2011, os pescadores foram unânimes em definir como áreas para o exercício de sua atividade toda a Baía Norte, porém citaram como áreas prioritárias os seguintes pontos de referência: as Ilhas do
Ratones Grande e Pequeno, a sede do Corpo de Bombeiros, a Ponta do Recife, a Ponta de Sambaqui, a Ponta de Cacupé, a ilha do Guará e a Pedra do Parú.
Pode-se afirmar, assim, que a instalação do Parque Beira Mar – especialmente a marina e suas estruturas subaquáticas – não representam uma modificação significativa no modo de vida dessas comunidades tradicionais,
dada a preferência por outros pontos para pesca. A instalação da marina, portanto, se adequa aos usos potenciais da área, conforme argumentado no item (d) – Setor Náutico.
A situação relatada pelos pescadores sobre a escassez da captura das diferentes espécies de pescados e ainda, a intensa contaminação causada pelo lançamento de esgoto in natura na Baía Norte, revela as más condições
de sustento e qualidade de vida que as comunidades pesqueiras e suas famílias sofrem. Essa situação obriga muitos pescadores, que em geral possuem baixa escolaridade, a buscarem outras atividades para auxiliar na renda
familiar, já que a atividade pesqueira está sendo insuficiente para oferecer uma condição digna para seus familiares.
A instalação das infraestruturas do complexo Parque Beira Mar alterará definitivamente a paisagem da área entre a Praça de Portugal e Praça Sesquicentenário, bem como a vista panorâmica direcionada ao local. Porém,
a região central de Florianópolis, mais precisamente a Beira Mar Norte, está passando por um constante adensamento urbano e consequente verticalização. Assim, a variedade de usos do Parque Beira Mar contribuirá para a
promoção de maiores possibilidades de apropriação dos espaços pelos habitantes do município e visitantes sazonais.

Figura 133. Vista panorâmica da área a ser empreendida, localizada entre a Praça de Portugal, ao fundo e à direita, e a Praça Sesquicentenário, mais à frente, também à direita
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Figura 134. Simulação de visão panorâmica do empreendimento já construído.
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Mapa 11. Zoneamento Beira Mar.

Assim, a natureza de atividades de uso náutico a serem, sugestivamente, priorizadas na costa oeste é: transporte aquaviário, infraestrutura turística, esportes náuticos, pesca, comércio e serviços de equipamentos,
manutenção (marinharia).
Inserido no planejamento metropolitano, o transporte marítimo, desde que integrado aos demais modais, vai desempenhar um papel de crescente importância na mobilidade da Grande Florianópolis. O transporte
marítimo na Grande Florianópolis será realidade quando dotado de terminais, conectados à linhas de ônibus, na origem e no destino. Estacionamentos de automóveis em Palhoça, São José, Biguaçu e em setores do Continente,
em Florianópolis, serão importantes. (Bases para o Planejamento Urbano e Integrado, PMF)
A praça pública por si só já inúmera diversos usos potenciais especialmente os relacionados a área de lazer comunitária tão almejada pela população. O local já adequado e possui o mesmo tipo de uso para qual o projeto
é destinado e desta forma o ganho de qualidade e espaço será notavelmente melhora da qualidade de vida e resulta em uma melhora significativa no IDH a curto e também longo prazo.
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g) Quantificar a geração de emprego e renda direta e indireta, presente e futura.

A gama de postos de trabalho a ser contemplada pelo Parque Beira Mar é variada. Na fase de instalação, a mão de obra necessária será determinada pelo empreendedor, baseado nas dimensões do projeto. Essa demanda
terá o efeito indireto de ampliar a procura por formação especializada dos trabalhadores, abrindo também um espaço para o surgimento de cursos de especialização na construção civil em meio marítimo, dada a escassez de mão
de obra qualificada no setor. É possível estimar, assim, a criação de aproximadamente 315 postos de trabalho diretamente relacionados à instalação do empreendimento e 945 vagas indiretas.
Na fase de operação do empreendimento, o restaurante a ser instalado abre vagas diretas no setor gastronômico, bem como atendimento, limpeza, manutenção, recepção, entre outros. Ainda, parques recreativos infantis,
academia ao ar livre, quadras para prática de esportes e outras atividades do tipo marcam a abertura de um nicho voltado à educação física e à recreação, marcando um nicho especializado e que também é atendido pela região
(Unisul, UDESC, Estácio, entre outras).
O funcionamento de lojas de suprimentos náuticos, quiosques e lanchonetes, floricultura, banca de jornal, entre outros serviços que envolvem o atendimento ao público, como lojistas e atendentes, também marcam a
abertura de postos de trabalho no setor. Considerando a oferta de cursos técnicos e superiores em diversos estabelecimentos educacionais (IFSC, Unisul, Estácio) nas áreas mencionadas (turismo, gastronomia, organização de
eventos), considera-se que o município possui plena capacidade de fornecer mão de obra qualificada para o empreendimento.
Serviços de marina e garagem náutica (vagas secas e molhadas) representam postos de trabalho num nicho especializado, o que irá ampliar possibilidades para trabalhadores do setor de manutenção náutica em todas as
suas instâncias, proporcionando também ao setor de ensino (público e privado) uma oportunidade de criação de cursos técnicos na área. Novamente, há uma diversidade de empresas no município prestadoras de serviços de
manutenção náutica, desde colocação de estofamentos, pintura e reparos, limpeza e manutenção mecânica/elétrica, troca de motores, serviços de rampa, entre outros. Tais estabelecimentos, incluindo outras marinas, serão
indiretamente beneficiados. Outros benefícios indiretos incluem a movimentação financeira derivada da organização de competições de esportes náuticos. Pode-se estimar, assim, a criação de 1800 vagas de emprego
diretamente atreladas ao funcionamento do empreendimento, e aproximadamente, 4410 postos indiretos de trabalho.
Porém, a maior vantagem socioeconômica se dá no nível cultural e turístico. Com o oferecimento das vagas do Parque Beira Mar – tanto da marina, quanto da garagem náutica – o maior aporte de turistas e boaters tende
a dinamizar a economia da capital e também do estado. O consumo destes turistas garante importantes divisas para o comércio, ainda que sazonalmente.
O empreendimento, ao facilitar o acesso a pontos turísticos estratégicos da Ilha, como a Praça XIV, o Mercado Público, o Largo da Alfândega, a Catedral Metropolitana e a Igreja São Francisco, impulsiona-se também a
divulgação do legado cultural da colonização açoriana no sul do Brasil. Ainda, áreas de lazer arborizadas, restaurantes e articulação viária multimodal oferecem possibilidades recreativas para todos, durante praticamente o ano
todo. A área da Avenida Beira Mar logo em frente à Praça do Sesquicentenário, já utilizada para eventos culturais e apresentações musicais, ganha, assim, uma extensão.
De acordo com Brasil (2010), cada embarcação em uma marina gera em torno de três postos de trabalho diretos. Para o cálculo desta marina, não foram considerados os jet-skis, nem as vagas destinadas à órgãos públicos
(polícia, bombeiros,...) e vagas para tenders de cruzeiros e escuna. Assim, tem-se 495 vagas, portanto serão 1485 empregos gerados apenas pelas embarcações. De acordo com dados da acobras 2015, cada embarcação gera
cerca de sete empregos indiretos, assim, tem-se 3465 empregos indiretos gerados pelas embarcações. Importante destacar que o desenvolvimento do turismo náutico está diretamente ligado ao fomento e desenvolvimento da
indústria náutica, na qual a média de criação de empregos é de mais de sete por barco produzido, de acordo com o relatório Fatos e Números 2012 – Indústria Náutica Brasileira. Além disso, um barco gasta em média 8% do seu
valor de compra em manutenção por ano, de acordo com a Secretaria de Turismo do governo do Rio de Janeiro. Nota-se também que as vagas desconsideradas nesta estimativa (jet-ski, escuna) também podem gerar empregos
pelo aumento de demanda de serviços relacionados, não contabilizados por essa estimativa.
Quanto aos estabelecimentos localizados no parque público, foi realizada uma pesquisa em alguns estabelecimentos próximos e encontrou-se uma quantidade de funcionários média para estabelecimentos com áreas e serviços
similares. Baseado nisso, estima-se que os restaurantes, cafés, e outros estabelecimentos comerciais serão capazes de gerar aproximadamente 315 empregos diretos. Estima-se que no geral, cada emprego direto gera três
empregos indiretos, totalizando 945 empregos indiretos gerados.
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Sendo assim, estima-se que o empreendimento poderá gerar um total de 1800 empregos diretos e 4410 empregos indiretos no total. Para potencializar o impacto social da geração de emprego e renda do empreendimento, devese priorizar a utilização de mão-de-obra local e regional nas fases de construção e operação do empreendimento.

h) Quantificar os benefícios financeiros diretos e indiretos aos cofres públicos (projeção de eventuais rendimentos imobiliários, receitas tributárias ISS etc...)

A localização estratégica do Parque Beira Mar – atendendo a um ponto de vista antrópico, próximo aos principais hotéis da região central, quanto a uma perspectiva ambientalista, pois evita a geração ampliada de
impacto ambiental ao instalar-se numa área artificialmente construída – levará também a uma valorização imobiliária ainda mais expressiva na orla da baía norte da capital catarinense. Com uma estimativa preliminar de
aproximadamente 1000 usuários do parque por dia, 3000 aos finais de semana e 100 usuários da marina por dia, haverá um montante considerável de movimentação financeira no local. Ainda que a maior parte das futuras
instalações da marina sejam abertas ao público, a circulação e transporte dos frequentadores até o parque e sua permanência no local presume o uso das estruturas de maneira holística, especialmente bebidas e suprimentos
alimentícios.
O IPTU - tributo que incide sobre a propriedade imobiliária – tem seu fato gerador baseado na propriedade territorial e predial. A base de cálculo do IPTU se dá sobre o valor venal do imóvel, que por sua vez, é o valor
pelo qual um bem é comercializado, com pagamento à vista, em condições normais de mercado. Assim, é possível inferir que com a valorização imobiliária derivada da instalação do Parque Beira Mar na orla marítima da Av.
Beira Mar Norte, tem-se um aumento proporcional nos rendimentos tributários municipais.
A instalação da obra terá um custo estimado de 60 milhões de reais, dos quais calcula-se que 20% são impostos. Além disso, a operação do posto de combustível e suprimentos náuticos, bem como outras estruturas
atreladas ao Parque (especialmente as de cunho comercial) incidirá numa maior arrecadação de impostos, sendo este o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ainda que este seja um tributo estadual, seu
repasse para os municípios se baseia no Valor Adicionado – ou movimento econômico de cada município, que com certeza será indireta, mas positivamente afetada pela operação do empreendimento em questão.
Por fim, pode-se afirmar que a operação do Parque Beira Mar acarretará geração de receitas significativas para empresas, setor público, instituições de ensino e trabalhadores de diversos setores econômicos, com atenção
especial para o terceiro setor – serviços, comércio e outros atrelados às atividades turísticas. Tais benefícios se estendem por toda a AII do empreendimento, isto é, o município de Florianópolis, não ficando restritas apenas ao
entorno do empreendimento.

i) Justificativa para a implantação dos equipamentos Parque Urbano e Marina no local

A cidade de Florianópolis dispõe de uma extensa orla marítima. Porém, não existe estrutura suficiente para explorar todo o potencial náutico que a cidade oferece. A diversificação da estrutura de transportes da cidade ao
passar dos anos diminuiu a relação da cidade com o mar, enquanto atualmente vários estudos e projetos já indicaram a necessidade da retomada do aproveitamento da costa marítima, como a II Oficina de Desenho Urbano de
Florianópolis, de 2007.
A região onde será implantado o empreendimento tratado neste documento, no centro da cidade, é o bairro que apresenta maior densidade populacional, de acordo com os dados do censo 2010 do IBGE, com 44.415 residentes.
Além disso, o empreendimento está próximo ao bairro Agronômica, que figura na sétima posição nessa mesma categoria, com 15.588 habitantes. Somados, os bairros representam uma grande parcela da população da cidade. A
Beira-Mar Norte é também uma importante via de passagem para diversas pessoas diariamente, o que torna este projeto capaz de atingir uma parcela significativa da população.
A existência de espaços públicos para convívio da população se tornam cada vez mais importantes na busca por melhor qualidade de vida dos habitantes. Pensando nisso, o projeto do Parque Urbano com Marina ampliará a
oferta de opções de lazer na Beira-Mar Norte, trazendo novas comodidades para os moradores da região. A utilização da área para a prática desportiva será intensificada com a presença de quadras de vôlei de praia e futevôlei,
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pistas de skate e patins, além das pistas de caminhada e ciclovia já presentes e bastante utilizadas. Apesar de não representar a maioria da população, os jovens ocupam uma parcela significativa, representando 16% dos
residentes locais (de 15 a 24 anos). As quadras de vôlei e a pista de skate também atendem parte desse público. Os 7% da população, representado pelas crianças abaixo de seis anos terão um novo playground para brincar, e um
novo local agradável de passeio onde as famílias poderão levar as crianças. A área de convivência prevista no projeto amplia as possibilidades de convívio social entre os moradores e os novos estabelecimentos que serão
instalados devolvem a vitalidade noturna à Beira-Mar Norte.
O parque público foi pensado de forma que possua uma área onde é possível montar estruturas provisórias para eventos. Vários eventos já foram (e são frequentemente) realizados no local, e atraem várias pessoas. Em conversa
com Júlio Castro no dia 22 de março de 2016 às 16:30h, proprietário do Kiosque presente atualmente no local, ele cita que ele próprio incentiva e também já realizou alguns eventos em suas instalações e que muitas vezes esses
eventos ultrapassam a capacidade do local, exemplificando a demanda por iniciativas como estas pela população.
O projeto considera as futuras instalações dos corredores exclusivos de transporte coletivo, BRT – Bus Rapid Transit, visando ampliar a rede de transporte público da capital e facilitar a locomoção na região. A presença da
marina neste local possibilita a utilização do transporte marítimo como nova alternativa de transporte para a população, tornando possível o transbordo multimodal, ainda pouco explorado na capital.
Os dados do relatório estatístico de embarcações inscritas na Capitania dos Portos de Santa Catarina, apresentado em anexo neste documento, mostram o crescimento do número de inscrições de embarcações a cada ano no
estado de 2006 até maio de 2015. De acordo com o relatório “Santa Catarina em Números – Macrorregião Grande Florianópolis”, elaborado pelo SEBRAE, só a região da Grande Florianópolis possuía em 2010 um total de 26
empresas no setor de construção de embarcações. Uma atividade econômica considerada emergente entre os anos de 2008 e 2010 devido à expressiva evolução do número de empresas e empregos, resultando em um aumento
no VAF (valor adicional fiscal) de 238% nesse período. Esses dados exemplificam o crescimento do mercado de embarcações na região e o aumento da importância desse setor para o estado.
Em contrapartida, não houve um investimento na estrutura marítima da cidade proporcional. Como já noticiado por meios de comunicação local, Florianópolis possui uma demanda por garagens náuticas maior do que a oferta, e
as marinas da cidade possuem lotação próxima da máxima durante todo o ano. (fonte: http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/11/santa-catarina-sofre-com-a-falta-de-vagas-em-garagens-nauticas-e-marinas4324305.html)
O estudo setorial da indústria catarinense 2014 – Náutico, elaborado pelo SEBRAE, cita que o déficit na infraestrutura local representa uma ameaça ao desenvolvimento do setor no estado e que a construção de píeres e marinas
poderia estimular a venda e o consumo por produtos e serviços náuticos de todos os tipos, uma vez que expande a capacidade de atender a demanda crescente e latente. O estudo cita também que “o município de Florianópolis e
região metropolitana são os nichos de maior proeminência a serem explorados no estado, e a requalificação da infraestrutura local é o norte para garantir a rentabilidade de novos negócios, por meio da intersecção entre o capital
privado e o poder público”.
O Plano de Ordenamento Náutico – PON, realizado pela organização FloripAmanhã, ressalta a falta de estrutura de apoio na região central da cidade. De acordo com o relatório, “...verificou-se pequena ocorrência de marinas,
áreas de fundeadouro e serviços de marinharia associada às EANs, diante do potencial e aptidão das costas oeste e continental”.
Um levantamento apresentado no estudo setorial – Náutico do SEBRAE de 2014, realizado com 400 entrevistados, revela um perfil de comprador/demandante por embarcações com elevado grau de instrução (maioria com
ensino superior), em geral homens maduros (média de idade de 49 anos), casados e com rendimentos mensais entre R$ 5mil e mais de R$ 15 mil. De toda a amostra, cerca de 64% pretendia comprar embarcação nos próximos 2
anos. Como já citado no item P2-d (densidades e perfis) deste documento, cerca de 7% da população na área estudada possui rendimentos mensais acima de 20 salários mínimos (na época R$10200) e 13% possui entre 10 e 20
salários mínimos (na época R$ 5100 e R$ 10200, respectivamente). Os dados mostram também que 69% dos residentes da área possuem 25 anos ou mais. Há, portanto, uma grande parcela da população residente na área de
influência que se adequa, no mínimo parcialmente, ao perfil levantado pelo estudo setorial, e que poderiam ser atendidos pela oferta de serviços náuticos na região.
Através da vocação turístico-náutica natural da Ilha de Santa Catarina, têm-se as garagens náuticas como eixo fundamental de atrativo para turismo e como ponto de acesso às águas com devida qualidade e segurança das
operações. Ressalta-se ainda o aspecto turista bem qualificado no quesito financeiro agregando valores nos serviços consumidos e injetando recursos na economia de Florianópolis.
As garagens náuticas são promotoras de eventos esportivos apoiando eventos de campeonatos de barcos a vela, moto aquática, flyboard, feiras náuticas, atraindo atenção inclusive internacional para Florianópolis.
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O turista que vem navegar em nossas águas, bem como o morador local que tem suas embarcações como forma de lazer, é uma pessoa preocupada com a qualidade da água. O navegador é o maior interessado em manter a água
limpa, pois é nela que realiza sua atividade de lazer, seja pesca esportiva, mergulho, esqui, iatismo, stand-up ou canoagem. O navegante torna-se o maior amigo do mar, ajudando a preservar e monitor as águas. É sabido que
locais onde não há navegabilidade e trânsito de pessoas acabam tornando-se locais escondidos, facilitando que se atirem objetos e dejetos na água.
Além disso, o projeto prevê a criação de espaços favoráveis para o desenvolvimento da consciência ambientalmente sustentável, com espaços destinados às atividades de ensino e escolinha de vela, contribuindo para a educação
marítima da população local e estimulando ainda mais o contato com o mar.
O parque urbano e marina será um grande gerador de empregos, contribuindo para um incremento da massa salarial, maior consumo de bens e serviços e consequentemente ampliando o comércio e a arrecadação de impostos. O
impacto positivo gerado por uma marina ou garagem náutica na economia traz inúmeros benefícios e melhorias das condições de vida da população. Além do grande número de vagas de emprego geradas de forma direta e
indireta, merece destaque os salários bem remunerados, beneficiando a população em geral.
A falta de estrutura no setor dificulta o crescimento do mercado náutico local e impede que novos turistas venham à cidade por falta de espaço adequado para atracarem seus barcos. A presença de novas garagens
náuticas representa mais incentivos na economia local, devido ao aluguel das vagas, à vinda de novos turistas à cidade e à geração de empregos pela marina e pelos estabelecimentos, além dos ganhos futuros devido à
possibilidade de novos usos do mar.
O projeto da Marina na Beira-Mar Norte além de suprir uma demanda náutica regional, amplia os usos do local pela população através do aumento das possibilidades de lazer e reitera a importância da avenida para a
cidade de Florianópolis. O empreendimento traz à Beira-Mar Norte mais lazer, mais modernidade, mais desenvolvimento, e mais comodidade para a capital.
Partindo de uma perspectiva realista da história humana, considera-se evidente que a urbanização é um dos resultados do esforço pelo aumento de produtividade, da melhoria das condições de troca e da qualidade de
vida, representando uma das formas mais evoluídas da organização sócio-espacial da humanidade.
Desde o início das pesquisas via censo, Florianópolis nunca diminui sua população. As causas desse crescimento mudaram ao longo do tempo chegando na contemporaneidade a se estabelecer sobre a base aparentemente
dicotômica da busca pela qualidade de vida. A elasticidade da demanda que favoreceu a ascendência do turismo como uma das principais receitas de Florianópolis, porém, induziu um repensar da cidade. A negação ao turismo
fez a cidade buscar uma transformação interna que preservasse uma conquista citadina: a tranquilidade aos seus habitantes.
Entretanto, como se sabe, o problema da sustentabilidade da cidade é antes de tudo um problema das atividades realizadas por seus habitantes. A cidade não existe sem as pessoas e sem as relações interpessoais. É a
partir dessa base que se desenvolvem as virtuosidades econômicas, a crítica e também os conflitos.
Florianópolis apresenta alguns problemas urbanos cruciais: a escalada da violência e das drogas; a existência de espaços divididos; a deficiência de provisão de serviços pelo Estado, a falta de mobilidade urbana e a
pobreza. Para os efeitos deste trabalho, porém, destacamos um problema num setor não menos importante, porque o turismo, mesmo com a dificuldade de se sustentar sazonalmente, possibilitou a acumulação fiscal através de
impostos e ainda hoje se mantém como uma atividade essencial ao funcionamento da cidade, empregando um grande contingente e gerando divisas e riqueza.
Os efeitos da política macroeconômica como a diminuição dos juros, a regulação da inflação e preservação da valorização do real tiveram impacto decisivo para a ampliação da classe média, sabidamente aquela que
mantém a economia nacional. Com a melhoria da renda e a universalização da informação proporcionada pela gradativa revolução tecnológica, Florianópolis foi alçada a uma condição de destino turístico prioritário nestes
últimos 20 anos. O aumento dessa melhoria dos padrões de riqueza, somado à constante propaganda sobre os atrativos de Florianópolis em revistas nacionais, gerou um efeito dinâmico sobre o setor. Porém, a cidade ainda não
está preparada para a absorção deste contingente.
O crescimento do setor turismo sempre andou ao lado da expansão urbana, fato que deve ser ressaltado. O engessamento da malha viária (que permanece praticamente a mesma desde 1995), a teimosia política em relegar
o transporte marítimo e a incapacidade do estado em gerir a cidade com base na qualificação da infraestrutura pública revelam pontos de estrangulamento na expansão socioeconômica do turismo em Florianópolis. É preciso
agir no sentido de repensar o setor e sua a ligação com a urbanidade. A cidade possui gargalos infraestruturais que precisam de solução urgente sob pena de diminuição do fluxo de turistas ou mesmo perda na competitividade
entre os demais destinos.
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Segundo dados publicados pela SANTUR, órgão oficial de fomento ao turismo de Santa Catarina, o município de Florianópolis está incluso ao circuito turístico litorâneo Central, integrado ao circuito Litoral Norte
(Balneário Camboriú) e Litoral Sul (Laguna e Garopaba) - com a denominação de “Ilha da Magia” – que em conjunto perfazem o maior polo de veraneio, lazer e turismo de Santa Catarina e do sul do Brasil.
Atraindo turistas de vários estados brasileiros e dos países integrantes do Cone Sul, Florianópolis conta com uma paisagem cultural e natural diversificada que propicia o desenvolvimento de praticamente todas as
atividades de lazer e modalidades de turismo.
Além das áreas balneárias, o município conta com parques temáticos e ecológicos, áreas de preservação e conservação da natureza, praças públicas, monumentos arquitetônicos, hotéis diversificados, marinas, clubes
recreativos, estádios de futebol, ginásios desportivos, museus, teatros, centros culturais, bibliotecas e outros equipamentos culturais. Enfim, o município reúne uma série de atrativos naturais e culturais que, a cada ano, se
expressam nos dados estáticos apontados pelos órgãos de turismo como a cidade com o maior índice de visitação de Santa Catarina.
A rede hoteleira, além dos serviços de hospedagem, também se destina à realização de eventos socioculturais e científicos - congressos, simpósios, reuniões empresariais, governamentais, etc., que inserem, também, o
município na lista dos roteiros de turismo de negócios e de eventos.
Em razão de seus processos históricos de povoamento e colonização, também está incluído nos roteiros e das festas tradicionais divulgados pelo órgão oficial de turismo de Santa Catarina, onde se destaca a
FENAOSTRA.
Apesar de ter ocorrido uma redução no fluxo de turistas estrangeiros, principalmente de argentinos a partir do final da década de noventa, os serviços ligados à exploração do turismo representam uma das mais
importantes atividades que envolvem todos os setores da economia do município.
Segundo estimativas da SANTUR, no ano de 2009 o município de Florianópolis recebeu 798.441 turistas. Do referido montante, o equivalente a 81,66%, eram de procedência nacional, conforme demonstra a Tabela 25.

Tabela 25. Turismo: evolução do movimento 2007/2009.

Movimento estimado de turista
Origem

2007

2008

2009

Nacionais

637.488

629.378

652.055

Estrangeiros

143.095

146.996

146.386

Total

780.583

776.374

798.441

Fonte: Santur/Gerência de planejamento 2011.

A SANTUR, órgão público responsável pela gestão do turismo em Santa Catarina, ciente destes problemas, referendou através de um documento publicado em 20105 que o planejamento do turismo em Santa Catarina
até o ano de 2020 deverá se concentrar em melhorias na infraestrutura, sendo importante para isso o estabelecimento de espaços de lazer diversificados, marinas, garagens náuticas e integração no transporte urbano.
Neste sentido, conforme apontado no item (d), o cenário náutico em Santa Catarina possui grande potencial para expansão. A aquisição de embarcações não mais se constitui na maior dificuldade para o público, mas sim
encontrar vagas em marinas e garagens náuticas no litoral do estado. Segundo reportagem do Diário Catarinense de novembro de 20136, os estabelecimentos do tipo em Florianópolis estão superlotados. A ocupação média varia
5

SANTUR. Plano de Marketing Turístico de Santa Catarina 2020. 2010, 63 p.
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de 90% a 100%, de acordo com a pesquisa do DC (Figura 134), o que leva representantes das 14 garagens náuticas da capital catarinense a indicar marinas em Balneário Camboriú e Porto Belo. O presidente do Instituto de
Marinas do Brasil e membro do Comitê Internacional de Marinas frisa que há uma enorme demanda reprimida no estado e que antes mesmo da construção das marinas, já há uma lista de espera para compra de vagas, tal é a
falta de locais para atracação das embarcações visitantes.

Figura 135. Ocupação das marinas na região da Grande Florianópolis em 20137.

|e emprego e renda durante o planejamento da obra, devido à necessidade de serviços especializados de engenharia, arquitetura e meio ambiente e o aumento da arrecadação tributária devido às taxas e licenciamentos
necessários.
Estima-se que do valor total da obra cerca de R$60.000.000,00 cerca de 20% sejam em impostos.
6

ALMEIDA, J. DC. Grupo RBS. Santa Catarina sofre com falta de vagas em garagens náuticas e marinas. Disponível em: http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/11/santa-catarina-sofre-com-a-falta-de-vagas-em-garagens-nauticas-e-marinas-4324305.html.
Acesso em: 15 de maio de 2016.
7
Fonte: ACOBAR/Instituto de Marinas do Brasil/ICOMIA.
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j.5) Atração de População

O projeto impactará na infraestrutura urbana da cidade, devido ao aumento da demanda de água e energia elétrica e à alteração do fluxo de veículos na Beira-Mar Norte. Estima-se que no pico de movimento, o parque
urbano e marina possa atrair cerca de 150 viagens por hora.
A implantação de empreendimentos que trazem maior desenvolvimento econômico a uma determinada região tem como consequência a atração de contingentes populacionais, motivados pelas maiores ofertas de
emprego e renda. Para o caso do Parque e Marina, o impacto de atração de população também faz referência ao maior fluxo de pessoas no local em virtude da instalação de estabelecimentos comerciais e infraestrutura de lazer.
A quantidade prevista de usuários para o parque é de mil pessoas por dia durante dias úteis e 3000 pessoas aos finais de semana, enquanto aproximadamente 100 pessoas devem utilizar os serviços de marina diariamente
Embora seja priorizada a absorção de mão de obra local nas fases de instalação e operação do empreendimento, há uma natural atração de pessoas de outras cidades e regiões do país, que, mesmo não sendo absorvidas
pelo empreendimento, acabam se estabelecendo na região, na esperança de vagas em novos estabelecimentos.
Em resumo, a divulgação de informações sobre a construção do Parque/Marina e a oferta de novos postos de trabalho poderá ampliar o fluxo de migrantes, não só pela oferta dos postos de trabalho, como em face da
atração gerada pela expectativa criada em relação ao futuro.

j.6) Alteração no cotidiano da população

Este impacto ocorrerá principalmente no período de obras. O impacto relacionado à introdução de tensões e riscos sociais está vinculado à possibilidade da ocorrência de conflitos de convivência. As interferências no
cotidiano representam transtornos provocados pelo empreendimento às comunidades, que por si sós podem ser considerados impactantes, em diversos níveis, e que poderão originar ou não situações de conflitos de convivência.
O presente impacto poderá se manifestar da seguinte forma:
- Ocorrerá durante a fase de implantação do empreendimento (montagem do aterro/execução das obras civis da Marina) como impacto de primeira ordem sobre os componentes ambientais Comunidade Local, em decorrência da
movimentação de máquinas e veículos pesados no entorno do empreendimento e da permanência temporária de trabalhadores nas áreas urbanas e seu entorno;
- Ocorrerá durante a fase de operação do empreendimento como impacto de primeira ordem sobre os componentes ambientais Comunidade Local, em decorrência da própria operação do complexo.
Na fase de contratação da mão-de-obra a presença de maior número de pessoas na região resultará em alterações no cotidiano da Comunidade Local, especialmente moradores, comerciante e usuários da Av. Beira Mar
Norte.
Durante a execução das obras as interferências no cotidiano se manifestarão de formas diferenciadas. No que diz respeito às comunidades locais este impacto, de primeira ordem, decorrerá da intensificação da
movimentação de veículos pesados e máquinas, aumentando os níveis de ruídos e a possibilidade de acidentes. Além disto, tal impacto decorrerá do aumento da demanda sobre o setor de serviços diversos, além da
intensificação do uso de equipamentos públicos e da presença de grande contingente de trabalhadores utilizando-se dos serviços de entretenimento em geral, com consumo de bebidas alcoólicas, em especial no período noturno
e finais de semana.
Ainda haverá interferência do acesso dos caminhões e equipamentos na localidade, 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.
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Quanto à fase de operação do empreendimento, as alterações no cotidiano podem se dar através de conflitos por conta da utilização das embarcações. O projeto contempla um parque de convivência e lazer para a
população, com 252.000 m² e instalações para todas as idades. A existência de espaços de convivência melhora a qualidade de vida da população local, oferecendo opções para práticas esportivas e convívio social e cultural,
priorizando as pessoas com alternativas de culta que terão espaços próprios para cada uso.

j.7) Alteração da paisagem

Os impactos negativos para o usuário atual da Beira-Mar Norte incluem a alteração da paisagem, marcada principalmente pela substituição da vista exclusiva do mar por construções e embarcações e o aumento nos
níveis de ruído. Ambos impactos serão mais expressivos durante a fase de implantação do projeto, e diminuirão durante a operação da marina. Porém, a alteração da paisagem pode também ser citada como um fator positivo,
visto que oferecerá um atrativo para visitação pública, podendo se tornar um ponto de referência da cidade.
Durante a fase de instalação do empreendimento, a paisagem será transformada pela modificação do uso do solo. O local onde atualmente temos um calçadão para atividades físicas dará lugar a um parque e uma marina
de elevado padrão construtivo. Ao longo da instalação, a paisagem será gradativamente alterada para um espaço urbano provido de edificações, áreas verdes e espaços náuticos.
As formas de ocorrência e ordem de precedência deste impacto são:
- Na fase de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina, como impacto de primeira ordem sobre o componente Geografia-Geologia-Paisagem, em decorrência das mudanças no uso do solo.
O terreno hoje ocupado por calçadão receberá obras de urbanização e de infraestrutura para a instalação de um Parque Público, áreas verdes e de lazer com replantio de vegetação nativa e marina.
Segundo dados do empreendedor, estima-se que serão gerados cerca de 2000 m³ de entulho durante a construção do Parque Beira Mar, oriundos de demolição de contra piso de concreto (165 m²) e pavimentação da
ciclovia (3.000 m²), retirada do meio-fio (4.250 m), demolição do pavimento da pista de caminhada (5.600 m²) e remoção de cobertura vegetal (6.500 m²). No entanto, todo o material retirado será reaproveitado como parte do
aterro.
As alterações na paisagem provocadas pelas obras de construção do Parque e Marina gerarão impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores e usuários do entorno da área afetada. Destaca-se, porém, que o
transtorno visual gerado pela acumulação de entulho na área será temporário. Ademais, considera-se que a implantação das infraestruturas do empreendimento provocará interferências visuais que modificarão a configuração
cênica da paisagem local definitivamente, constituindo um ambiente inovador que se transformará em um atrativo para visitação pública, quando concluído.

j.8) Risco de geração de conflitos com a população

Este impacto ocorrerá nas etapas e atividades necessárias à implantação do empreendimento, especialmente devido à presença permanente de grande número de trabalhadores vinculados às obras, em geral, vindos de fora
da região. Porém, não está restrito à fase de instalação, ocorrendo na fase de operação em virtude de conflitos de uso do espaço urbano e conflitos de uso das áreas públicas e privadas. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência a seguir e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
- Ocorrerá na fase de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina, como impacto de segunda ordem sobre o componente ambiental Comunidade Local;
- Ocorrerá nas fases de operação do Parque e operação da Marina, como impacto de segunda ordem sobre os componentes ambientais Comunidade Local e Comunidade Pescadores, associado à alteração do cotidiano da
população.
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A realização de uma obra de grande vulto envolve grande mobilização de mão-de-obra, máquinas e equipamentos, o que resulta na potencial geração de riscos e conflitos sociais. O primeiro elemento gerador de riscos
sociais em grandes obras é o afluxo de grande quantidade de trabalhadores vindos de outras regiões do país, muitas vezes com hábitos culturais bastante diferenciados daquele local no qual se encontra o empreendimento. No
caso das obras do Parque e Marina, a expectativa é de que tal afluxo a partir de outras regiões não seja expressivo, tendo em vista que a região é bastante ocupada e, vem apresentando grande crescimento populacional nos
últimos anos e já possui uma grande quantidade de grandes empreendimentos em andamento. Assim sendo, a expectativa é de que a maior parte do contingente da mão-de-obra alocada nas obras seja proveniente da própria
região, o que minimizará os conflitos culturais potenciais.
De todo modo, a presença dos trabalhadores e a movimentação de máquinas e equipamentos nas imediações e próximo às áreas de ocupação humana resultarão em alterações do cotidiano das comunidades, com riscos
associados. Como principais riscos a serem aferidos no presente impacto são destacados a convivência dos trabalhadores com as comunidades locais, o que poderá resultar no aumento da incidência de doenças sexualmente
transmissíveis e no aumento de conflitos diretos como brigas.
Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade concreta de interferências no cotidiano das comunidades tendo em vista que a movimentação permanente de máquinas e veículos pesados ocorrerá por meio das vias locais,
com possibilidades de acidentes, atropelamentos e prejuízos ao comércio local.

j.9) Risco de geração poluição sonora

- Na fase de montagem do aterro, assim como na fase de execução da marina e de execução das obras civis do Parque, este impacto é considerado de primeira ordem, atuante sobre o componente ruídos, sendo decorrente
da utilização de equipamentos e maquinas ruidosas, como bate-estacas, retroescavadeiras, motoniveladora, tratores, caminhões e outros;
- Na fase de operação do Parque e operação da Marina, é considerado impacto de primeira ordem, atuante sobre o componente ambiental Infraestrutura Pública, estando associado à operação do Parque e Marina.

j) Indicação de medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias para a viabilização do projeto do ponto de vista socioeconômico e cultural
k.1) Medidas para o risco de interferência em patrimônio histórico, artístico e cultural

- Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas.
- Ações de Educação Patrimonial.
- Realização de monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras.
- Salvamento dos sítios arqueológicos identificados, que seja atingido diretamente pela obra.

k.2) Medidas para a geração de emprego e renda
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- Como medida potencializadora deve-se priorizar a contratação de mão-de-obra local, a partir de programas de capacitação e qualificação profissional.

k.3) Medidas para o aumento na circulação de ambulantes

- Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos vendedores ambulantes que atuam no local;
- Articulação junto ao Poder Público para prover policiamento e fiscalização no local do parque público, de modo a garantir a segurança dos usuários.
Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde seu planejamento e divulgação, até sua operação. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência a seguir e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
- Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer como impacto de primeira ordem, levando-se em consideração a expectativa de aumento do valor dos imóveis no entorno em função da construção de
um Parque e Marina;

k.4) Medidas para a valorização dos imóveis e Benefícios aos cofres públicos

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

k.5) Medidas para a atração de População

- Como já mencionado, haverá priorização na contratação de mão de obra local, que será capacitada e qualificada para tanto.

k.6) Medidas para a alteração no cotidiano da população

- Divulgação de informações à comunidade local sobre as atividades integrantes da obra. Para tanto, se recomenda, caso seja do interesse da Comunidade e aprovado por suas Lideranças, que a empresa responsável pela Gestão
Ambiental da Obra contrate membros da Comunidade para integrar sua equipe de Comunicação Social;
- Divulgação intensiva junto aos trabalhadores de normas de conduta social apropriadas no relacionamento com as populações residentes;
- Fornecimento de informações às comunidades sobre alterações previstas no tráfego de veículos – principalmente os pesados;
- Implantação de elementos de sinalização e redutores de velocidade na entrada e saída do acesso as obras;
- Divulgação junto aos motoristas de veículos envolvidos nas obras de normas para prevenção de acidentes nas estradas locais.
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k.7) Medidas apara a alteração da paisagem

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

k.8) Medidas para o risco de geração de conflitos com a população

- Contatar o público diretamente afetado, em particular os residentes da AID, mantendo-os informados sobre os procedimentos e cronograma de desenvolvimento do projeto;
- Divulgar informações sobre o andamento das atividades da obra, próximas fases previstas, interferências no cotidiano da população e dos Programas Ambientais por meio de boletim informativo;
- Preparar material didático (folders e panfletos) explicativo de forma a manter o público informado sobre o projeto e as mudanças de uso de ocupação de solo (a médio e longo prazo) nas áreas diretamente afetadas pelas obras;
- Divulgação intensiva de todos os aspectos do empreendimento de interesse das comunidades;
- Orientação dos empregados das empreiteiras para as normas de conduta;
- Articulação institucional para eventuais medidas necessárias na área de segurança pública.

k.9) Medidas para a geração poluição sonora

- Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por parte dos trabalhadores e operadores de máquinas, de forma a garantir condições de saúde adequadas de saúde ocupacional;
- As atividades geradoras de ruídos deverão obedecer ao Decreto Estadual (SC) 14.250/1981, que 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;
- Os equipamentos utilizados na obra deverão passar por rigoroso controle e manutenção, devendo ser observados os dispositivos responsáveis pela atenuação dos ruídos produzidos;
- Implementação de Programa de Controle de Ruídos, Plano Ambiental de Construção e Programa de Gestão Ambiental;
- 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.

k) Indicação de medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias para a viabilização do projeto do ponto de vista socioeconômico e cultural.
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Durante a etapa de elaboração deste projeto, foram analisados os possíveis impactos sociais e culturais gerados pelo empreendimento a fim de reduzir os efeitos provocados no cotidiano da cidade. Desta forma, foram
inseridos no projeto uma série de concepções artístico-culturais com o objetivo de exaltar as características regionais e locais e priorizou-se a utilização de alternativas que causassem o menor impacto possível na paisagem e
ambiente.
A estrutura projetada para cobrir a estação elevatória da CASAN, na Praça Sesquicentenário, foi inspirada em um dos artesanatos típicos açorianos, as rendas de bilro, manifestação cultural importante para a cultura da região,
mas que infelizmente vêm se perdendo com o passar dos anos. Assim como a estrutura de cobertura da praça tem a mesma inspiração no bilbos e nos trabalhos das rendeiras, buscando valorizar a tradição da ilha.

Figura 136. Imagem da estrutura de cobertura na praça

Figura 137. Imagem de bilbo (fonte: Salvador em um dia)
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Figura 138. . Imagem da ETE com estrutura cultural.
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Figura 139. Imagem de renda de bilbo. (fonte: blog aracne-aracne)

A alteração da paisagem será um impacto marcante para os usuários do local. A vista do mar será substituída por edificações e embarcações. Tendo em vista os frequentadores da região, o projeto foi pensado em
módulos, para reduzir o impacto das construções na vista ao mar. As edificações estão distribuídas ao longo da área do projeto, visando evitar que haja um local onde a vista ao mar seja completamente prejudicada pelas
construções. Está previsto também a presença de árvores e vegetação para atenuar o impacto das edificações e valorizar a natureza como protagonista da área de lazer.
O aumento da demanda da infraestrutura urbana na cidade manifesta-se através do fornecimento de água e energia elétrica, geração de resíduos e aumento do fluxo viário local. Buscando reduzir esse impacto e tornar o projeto
mais sustentável, foi considerada a implantação de coletores de água pluvial e placas fotovoltaicas na cobertura das construções. A água pluvial coletada será utilizada na descarga dos vasos sanitários, irrigação e para lavação
de embarcações, reduzindo o consumo de água da rede de abastecimento. As placas fotovoltaicas gerarão parte da energia elétrica necessária para a iluminação do parque, da marina e das edificações.
As legislações ambientais modernas proíbem que embarcações descarreguem esgoto dentro das marinas e portos, sendo inclusive necessário lacrar as saídas. Foi considerada no projeto a utilização de torres de serviço
Marina Limpa, na qual possui sistema do tipo “pump out” para executar a sucção dos dejetos de dentro dos “holding tanks”. Através da instalação de medidores de consumo de energia elétrica e de hidrômetros para a leitura do
consumo de água, as torres facilitam a análise dos consumos individuais, sendo inclusive possível exercer o rateio de cada usuário, reduzindo o desperdício e otimizando o consumo dos recursos. As torres possibilitam também a
utilização de dois ramais de alimentação sendo um de água potável e outro de água de reuso ou captação pluvial. Dessa forma, essas estruturas incentivam o consumo consciente e contribuem para a manutenção do meioambiente marinho.
A marina necessita de uma estrutura de quebra-mar, para protegê-la da ondulação do mar. A construção de estruturas rígidas, além do alto investimento financeiro e a necessidade de mão-de-obra e tecnologia para
construção no local, necessita de manutenção regular. Apesar de proteger parte da costa, pode criar novos problemas nas áreas que não estarão protegidas e alterar o balanço sedimentar do local. Foi considerada neste projeto a
utilização de quebra-mar flutuante, na qual é capaz de atingir o resultado esperado (conter as ondas próximas à marina) sem a presença de uma estrutura submersa, na qual causaria alterações nas correntes e no ambiente
marinho.
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O projeto contempla um espaço destinado a atividades de conscientização ambiental, na qual se sugere a utilização para atividades relacionadas ao mar e a estufa botanica. Esse espaço permite que a população seja
informada e conscientizada, contribuindo para a preservação ambiental.
É importante citar também, que a geração de empregos devido ao empreendimento traz ainda mais benefícios à cidade caso seja utilizada mão de obra local. Além de gerar renda para a cidade, evita que os trabalhadores
se desloquem até seu local de trabalho e diminui o impacto na população local.

PRODUTO 3 –ESTUDO DE IMPACTO SIMPLIFICADO

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

a.1) Descrição do Empreendimento

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

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


Manter o máximo do caráter público do local.



Eliminar/Reduzir todo impacto ambiental gerado pelo projeto.



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