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1. IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS DO 

EMPREENDIMENTO 

1.1. Nome e localização do estabelecimento 

1.1.1 Nome do estabelecimento e localização 

A empresa contratante desse estudo é a VIA EXPRESSA CENTER localizado na 

Avenida Tamandaré, número 480 (Figura 1), no endereço será implantado o DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN atualmente em funcionamento do Bairro Estreito.  

Figura 1. Localização. 

 

1.1.2 Número de matrícula do imóvel e a(s) inscrição (ões) imobiliária(s). 

O imóvel de propriedade de Via Expressa Center Incorporações Imobiliárias LTDA, 

CNPJ: 17.890.648/0001-83 possui matricula n° 47.317 no 3° Registro de Imóveis e Inscrição 

imobiliária: 51.45.078.1185.195-106.  
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1.2. Identificação do Empreendedor 

 Os dados do empreendedor seguem na Tabela 1.  

Tabela 1 Dados do empreendedor 

Razão Social  VIA EXPRESSA CENTER INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA 

CNPJ  17.890.648/0001-83 

Endereço  Avenida Lédio João Martins, nº 1.500 – sala 03, Bairro Kobrasol, São José/SC, 

Telefone (48) 9 9163-0748 

E-mail fernandongomes@live.com 

1.3. Identificação e qualificação técnica dos autores 

1.3.1 Apresentar, em quadro, os seguintes dados 

Tabela 2 Identificação dos autores do EIV 

Razão Social  AKOS CONSULTORIA AMBIENTAL  

Responsável Técnico  Mauricio do Val Oliveira Lino  

Endereço  Rua Dr. Heitor Blum, 230 Estreito – Florianópolis.  

Telefone  (48) 3025-2226 

E-mail  contato@akosconsultoria.com.br 

1.4. Titulação do imóvel  

1.4.1 Número da Matrícula do Imóvel (R.I.) 

O imóvel de propriedade de Via Expressa Center Incorporações Imobiliárias LTDA, 

CNPJ: 17.890.648/0001-83 possui matricula n° 47.317 no 3° Registro de Imóveis (anexo1)  

1.5. Informações gerais 

1.5.1. Zoneamento 

1.5.1.1. Geoprocessamento Corporativo da PMF 

Em consulta a portal  http://geo.pmf.sc.gov.br/ no dia 24 de maio de 2020 verifica-se que 

a área encontra-se atualmente zoneada como AVL – Área Verde de Lazer de acordo com a Lei 

Complementar nº 482, de17 de janeiro de 2014.  

De acordo com a própria LC nº 482 Área Verde de Lazer é definida como: 

 [...] são 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; [...]. 

mailto:contato@akosconsultoria.com.br
http://geo.pmf.sc.gov.br/
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Figura 2. Zoneamento segundo LCM n° 482/2014. 
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Vale salientar que o processo realizado pelo requerente para emissão de autorizações e 

licenças para construção é anterior a Lei Complementar já citada fato comprovado pela consulta 

de viabilidade 019814/2012 e pela Licença Ambiental de Instalação n°11172/2013, emitida pela 

Fundação do Meio Ambiente – FATMA em dezembro de 2013.  

Na consulta de Viabilidade 019814/2012, em nome de Mustang Administração de Bens 

e Serviços, a inscrição imobiliária 51450781048001156 teve seu zoneamento definido baseando-

se no Plano Diretor 001/1997 como ARP-5. Em consulta ao Plano Diretor Vigente na época 

verifica-se que, ARP-5 tem por definição:  

 [...] aquelas destinadas à função habitacional, complementadas ou não por atividades 

de comércio e serviços vicinais de pequeno porte, subdividindo-se em: 

I - Áreas Residenciais Exclusivas (ARE) ; 

II - Áreas Residenciais Predominantes (ARP):[...] ; 

Em 2020 através do processo n°:E 010064/2020 no Parecer Técnico da Consulta de 

Viabilidade para Instalação, agora com o zoneamento classificando a área como AVL – Área 

Verde de Lazer, Tem atividade “Administração Pública Em Geral” aparece como Tolerável 

(anexo 2).  

Figura 3. Consulta de Viabilidade 019814/2012. 
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1.5.1.2 Parâmetros urbanísticos  

 

Tabela 3. Parâmetros Urbanísticos (Lei 01/1997 e 00482/2014). 

LEI Zoneamento 
Área Mínima do 

lote 

Testada 

mínima do 

lote 

Gabarito 

Máximo 

Índice 

aproveitamento 

Taxa de 

ocupação 

máxima 

01/1997 ARP-5 - - 4 1.3 37-NP 

00482/2014 AVL Sem Parcelamento N/A N/A N/A N/A 

 

1.5.2. Outros processos administrativos existentes na PMF 

Processo  N° Situação  

Consulta de Viabilidade (Anexo 

6.2) 

010064/2020 Tolerável 

Alvará de Licença (Anexo 6.10) 16786/2018 Emitido 09/04/2018 

HABITE-SE (Anexo 6.11) Processo 51618/2018 

Projeto 60431 

Emitido 03/10/2018 

HABITE-SE Sanitário (Anexo 

6.12) 

43306 Emitido 13/06/2018 

Atestado de HABITE-SE Protocolo n° 19082 - 

1.5.3. Demais informações 

1.5.3.1. Unidade Territorial de Planejamento (UTP) e Índice de Salubridade Ambiental 

(ISA)  

O empreendimento se encontra na Unidade Territorial de Planejamento 03 – Coqueiros. 

A UTP-03 possui uma área de 5.6782m2 e um perímetro de 14.881m. 

O Índice de salubridade ambiental (ISA) instrumento de definição das áreas prioritárias 

de intervenção quantifica e qualifica os serviços de saneamento nas diversas unidades territoriais 

e sua fragilidade ambiental e foi construído a partir do somatório ponderado dos índices setoriais 

referentes aos 4 (quatro) setores do saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana. 

De acordo com o Plano Municipal Integrado De Saneamento Básico – PMISB A UTP 03 

possui uma ISA 0,36. 
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2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO A SER INSTALADO 

2.1 Atividades previstas na operação/instalação  

Em relação a instalação, como o imóvel já se encontra finalizado caberá ao locatário 

apenas a adequação interna em algumas áreas, basicamente com a colocação de divisórias.  

Em relação à operação o DETRAN/CIRETRAN contará com um quadro de 249 

colaboradores da seguinte forma:  

• 170 terceirizados; 

• 44 técnicos; 

• 33 policiais civis; 

• 2 Policiais militares.   

O horário de funcionamento é das 8:30 as 17:00 para atendimento ao público 

(CIRETRAN) e das 12:00 as 19:00 para o administrativo. São atendidas em média de 1.300 

pessoas, sendo que por restrições derivadas da pandemia do COVID-19 todos os atendimentos 

são com hora marcada, impossibilitando assim o acúmulo de pessoas e ocorrência de “horários 

de pico”, o atendimento pré-agendado continuará após o fim das restrições decorrente da 

pandemia. 

O CIRETRAN ocupará apenas a sala 05 do edifício sendo que a Sede Administrativa do 

DETRAN ocupara as demais áreas.   

Atualmente o CIRETRAN atende até 50 pessoas simultaneamente referentes á 

transferência de veículos, habilitação e recursos de multas. O tempo médio de permanência do 

cidadão é de 25 minutos  

Existe um planejamento para implantação de um posto de atendimento CIRETRAN no 

norte da ilha, no Bairro Canavieiras, em locação hoje usada pelo 7° DP, o DETRAN ainda em 

Setembro de 2020 assim como uma unidade no Sul da Ilha prevista para Outubro, estima que 

apenas o ponto de atendimento  do norte da ilha absorva 70% do público hoje atendido pelo 

CINETRAN localizado na área continental (atualmente no Bairro Estreito).   

O processo de Implantação do DETRAN no 1° andar da 7ª DP no Norte da Ilha é o PCSC 

62417/2019. No Anexo 6.13 encontram-se documentos que comprovam a aprovação de 

instalação do empreendimento.  

O processo de Implantação do DETRAN no Shopping Iguatemi é o DETRAN 

00169276/2019. No Anexo 6.14 encontra-se a publicação do deferimento do processo no Diário 

Oficial de SC.  
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2.2 Números de vagas do estabelecimento  

O processo realizado pelo requerente para emissão de autorizações e licenças para 

construção é anterior a LCM n° 482/2014, fato comprovado pela consulta de viabilidade 

019814/2012 e pela Licença Ambiental de Instalação n°11172/2013, emitida pela Fundação do 

Meio Ambiente – FATMA em dezembro de 2013. 

Dessa maneira, o número de vagas foi baseado na Lei Complementar 001/97 – Plano 

Diretor do Distrito Sede e na ocasião era solicitado vagas de estacionamento apenas para 

automóveis. O cálculo foi elaborado de acordo com o Anexo V desta Lei está presente na tabela 

abaixo:  

Tabela 4. Número mínimo de vagas de acordo com Lei Complementar 001/97. 

Andar Uso Parâmetro Área considerada N° de vagas mínimas 

Térreo Comércio vicinal 1/40m² 1.800,00m² 45 

tipo + ático Prestação de serviços 1/ 50m² 1.400,00m² 28 

TOTAL  73 

O número de vagas oferecido pelo empreendimento pode ser observado na Tabela 5. De 

acordo com dados fornecidos pelo DETRAN/SC, as vagas serão destinadas apenas à servidores e 

colaboradores do órgão. A população atendida pelo órgão deverá utilizar vagas públicas de 

estacionamento.  

Tabela 5. Número de Vagas Empreendimento. 

Tipo  Empreendimento  

Automóveis  141 

Motocicletas 62 

Bicicletas Bicicletário 

Carga e descarga  02 

 Salienta-se que o DETRAN não disponibilizará vagas de uso pública e por isso a tabela 

de vagas de estacionamento apresentada acima contém apenas as vagas de uso privada (interna), 

destinadas apenas aos funcionários do DETRAN.  

 Cita-se ainda que de acordo com o Art. 68 da LC N° 001/97 “nos condomínios 

multifamiliares, ambulatórios, laboratórios, clínicas, pronto socorros, postos de saúde, 

consultórios, bancos e escritórios em geral, será obrigatório a existência de vagas de 

estacionamento rotativas para visitantes, na proporção mínima de 10% das vagas calculadas, 

segundo as normas do Anexo V desta Lei”. Portanto, para o empreendimento em questão, não se 

faz obrigatória a destinação de vagas para visitantes.  
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3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 

3.1 Área de Influência Indireta - AII 

A AII foi determinada pelo próprio IPUF e foi determinado a partir dos setores censitários 

delimitados pelo IBGE.  

Setor Censitário é unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo 

IBGE, com limites físicos identificados, em áreas contínuas e respeitando a divisão político 

administrativa do Brasil.  

Foram considerados 33 Setores censitários (Tabela 6) englobando parte dos bairros 

Coqueiros, Estreito, Capoeiras, Abraão e Itaguaçu e totalizando uma área de 3,31 km2. 

Tabela 6. Área de Influência Indireta - setores censitários e bairros. 

SETOR BAIRRO SETOR BAIRRO 

420540705000223 Estreito 420540705000305 Coqueiros 

420540705000224 Estreito 420540705000306 Coqueiros 

420540705000288 Capoeiras 420540705000307 Coqueiros 

420540705000289 Capoeiras 420540705000308 Coqueiros 

420540705000290 Capoeiras 420540705000309 Coqueiros 

420540705000291 Capoeiras 420540705000310 Itaguaçu 

420540705000294 Capoeiras 420540705000312 Itaguaçu 

420540705000295 Coqueiros 420540705000320 Abraão 

420540705000296 Coqueiros 420540705000322 Abraão 

420540705000297 Coqueiros 420540705000323 Abraão 

420540705000298 Coqueiros 420540705000326 Coqueiros 

420540705000299 Coqueiros 420540705000327 Coqueiros 

420540705000300 Coqueiros 420540705000328 Coqueiros 

420540705000301 Coqueiros 420540705000329 Coqueiros 

420540705000302 Coqueiros 420540705000346 Coqueiros 

420540705000303 Coqueiros 420540705000347 Coqueiros 

420540705000304 Coqueiros   

3.2 Área de Influência Direta - AID 

A Área de Influência Direta é entendida como aquela do entorno imediato que poderá 

sofrer impactos diretos da operação do empreendimento, principalmente, aqueles relacionados ao 

aumento de tráfego, emissão de gases, ruídos e alteração do cotidiano local.  

Para esse estudo adotou-se como AID os limites da AII até sua intersecção a Rua São 

Cristóvão, a partir dela se estendendo para a Rua Pascoal Simone, até a orla, Rua Jaú Guedes da 

Fonseca, Eng. Max de Souza e acesso a ponte. 
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Figura 4. Áreas de Influência. 
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3.2.1   Bens Culturais  

O Município de Florianópolis possui legislação reguladora da proteção do patrimônio 

histórico, artístico e natural consistente na Lei Municipal 1.202/1974. Esta lei dispõe em seu art. 

1º que constituem patrimônio histórico e artístico do município os bens móveis e imóveis 

existentes no seu território, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a 

fatos históricos notáveis, quer por seu valor cultural. Tais bens, entretanto, somente passarão a 

integrar o patrimônio histórico, artístico e natural do município quando forem inscritos no 

competente livro de tombo (art. 2º). Essa Lei também criou o SEPHAN – Serviço do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Natural do Município, que conta com a colaboração do COTESPHAN 

(Comissão Técnica do SEPHAN), que, através da representação de diversas entidades indicadas, 

atua como assessoria sobre as questões pertinentes ao patrimônio histórico/cultural.  

Com a transferência do SEPHAN para o IPUF, em 1979, a preservação passou a ser 

compreendida como um dos elementos integrantes do planejamento urbano. Além do 

tombamento de grandes monumentos, foi dada a prioridade a preservação de conjuntos 

arquitetônicos que ainda testemunhavam a evolução urbana, mantendo assim as referências 

culturais. 

De acordo com o Projeto RENOVAR (2012), ocorrem apenas 2 tombamentos na porção 

continental do município, estando apenas 1 localizado na Área de Influência Direta do 

empreendimento, mais especificamente na cabeceira continental da Ponte Pedro Ivo Campos 

(Tabela 7). 

Tabela 7. Bens tombados na AID do empreendimento. 

Distrito Denominação Arquitetura Ano Tombamento Uso atual 

Continente 
Antiga Hospedaria 

dos Imigrantes 
 

Eclético 1890 Municipal 
Guarda 

Municipal 

Fonte: Projeto REVOVAR, 2012. 

Em relação a áreas de preservação cultural através de consulta realizada na LCM n° 

482/2014, denominada Plano Diretor de Urbanismo do Município de Florianópolis, verifica-se 

que a área se encontra parcialmente inserida na Área de Preservação Cultural APC-1. 

De acordo com o Art. 143 da LCM n° 482/2014, as Áreas de Preservação Cultural são 

conceituadas da seguinte forma: “I - APC1 - Áreas de Interesse Histórico-Cultural destinam-se à 

preservação do patrimônio cultural, abrangendo o arquitetônico, artístico, paisagístico, 

tecnológico, urbanístico dentre outros, incluindo assentamentos, conjuntos, espaços, edificações, 

monumentos e objetos”.  
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Figura 5. Áreas de Preservação Cultural (retirada de Lei Complementar nº482/2014). 

 
 

4. CARACTERIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO. 

4.1. Uso e Ocupação da terra 

4.1.1 Mapeamento de Uso e Ocupação do Solo  

Na Figura 6 é apresentado o Mapa de Uso das Edificações da AID classificadas em: 

Residencial, Serviços, Institucional, Religioso, Misto, Espaços Livres de Lazer. 
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Figura 6. Mapa de Uso de Edificações da AID. 
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4.1.2 Avaliar a demanda provável de usos a serem atraídos com a instalação do 

DETRAN 

A instalação da nova sede do Detran no bairro Coqueiros atrairá principalmente 

prestadores de serviços como despachantes, empresas especializadas em vistoria veicular além do 

ramo de alimentação.  

4.1.3. Prognóstico sobre uso e ocupação do solo 

A LCM n° 428/2014, em seu Art. 42°, divide o território de Florianópolis em três 

categorias de uso. Sendo assim, o recorte definido como AID neste estudo encontra-se inserido 

na categoria Macro Áreas de Uso Urbano, destinadas prioritariamente às funções da cidade. Essa 

categoria apresenta onze tipologias de zoneamento, das quais seis ocorrem na AID. São elas: 

I - Área Residencial Predominante (ARP) - áreas destinadas ao uso preferencial 

de moradias, onde se admitem pequenos serviços e comércios vicinais; 

II ‐ Área Residencial Mista (ARM) ‐ caracterizada pela predominância da função 

residencial, complementada por usos comerciais e de serviços; 

III - Área Mista de Serviço (AMS) - de alta densidade, complexidade e 

miscigenação, segundo o tipo de serviço urbano; 

IV ‐ Área Mista Central (AMC) ‐ de alta densidade, complexidade e 

miscigenação, destinada a usos residenciais, comerciais e de serviços; 

VII ‐ Área Comunitária Institucional (ACI) ‐ são aquelas destinadas a todos os 

equipamentos comunitários ou aos usos institucionais, necessários à garantia do 

funcionamento satisfatório dos demais usos urbanos e ao bem‐estar da 

população; 

VIII ‐ Área Verde de Lazer (AVL) ‐ são 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; 

A área da AID atualmente se configura como uma área residencial, comercial e de 

prestação de serviços, com completa infraestrutura urbana envolvendo abastecimento de água, 

energia elétrica, coleta e tratamento de esgoto doméstico, coleta e destinação final de resíduos 

sólidos, drenagem urbana, além de pavimentação asfáltica da maioria das vias. 

 Logo, os usos e ocupações previstos pelo empreendimento seguem o que preconiza o 

Plano Diretor, sendo o empreendimento considerado um elemento comum na paisagem, tendo em 

vista que esse padrão de edificação (comercial/prestação de serviços) é difundido na AID. 
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 Vale lembrar que atualmente a área encontra-se zoneada como Área Verde de Lazer 

(AVL). Entretanto, o processo realizado pelo requerente para emissão das autorizações e licenças 

para construção é anterior a LCM n° 482/2014. Na época, o imóvel teve seu zoneamento definido 

como ARP-5. 

O potencial construtivo vacante da AID é pequeno visto que na localidade não existem 

muitos terrenos sem utilização. Próximo às vias arteriais e coletoras ocorre o predomínio de 

edificações de maior gabarito, enquanto nas outras localidades predominam construções 

residenciais unifamiliares e pequenos comércios.  

Ao longo da Avenida Almirante Tamandaré e da Avenida Max de Souza ocorre o 

zoneamento AMC (Área Mista Central). Apesar do zoneamento da Avenida Almirante 

Tamandaré permitir a construção de até 4 pavimentos, observa-se a existência de muitas 

residências unifamiliares de um pavimento e pequenos comércios. Já na Avenida Max de Souza 

o cenário consolidado apresenta edificações multifamiliares e mistas (comerciais e residenciais) 

de maior gabarito, estabelecimentos de prestação de serviço e equipamentos comunitários, como 

escolas. 

A implantação do empreendimento favorece a consolidação do cenário planejado pelo 

Plano Diretor, firmando a região do empreendimento como de comércio e prestação de serviços, 

aumentando a circulação de pessoas nos espaços públicos, movimentando e dinamizando o 

comércio local, atraindo mais atividades comerciais e de serviços, incluindo atividades de 

despachantes e vistoria veicular, assim como a circulação de constante de pessoas resulta em uma 

maior sensação de segurança.  

4.2. Conforto ambiental 

O DETRAN localizado em Coqueiros atende apenas com horário marcado. O usuário, 

por costume, acaba dirigindo-se ao DETRAN antecipadamente, sem necessidade, aguardando seu 

horário de atendimento na área externa, sob cobertura de vidro e sem prejudicar o tráfego de 

pedestres na calçada, pois o referido local ainda se encontra em área do DETRAN (Figura 7).  

Além disso, o DETRAN está estudando a possibilidade de disponibilizar algumas 

poltronas na parte interna do estabelecimento. Entretanto, devido à pandemia de COVID-19 esta 

opção ainda não foi implementada, tendo em vista o risco eminente de contágio da doença.  

Em se tratando das condições de conforto disponibilizadas as pessoas que aguardam 

atendimento, conforme mostrado na Figura 7, constatou-se a existência de uma marquise de vidro 

com o objetivo de proteger os usuários da chuva e intempéries. Em dias de sol forte, os usuários 

podem ser prejudicados, tendo em vista que a cobertura em questão não se mostra efetiva contra 
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os raios de sol. Vale lembrar que este problema será mitigado quando a pandemia de COVID-19 

melhorar, pois serão disponibilizadas poltronas na área interna do estabelecimento. 

Figura 7. Registro fotográfico do dia 18/11/2020, evidenciando a cobertura de vidro.  

 

Como a unidade atende apenas com horário marcado, as pessoas que aguardam 

atendimento têm a opção de esperar sentadas em uma mureta localizada a poucos metros da 

entrada do DETRAN (Figura 8). A mesma também encontra-se protejida por um teto de vidro.   

 O local apresentado na Figura 8 possui plenas condições de abrigar alguns bancos, 

melhorando assim as condições de conforto dos usuários que estiverem aguardando atendimento.  

Cobertura de vidro 
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Figura 8. Registro fotográfico do dia 18/11/2020, evidenciando o local em que bancos podem ser instalados. 

  

  

Com relação às condições de acesso, constatou-se a ausência de faixas de segurança e 

sinalização de advertência indicando o elevado trânsito de pedestres no trecho da via sentido 

BR282-Bairro, próximo à entrada do DETRAN (Figura 9). A via apresentava uma ondulação 

Cobertura de vidro 

Local em que os usuários podem 

aguardar o atendimento sentados 

Mureta 
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transversal (lombada) devidamente sinalizada. A sinalização horizontal da via encontrava-se em 

bom estado de conservação e o passeio público estava adequado e de acordo com a NBR 

9050/2015 de acessibilidade e com a NBR 16537/2016 de sinalização tátil no piso. 

Figura 9. Trecho da via sentido BR282-Bairro, evidenciando a ondulação transversal devidamente sinalizada. 

 

 

Entrada do 

DETRAN 
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O acesso oposto (trecho da via sentido Bairro-BR282) possuía melhores condições de 

acesso aos pedestres, com a presença de faixa de segurança. Entretanto, salienta-se que a via 

também não possuía sinalização de advertência indicando o elevado tráfego de pedestres (Figura 

10). 

Figura 10. Trecho da via sentido Bairro-BR282. 

 

 O detalhamento dos acessos de pedestres ao empreendimento pode ser observado no Item 

4.5.1 – Conectividade e Acessos (Figura 36).  

4.2.1. Avalição da arborização dos espaços públicos da AID. 

Considerando a AID delimitada no tópico 3.2 o espaço público presente a Área de 

Influência Direta que se encontra mais próximo ao empreendimento é o Canteiro Central da 

Avenida Almirante Tamandaré, com uma extensão de 370,00 m (trezentos e setenta metros). Ele 

parte do edifício Via Expressa Center até a Avenida Engenheiro Max de Souza. O levantamento 

da área determinou 5 pontos com algum tipo de arborização, os quais podem ser observados na 

Figura 11. 
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Figura 11. Pontos com arborização.  

 

Figura 12. Arborização Av. Alm. Tamandaré: Área 1. 

 

Figura 13. Arborização Av. Alm. Tamandaré: Área 2. 
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Figura 14. Arborização Av. Alm. Tamandaré: Área 3. 

 

Figura 15. Arborização Av. Alm. Tamandaré: Área 4. 
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Figura 16. Arborização Av. Alm. Tamandaré: Área 5. 

 

De acordo com Gonçalves et al. (2012), a cidade é por si só, um grande modificador do 

clima, devido às grandes áreas pavimentadas e diminuição das áreas verdes, o que faz com que a 

camada de ar seja mais quente em áreas urbanas do que em áreas rurais. Além disso, a atividade 

humana desenvolvida nas cidades cria mudanças profundas no clima local, podendo também 

alterar a temperatura e o regime de chuvas na região.  

Dessa forma, a arborização urbana é uma alternativa que pode contribuir de diversas 

maneiras com a paisagem urbana e com o conforto ambiental. São características da arborização 

a redução da incidência de radiação solar sobre a superfície, a atenuação do ruído, a diminuição 

da poluição do ar, o resfriamento passivo de edificações por meio do sombreamento e da 

evapotranspiração e a redução do consumo de energia em regiões mais quentes. Quando bem 

planejada, a arborização tem o poder de valorizar áreas urbanas e as edificações do entorno 

imediato (Gonçalves et al., 2012).  

Segundo Robba e Macedo (2002), as áreas verdes, especificamente as praças, sempre 

foram celebradas como um espaço de convivência e lazer dos habitantes urbanos. Na Área de 

Influência Direta do empreendimento os locais mais arborizados geralmente ocorrem juntamente 

à Avenida Almirante Tamandaré. Nas outras vias foi contatada apenas a presença de árvores 

isoladas ou situadas em propriedade particular.  
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4.3. Adensamento populacional 

4.3.1. Caracterização populacional da AII 

4.3.1.1 População AII 

Considerando os dados retirados do Censo 2010 foi elaborada a Tabela 8 onde apresenta 

a população e a densidade demográfica do município, do bairro Coqueiros e da Área de Influência 

Indireta (considerando os setores censitários).   

Tabela 8. População e Densidade (Florianópolis, bairro e AII). 

SETOR BAIRRO POP. SETOR BAIRRO POP. 

420540705000223 Estreito 801 420540705000305 Coqueiros 534 

420540705000224 Estreito 678 420540705000306 Coqueiros 1.149 

420540705000288 Capoeiras 711 420540705000307 Coqueiros 250 

420540705000289 Capoeiras 662 420540705000308 Coqueiros 952 

420540705000290 Capoeiras 313 420540705000309 Coqueiros 284 

420540705000291 Capoeiras 680 420540705000310 Itaguaçu 651 

420540705000294 Capoeiras 841 420540705000312 Itaguaçu 786 

420540705000295 Coqueiros 514 420540705000320 Abraão 490 

420540705000296 Coqueiros 541 420540705000322 Abraão 795 

420540705000297 Coqueiros 524 420540705000323 Abraão 598 

420540705000298 Coqueiros 375 420540705000326 Coqueiros 1.131 

420540705000299 Coqueiros 864 420540705000327 Coqueiros 613 

420540705000300 Coqueiros 774 420540705000328 Coqueiros 921 

420540705000301 Coqueiros 661 420540705000329 Coqueiros 826 

420540705000302 Coqueiros 696 420540705000346 Coqueiros 270 

420540705000303 Coqueiros 624 420540705000347 Coqueiros 296 

420540705000304 Coqueiros 464 
TOTAL 

(Área de Influência indireta) 
21.269 

Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com dados do Censo IBGE de 2010, o município de Florianópolis no referido 

ano possuía 421.240 habitantes, enquanto a AII possuía 21.269 habitantes (Tabela 8), 

representando aproximadamente 5,0% da população do município. No entanto, observa-se uma 

estimativa de crescimento populacional de 18,92% entre 2010 e 2019 no município de 

Florianópolis, de acordo com os índices oficiais do IBGE, totalizando uma estimativa de 500.939 

habitantes em 2019. Aplicando-se este índice para a Área de Influência Indireta do 

empreendimento, estimasse um total de 25.293 habitantes na AII atualmente. 
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4.3.1.2. Densidade populacional da AII considerando as macro áreas de uso urbano 

Como visto no item anterior, estima-se um total de 25.293 habitantes na AII atualmente, 

totalizando assim uma densidade populacional de 8.158 habitantes/ km2, densidade maior que a 

média de Florianópolis porem abaixo da média do bairro Coqueiros com 8.240 habitantes/ km2. 

4.3.2. População flutuante 

Considerando um atendimento em 2019 de 1.500 pessoas dia, e a cenário atual com 

serviços digitais e com o plano de descentralização do esse atendimento foi reduzido por 1.200 

em março de 2020, com previsão para menos de 1.000 atendimentos diários na volta dos 

atendimentos presenciais, hoje suspensos.  

Assim, onde antes o atendimento era na totalidade pela unidade do continente hoje é 

dividido com Iguatemi e, em breve (previsão para outubro), com a unidade no norte da ilha, e 

outra no sul da ilha, também a ser inaugurada ainda este ano.  

Logo, a estimativa de fluxo diário de pessoas para a unidade continente (Coqueiros) é de 

720 pessoas/dia, com agendamento que será obrigatório para qualquer serviço pretendido. Com a 

inauguração da unidade do norte da ilha, o fluxo de pessoas em Coqueiros tende a cair de 720 

para 336 pessoas/dia, pois essa diferença deverá ser atendida na unidade norte (será a maior 

unidade em termos de estrutura e espaço físico) e sul da ilha. 

Pelos números dos agendamentos, a média diária do Estreito, durante a Pandemia, fica 

em 63 pessoas por dia. Como o atendimento por agendamento ainda é uma novidade, muitos 

atendimentos foram efetuados sem o devido agendamento prévio. Somente para fins estatísticos, 

o atendimento presencial será considerado o equivalente ao percentual de 80% do atendimento 

agendado, número expressivo para gerar um resultado máximo. 

Dessa forma, o atendimento médio nos meses de maio e junho ficou em 114 pessoas, 

reflexo dos serviços digitais implementados, da restrição de locomoção, guichês de atendimento 

em 50% e outras situações decorrentes da pandemia. 

Vários serviços digitais já tinham sido implementados durante o ano de 2019, porém, com 

uma utilização em torno de 28%. Com as proibições de atendimento presencial, esse percentual 

chegou a 80% de utilização dos serviços digitais ao invés do presencial, como a solicitação da 

CNH, por exemplo. Deve-se considerar que os prazos estão suspensos, postergando vários dos 

atendimentos que normalmente ocorreriam. 

Pelos números expostos acima, resumidamente, considerando o atendimento obrigatório 

por agendamento, a normalidade do atendimento e da venda de veículos, os serviços digitais que 

estão sendo implementados, e outras variáveis possíveis, projeta-se para 2021 uma média 

máxima de atendimento de 300 pessoas na CIRETRAN de Coqueiros. 
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O Instituto de Planejamento Urbano do Município de Florianópolis, no dia 07/10/2020, 

realizou uma pesquisa de campo com contagem de atendimentos das 14h às 17h. Sendo assim, 

para as análises do prognóstico de adensamento populacional serão utilizados os dados coletados 

através da referida pesquisa realizada pelo IPUF.  

Tabela 9. Pesquisa de contagem de atendimentos realizada pelo IPUF no dia 17/10/2020. 

Intervalo de 

contagem de 15 

minutos 

Pessoas aguardando atendimento antes do início das contagens: 43 

Entradas Saídas 

14:00 48 45 

14:15 32 34 

14:30 33 42 

14:45 35 32 

15:00 27 30 

15:15 19 25 

15:30 37 39 

15:45 26 47 

16:00 18 29 

16:15 4 23 

16:30 8 35 

16:45 7 34 

TOTAL 337 415 

Por meio da análise da Tabela 9, estima-se um fluxo de aproximadamente 123 pessoas 

por hora entrando no estabelecimento e 139 pessoas por hora saindo do estabelecimento, o que 

resulta em uma média de atendimento 131 pessoas por hora.  

Sabendo que o DETRAN funciona das 08:30h às 17:00h, estima-se que um total de 1.114 

pessoas frequentem o estabelecimento por dia. 

4.3.3. Prognóstico do Adensamento Populacional 

Diante do exposto acima, conclui-se que o incremento populacional flutuante de 131 

usuários por hora, o que representa um incremento de 0,52% na AII, não sobrecarregará 

demograficamente a localidade, tendo em vista que essa população deriva de fluxos pendulares, 

visitando a localidade apenas para a realização dos procedimentos junto ao DETRAN. Ao se 

considerar o aumento ocasionado por dia, tem-se que o mesmo representa um incremento de 4,4% 

na AII. Vale lembrar que este último dado foi calculado apenas para fins comparativos, tendo em 

vista que as pessoas não permanecem no estabelecimento por um dia inteiro.  

O impacto de maior relevância em relação ao adensamento populacional se dará 

principalmente nos equipamentos comunitários de lazer segurança pública, tendo em vista que as 
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pessoas que frequentarão o DETRAN utilizarão os equipamentos relacionados a educação, saúde 

e assistência social localizados próximos de suas residências, não impactando negativamente nos 

equipamentos que estiverem nas Áreas de Influência do DETRAN.  

Como será apresentado no Item 4.4, a região do entorno do empreendimento é bem 

atendida por equipamentos de lazer. No canteiro central da via de acesso ao empreendimento, a 

Avenida Almirante Tamandaré, existem bancos, mesas para jogos e pergolados. Entretanto, 

salienta-se que os usuários aguardam o atendimento em pé ou sentados em uma mureta, pois não 

existem bancos no local.  

O incremento populacional causado pelo início do funcionamento do DETRAN de 

Coqueiros resultará em atração de novos projetos a fim de atender as necessidades dos usuários, 

como por exemplo, padarias, lanchonetes, farmácia, casas lotéricas, etc. tendo em vista que a 

população que aguarda atendimento poderá utilizar esses serviços, tornando a localidade uma 

espécie de centro de serviços.  

Além disso, um aumento no número de circulação de pessoas ocasiona uma maior 

sensação de segurança por parte dos moradores e dos próprios transeuntes. Em contrapartida, 

quanto maior o número de pessoas circulando maior a chance da ocorrência de acidentes de 

trânsito, tendo em vista que as vias do entorno são bem movimentadas e possuem ligação direta 

com a BR282. Por isso, frisa-se a necessidade da implantação de faixas de segurança e melhora 

na sinalização do entorno. Os próprios usuários também podem contribuir realizando os 

procedimentos via internet ou chegando apenas perto do seu horário de atendimento.   

Como medidas mitigadoras sugere-se a implantação de sinalização de trânsito no local, 

através de ofício, considerando o convênio entre a PMF e o DETRAN sobre as multas de trânsito, 

com destinação de parte dos recursos para a finalidade de sinalização. Sugere-se também a compra 

de mobiliário buscando a melhoria do conforto dos usuários que aguardam atendimento. Cabe 

ressaltar que de acordo com informações fornecidas pelo próprio DETRAN foi aberto um 

processo de aquisição de mobiliário e poderá adquirir bancos para colocar na praça em frente ao 

prédio, conforme projeto a ser definido de ocupação daquele espaço.   

Diante do exposto, conclui-se que o empreendimento gerará um incremento populacional 

flutuante, mas não sobrecarregará demograficamente a localidade. Assim, ao se considerar o 

crescimento urbano já existente e o zoneamento urbano incidente no entorno, o qual permite e 

incentiva edificações residenciais, comerciais e de prestação de serviços, conclui-se que a 

dinamização ocasionada pelo empreendimento é resultante e almejada pelo planejamento urbano 

municipal.  
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4.4. Equipamentos comunitários e espaços livres de lazer 

4.4.1. Diagnóstico dos equipamentos comunitários 

4.4.1.1. Avaliação dos equipamentos comunitários demandados com a operação  

De acordo com o Inciso 2 do Parágrafo IV do Artigo 4º da Lei Federal n° 6.766/1979, 

consideram-se como equipamentos comunitários aqueles destinados ao atendimento das 

necessidades públicas, como educação, cultura, saúde, lazer e similares. Para Couto (1981), os 

equipamentos comunitários cumprem importante papel para o equilíbrio social, político, cultural 

e psicológico da comunidade, funcionando como uma fuga dos conflitos gerados pela vida 

contemporânea em comunidade.  

Com o funcionamento da atividade os equipamentos comunitários mais impactados serão 

os de segurança pública, tendo em vista que as pessoas que frequentarão o DETRAN Coqueiros 

preferencialmente utilização os equipamentos de saúde e educação localizados na região em que 

residem. 

Na Tabela 10 encontram-se os equipamentos comunitários presentes na AII do 

empreendimento.
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Tabela 10. Equipamentos comunitários presente na AII do empreendimento. 

COMPONENTES DA 

INFRAESTRUTURA URBANA 
PROVEDOR (ES) DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA NA AII FASE DE ENSINO LOCALIZAÇÃO 

Segurança Publica Poder Público 

Secretaria de Estado de Segurança Publica  - AII 

Base da Polícia Militar Santa Catarina - AII 

Posto Policial Militar de Coqueiros - AII 

Delegacia Regional Polícia Civil - AID 

NEPOM/SC Núcleo da Polícia Federal - AID 

Educação 

Rede Privada 

 

Nova Geração Floripa Infantil AID 

Teddy Bear Coqueiros Crianças a partir de 2 anos de idade, 

pré-adolescentes e adolescentes 
AID 

Escola Praia do Riso Ensino Infantil e Ensino Fundamental AID 

Colégio Visão Ensino Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio 
AID 

Wizard Coqueiros Crianças e Adultos AII 

Administração 

Pública 

E.E.B. Almirante Carvalhal Ensino Fundamental (1° ao 9° ano), 

Ensino Médio e Educação especial 
AID 

EEB Presidente Roosevelt Ensino Fundamental (1° ao 9° ano), 

Ensino Médio e Educação especial 
AID 

NEIM Coqueiros Creche e Pré Escola AID 

EEB Rosinha Campo Ensino Fundamental e Educação 

Especial 
AII 

IFSC Ensino Superior AID 

UDESC CEFID Ensino Superior AID 

Saúde 

Administração 

Publica 

Centro de Saúde de Coqueiros  - AII 

Centro de Saúde Vila Aparecida - AII 

Rede Privada 

Laboratório Santa Luzia – Coqueiros - AID 

Revitalle Centro Médico - AII 

Clínica Santa Helena - AII 

Ativa Clínica de Fisioterapia - AID 

Clínica de Fisiot. Drª Aline Pereira - AII 

Globaldent Odontologia - AII 
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4.4.2. Prognóstico dos equipamentos comunitários 

4.4.2.1. Avaliação do impacto do empreendimento nos equipamentos comunitários 

Observou-se que a região das áreas de influência do empreendimento apresenta boa 

estrutura em equipamentos de educação, composta por creches, escolas de ensino infantil, 

fundamental e médio da rede pública e privada e universidades da rede pública, contemplando 

alunos de diversas idades. Conclui-se que por se tratar de um empreendimento comercial, a 

implantação do mesmo não impactará negativamente nesse componente. Com relação à saúde, a 

Área de Influência Indireta do empreendimento é atendida por dois centros de saúde e diversas 

instituições privadas.  

Vale lembrar que nas questões relacionadas à saúde e educação, por se tratar se de uma 

instituição pública, a demanda por esses equipamentos é, na maioria das vezes, suprida na sua 

localidade de residência do transeunte. 

Com relação ao equipamento de segurança pública tem-se que a AII é atendida por 05 

unidades. Dessa forma, apesar da demanda gerada, que irá causar pressão sobre este equipamento, 

acredita-se que esta será facilmente absorvida. Além disso, a iluminação e circulação de pessoas 

na fase de operação do empreendimento tendem a gerar maior sensação de segurança, sendo um 

impacto positivo sobre o mesmo.  

4.4.2.2 Necessidade de novos equipamentos, reformas, ampliações, entre outros. 

 Diante do descrito até agora não será necessária a construção, reformas, ampliações, de 

equipamentos comunitários.   

4.4.3. Diagnóstico dos espaços livres de lazer 

4.4.3.1 Identificação dos espaços livres de lazer  

Os espaços livres de lazer identificados na AII encontram-se na Tabela 11 e no Mapa da 

Figura 17. 

 

 

 



 

33 
 

Tabela 11. Espaços livres de lazer. 

Ponto Nome/Categoria  Distância (m)  

1 Praça Governador José Boabaid 1.370,0 

2 Parque de Coqueiros 644,0 

3 Parque Ponta do Ataliba 770,0 

4 Praça Cientista Alberto Sabin 578,0 

5 Praças implantadas/Rua Abel Capela  80,0 

6 Não classificados/Rua Antônio José Duarte 635,0 

7 
Áreas públicas com potencial para o lazer não equipadas/Rua Sem. Milton 

Campos 
904,0 

8 Espaços livres de lazer e contemplação da orla  1.375,0 

9 Praça em Coqueiros  1.680,0 
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Figura 17. Espaços Públicos. 
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4.3.1.2 Almirante Tamandaré - passeio central  

Com aproximadamente 370m de extensão a Av. Almirante Tamandaré possui além da 

arborização já detalhada em tópico específico para o tema áreas contendo mesas para jogos bancos 

e pergolados, além de rampa para acesso de cadeirantes e bicicletas.  

Figura 18. Av. Almirante Tamandaré. 

 

4.3.1.3 Situação Atual  

Para analisar a situação atual dos espaços livres de lazer, foi feito um relatório fotográfico. 

Em relação a Av. Almirante Tamandaré verificou-se que apesar de apresentar ainda boas 

condições apesar de alguns sinais de vandalismo (Figura 19). Em relação a Praça localizada na 

Rua Abel capela a mesma apresenta-se em condições razoáveis de uso com brinquedos, lixeiras 

e bancos em bom estado de conservação (Figura 20).  

Com relação a Área de Influência Indireta, considera-se que a mesma é bem servida de 

espaços públicos de lazer como parques, praças e academias ao ar livre, com destaque para o 

Parque de Coqueiros e Parque da Ponta do Ataliba (Figura 21 e Figura 22). 
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Figura 19. Avenida Almirante Tamandaré. 
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Figura 20. Praça Rua Abel Capela. 

 

 

Figura 21. Parque Ponta do Ataliba.  

 
Fonte: Vistoria in loco, 2020. 
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Figura 22. Parque de Coqueiros.  

 

 
Fonte: Vistoria in loco, 2020; PMF, 2020 

4.4.4. Prognóstico dos espaços livres de lazer 

4.4.4.1 Impactos do estabelecimento nos espaços livres de lazer  

Considerando o início da operação do DETRAN Coqueiros, a área que sofrerá mais 

influência, principalmente pelo aumento de fluxo de pessoas é o passeio central da Avenida 

Almirante Tamandaré. Entretanto, vale lembrar que todos os atendimentos serão pré-agendados, 

o que reduzirá as chances de acúmulo de pessoas.  

 

4.4.4.2 Avaliar a necessidade de criação, implantação ou reforma de espaços livres de 

lazer. 

Considerando o que foi exposto não foi comprovada, pelo menos não nesse momento 

inicial a necessidade de criação implantação de novos espaços livres de lazer, porem sugere-se 

aos órgãos responsáveis uma reforma e principalmente uma manutenção periódica do passeio 

central da Avenida Almirante Tamandaré.  
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4.5. Mobilidade urbana 

4.5.1. Conectividades e acessos 

4.5.1.1 Caracterizar a conectividade do entorno e do acesso ao estabelecimento  

Hierarquia Viária da AID 

 

A região em estudo tem sua hierarquização das vias definida a partir da Lei 

Complementar n° 482/2014, a qual institui o Plano Diretor Urbanístico do município de 

Florianópolis, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, o plano de uso e ocupação, 

os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão. Segundo a mesma, a rede de vias 

hierarquizadas que constituem o sistema viário, de acordo com suas funções e capacidades, são 

denominadas da seguinte forma: 

• Vias de trânsito rápido; 

• Vias arteriais; 

• Vias coletoras e subcoletoras; 

• Vias locais; 

• Vias preferenciais de pedestres; 

• Vias paisagísticas/panorâmicas; 

• Ciclovias; 

• Ciclofaixa; 

• Faixa compartilhada ou via de tráfego compartilhado; 

• Via exclusiva de pedestres; 

• Passeio compartilhado; 

• Caminho terrestre; 

• Trilha; 

• Rota náutica. 

Segue abaixo na Figura 23 a ilustração da hierarquia viária da AID do empreendimento.  
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Figura 23. Hierarquia Viária. 
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 O entorno do empreendimento é composto por uma via coletora, caracterizada pela 

Avenida Almirante Tamandaré, uma das principais vias que liga a BR-282 ao bairro de Coqueiros. 

O acesso principal ao empreendimento também será pela Avenida Almirante Tamandaré, a qual 

possui cobertura afásica em bom estado de conservação em toda sua extensão, duas pistas de 

sentido duplo separadas por um canteiro central com calçada, sendo duas faixas de rolamento em 

cada pista. A sinalização horizontal da Avenida Almirante Tamandaré encontra-se 

majoritariamente em mau estado de conservação, como apresentado na Figura 24. 

Figura 24. Sinalização horizontal na Avenida Almirante Tamandaré. 

 
Fonte: Google Street View, 2020. 

Ambas as pistas possuem passeio público. Entretanto, os passeios são formados por 

diferentes materiais e desenhos, nem sempre adequados de acordo com a NBR 9050/2015 de 

acessibilidade e com a NBR 16537/2016 de sinalização tátil no piso, nem com o Manual Calçada 

Certa do IPUF.  

De acordo com o Anexo C14 da LCM n° 482/2014, a Avenida Almirante Tamandaré 

possui o código CC-1(1) e sessão transversal conforme Figura 25. Os parâmetros instituídos para 

a via segundo a referida Lei encontram-se na Tabela 12.  
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Figura 25. Sessão transversal n° 73, Avenida Almirante Tamandaré. 

 
Fonte: PMF, LCM n° 482/2014. 

Tabela 12. Parâmetros referentes a sessão transversal da Avenida Almirante Tamandaré. 

Via (Trecho) CC-1(1) 

Sessão Transversal 73 

Faixa de Domínio 32,50 metros 

N° de pistas 2 

Largura da Pista de Rolamento 10,00 metros 

N° de faixas por pista 3 

Canteiro Central 3,00 metros 

Acostamento ou Estacionamento - 

Largura dos Passeios 3,00 metros 

Alinhamento das Árvores 1,50 cc/2,50p 

Alinhamento da Edificação a partir do Eixo da Via 20,25 metros 

Alinhamento do Muro a Partir do Eixo da Via 16,25 metros 

Ciclofaixas - 

Ciclovias 2,50 metros 

Fonte: PMF, LCM n° 482/2014. 

Fluxos de movimentos possíveis e sentidos das vias da AID 

Para apresentar o fluxos das rua inseridas na AID foi elaborada a  Figura 26.  
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Figura 26. Fluxos de movimentos possíveis.
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Rotas de acesso ao empreendimento (veículos, pedestres, ciclistas) a partir da AID 

Nas figuras 15 e 16 são apresentadas as principais rotas de chegada e partida  do 

empreendimento, em relação ao trajeto DETRAN – Florianópolis a Figura 29 já considera o novo 

acesso a BR-282 (Figura 30)  em fase de conclusão, esse acesso evitará que as pessoas que 

realizem esse trajeto necessitem passar pelo Bairro (Av. Eng. Max de Souza) para acessar a ponte 

Pedro Ivo.   
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Figura 27. Rotas Chegada Detran. 
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Figura 28. Rotas Saída DETRAN. 
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Figura 29. Acesso DETRAN BR-282. 

 

Em relação a pedestres e ciclistas e ciclistas o acesso será através da Av. Eng. Max de 

Souza e da própria Av. Almirante Tamandaré.  

 Apresentar planta com detalhes dos acessos do estabelecimento 

O acesso se dará pela entrada principal do empreendimento e possui uma faixa exclusiva 

para embarque e desembarque não prejudicando assim o trânsito na Av. Alm. Tamandaré.   

Figura 30. Acessos. 
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Figura 31. Embarque e desembarque. 
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Figura 32. Planta de Implantação.
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Acessos de pedestres ao empreendimento 

Os acessos de pedestres ao empreendimento podem ser observados na Figura 36. 

A entrada do local de atendimento ao público encontra-se indicada no círculo verde.  

Conforme apresentado no Item 4.2, o acesso para pedestres através do trecho da 

via sentido Bairro-BR282 não possui faixa de segurança e sinalização de advertência 

indicando o elevado trânsito de pedestres (Figura 33). A via apresentava uma ondulação 

transversal (lombada) devidamente sinalizada. A sinalização horizontal da via 

encontrava-se em bom estado de conservação e o passeio público estava adequado e 

acordo com a NBR 9050/2015 de acessibilidade e com a NBR 16537/2016 de sinalização 

tátil no piso (Figura 34). 

Já o acesso para pedestres através do trecho da via sentido BR282-Bairro possuí 

duas faixas de segurança. Entretanto, salienta-se a via também não possuía sinalização de 

advertência indicando o elevado tráfego de pedestres (Figura 35). 

Figura 33. Acesso para pedestres através do trecho da via sentido BR282-Bairro, evidenciando a ausência de 

faixa de segurança e sinalização de regulamentação indicando o elevado trânsito de pedestres. 

 

Entrada do 

DETRAN 
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Figura 34. Passeio público no trecho da via sentido BR282-Bairro, evidenciando a presença de sinalização tátil 

no piso.  

 



 

53 
 

Figura 35. Acesso para pedestres através do trecho da via sentido Bairro-BR282, evidenciando a presença de 

duas faixas de segurança.  

 

Faixa de 

segurança 

Faixa de 

segurança 
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Figura 36. Rotas de acesso de pedestres ao empreendimento.  



 

55 
 

4.5.1.2 Impactos nas conectividades e acessos decorrentes 

A maior parte da população que será atendida pelo empreendimento virá da Ilha e usará 

a marginal da BR-282 e acessará a Av. Almirante Tamandaré através do elevado, seu retorno se 

realizada pelo novo acesso a BR-282, não causando um impacto maior nas ruas ao entorno. 

Apesar do grande número de atendimentos nesse primeiro momento, a realização de atendimentos 

apenas com hora marcada impossibilitará um grande acúmulo de pessoas e veículos no entorno, 

além disso, com a abertura do CINETRAN norte da ilha a previsão é de uma queda de mais de 

60% no número de atendimentos.  

Vale lembrar que existem alguns serviços digitais e descentralizados que diminuem o 

atendimento presencial, dentre eles: impressão e pagamento pela internet ou direto no banco, 

CRVL (licenciamento anual) hoje é totalmente digital e a impressão pode ser em folha A4, não 

necessitando mais a ida à CIRETRAN para a retirada do documento e o CRV (documento de 

transferência da propriedade do veículo) poderá ser impresso no despachante, diminuindo 

também a ida a uma unidade da CIRETRAN. 

Com relação às medidas que possam minimizar os impactos e dar segurança as travessias 

de chegada e saída do público, sugere-se a implantação de uma faixa de segurança e placas de 

sinalização de advertência indicando o elevado tráfego de pedestres no trecho da via sentido 

BR282-Bairro. No trecho da via sentido Bairro-BR282 o a sinalização horizontal mostra-se 

satisfatória, com a presença de duas faixas de segurança. A implantação dessa sinalização 

ocorreria por meio de ofícios, considerando o convênio entre a PMF e o DETRAN sobre as multas 

de trânsito, com destinação de parte dos recursos para a finalidade de sinalização. 

4.5.2. Sistema de circulação de pedestres e ciclistas 

4.5.2.1. Sistema de circulação de pedestres 

Há grande circulação de pedestres nas imediações do empreendimento, devido ao fato de 

ser uma região de ocupação residencial e comercial. O fluxo de pedestres gerado pelo 

empreendimento continuará sendo atendido pela infraestrutura viária existente na região, sendo 

que os passeios no entorno existem e são formados por diferentes materiais e desenhos, porém 

nem sempre estão adequados de acordo com a NBR 9050/2015 de acessibilidade e com a NBR 

16537/2016 de sinalização tátil no piso. Ao longo da AID também foi constatada a presença de 

calçadas com desníveis e alguns buracos. 

Ressalta-se, na Figura 37, a sinalização tátil do piso correta e a sinalização tátil do piso 

mal projetada e em mau estado de conservação.  
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Figura 37. Situação das calçadas na Rua Almirante Tamandaré. 

  
Fonte: Google Street View, 2020. 

Cale salientar que o passeio público do novo empreendimento foi construído de acordo 

com as normas vigentes (Figura 38). 

Figura 38. Sinalização tátil do piso no passeio público em frente ao empreendimento. 

 
Fonte: Google Street View, 2020. 

 

4.5.2.2. Sistema de circulação de ciclistas 

 A Avenida Engenheiro Max de Souza possui ciclofaixa bidirecional com pavimentação 

asfáltica (Figura 39 e Figura 40).  
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Figura 39. Ciclofaixa na Avenida Engenheiro Max de Souza. 

 
Fonte: Google Street View, 2020. 

Figura 40. Ciclofaixa no cruzamento da Avenida Engenheiro Max de Souza com a Avenida Almirante 

Tamandaré.  

 
Fonte: Google Street View, 2020 
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4.5.3. Estudo de tráfego 

4.5.3.1 Quantificar as vagas para veículos automotores que serão demandadas pela 

operação empreendimento. 

De acordo com dados fornecidos pelo DETRAN, considerando o atendimento obrigatório 

por agendamento, a normalidade do atendimento e da venda de veículos, os serviços digitais que 

estão sendo implementados, e outras variáveis possíveis, projeta-se para 2021 uma média máxima 

de atendimento de 300 pessoas por dia na CIRETRAN de Coqueiros. Sabendo que o referido 

órgão funciona das 09:00h às 17:00h, tem-se que serão atendidas presencialmente, em média, 38 

pessoas por hora.  

Para a divisão modal, utilizou-se os resultados de pesquisa de campo do Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável – PLAMUS (2014). Os resultados da pesquisa indicam a 

porcentagem do modo de transporte utilizado na região da Grande Florianópolis (Figura 41). 

Figura 41. Viagens por modo de transporte. 

 
Fonte: PLAMUS, 2014. 

Ainda de acordo com os resultados da pesquisa origem-destino realizada pelo PLAMUS, 

a divisão modal das viagens realizadas no município de Florianópolis é a seguinte: 

a. Viagens individuais motorizadas   - 48% 

b. Viagens por transporte coletivo               - 29% 

c. Viagens não motorizadas   - 23% 

Aplicando os percentuais da divisão modal de viagens obtida na pesquisa origem-destino 

do PLAMUS para o referido empreendimento, obtém-se os seguintes valores: 

a. Viagens individuais motorizadas   - 19 viagens 
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b. Viagens por transporte coletivo               - 11 viagens 

c. Viagens não motorizadas   - 9 viagens  

Tendo em vista que a operação do DETRAN Coqueiros ocasionará um incremento de 19 

viagens individuais motorizadas e que o prédio do referido órgão não disponibiliza vagas para 

estacionamento, estima-se um incremento de 19 vagas de estacionamento por hora para o ano 

de 2021. 

Conforme apresentado na pesquisa de campo realizada pelo Instituto de planejamento 

Urbano de Florianópolis e apresentada no Item 4.3.3 do presente estudo, atualmente estima-se um 

fluxo de aproximadamente 123 pessoas por hora entrando no estabelecimento e 139 pessoas por 

hora saindo do estabelecimento, o que resulta em uma média de atendimento 131 pessoas por 

hora. 

Para a divisão modal, utilizou-se os resultados de pesquisa de campo do Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável – PLAMUS (2014). Os resultados da pesquisa indicam a 

porcentagem do modo de transporte utilizado na região da Grande Florianópolis (Figura 41). 

Aplicando os percentuais da divisão modal de viagens obtida na pesquisa origem-destino 

do PLAMUS para o referido empreendimento, obtém-se os seguintes valores: 

d. Viagens individuais motorizadas   - 63 viagens 

e. Viagens por transporte coletivo               - 38 viagens 

f. Viagens não motorizadas   - 30 viagens  

Tendo em vista que a operação do DETRAN Coqueiros ocasionará um incremento de 63 

viagens individuais motorizadas e que o prédio do referido órgão não disponibiliza vagas para 

estacionamento, estima-se um incremento de 63 vagas de estacionamento por hora.  

4.5.3.2 Avaliar o impacto sobre as vagas de estacionamento (públicos e privadas) na 

AID do empreendimento. 

De acordo com informações preliminares pelo menos em um primeiro momento as vagas 

presentes no interior do prédio serão de uso exclusivo dos servidores, carros oficiais e 

fornecedores. A população atendida terá a opção de utilização de estacionamentos públicos, na 

própria avenida e nas ruas no entorno.  

Como podemos observar nas imagens a seguir, no entorno do empreendimento é possível 

estacionar em praticamente todas as vias (Figura 42). Além disso, margeando a BR-282, existe 

uma área que será utilizada para estacionamento ao lado do Salão do Reino das Testemunhas de 

Jeová (Ponto 1 - Figura 43). 

A área do Ponto 1, o qual será utilizada para estacionamento, possui aproximadamente 

1.000 m². Considerando que uma vaga para carro possui 2,20 metros de largura por 5,0 metros de 
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comprimento, conclui-se que cada vaga de estacionamento ocupa uma área de 11 m². 

Considerando 400 m² para permitir o livre trânsito dos veículos no local, sobra 600 m² como 

sendo a área passível de estacionar. Dessa forma, no terreno localizado no ponto 1, estima-se a 

possibilidade de estacionamento para 54 veículos simultaneamente.  

Figura 42. Pontos no entorno do empreendimento onde é possível estacionar. Em rosa, Avenida Almirante 

Tamandaré; Em laranja, Travessa Antônio Jenerosa da Silveira; Em azul, Rua Santos Lostada; Em verde, 

Rua Concepta Araújo Figueiredo. 

 
Fonte: Google Street View, 2020. 

Figura 43. Ponto 1, localizado ao lado do Salão das Testemunhas de Jeová. 

 
Fonte: Google Street View, 2020. 
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Figura 44. Avenida Almirante Tamandaré. 

 

Figura 45. Intersecção entre a Avenida Almirante Tamandaré e a Travessa Jeneroso da Silveira.  
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Figura 46. Rua Santos Lostada. 

 

Figura 47. Concepta Araújo Figueiredo. 

 

O IPUF realizou uma pesquisa de campo em que contou, no dia 07/10/2020, as vagas 

regulares de estacionamento no entorno imediato. O resultado das pesquisas encontra-se na 

Tabela 13. 
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Tabela 13. Contagem de vagas de estacionamento.  

Contagem de vagas regulares de estacionamento no entorno 

Via 1 Via 2 Via 3 Via 4 Via 5 

Almirante 

Tamandaré 
Abel Capela 

Santos 

Lostada 

Travessa Antônio 

Jeneroso da Silveira 

Concepta 

Araújo 

Figueiredo 

125 vagas 50 vagas 14 vagas 13 vagas 12 vagas 

Fonte: PTEC 567/IPUF/DIPLA/2020. 

Dessa forma, no entorno do empreendimento existem 214 vagas de automóveis, 

considerando apenas vagas regulares de estacionamento. Conforme visto acima, durante seu 

período de funcionamento o referido empreendimento ocasionará um incremento de 63 vagas de 

estacionamento por hora, o que representa um incremento de 29,4% no número de vagas de 

estacionamento ocupadas.  

Diante do exposto acima conclui-se que o impacto causado no entorno pelo início do 

funcionamento do DETRAN é significativo, sendo que se estima um aumento de 29,4% no 

número de vagas ocupadas.  

Tendo em vista que o empreendimento não disponibilizará vagas de estacionamento ao 

público, sugere-se o incentivo à utilização de meios virtuais para realização dos procedimentos 

que não precisem ser presenciais.  É importante também incentivar o uso de meios de transporte 

coletivo ou bicicletas, sabendo que a Avenida Engenheiro Max de Souza possui ciclovia por quase 

toda sua extensão. Outra medida mitigadora que poderá ser implantada é a melhora da sinalização 

horizontal e demarcação das vagas de estacionamento na Avenida Almirante Tamandaré, Rua 

Abel Capela, Rua Santos Lostada, Travessa Antônio Jeneroso da Silveira e Rua Concepta Araújo 

Figueiredo com o objetivo de que um veículo não ocupe mais de uma vaga de estacionamento.  

Além disso, salienta-se que apesar do impacto causado pelo empreendimento ser 

significativo, o entorno possui plena capacidade absorver esse impacto. Conforme já mencionado 

anteriormente, a demanda pela unidade do Continente hoje é dividida com o Iguatemi e, em breve, 

com a unidade Norte da Ilha (previsão para outubro) e Sul da Ilha (previsão ainda para este ano). 

Além disso, o número de atendimentos presenciais tende a diminuir ainda mais devido a 

digitalização dos procedimentos. Dentre os serviços digitais e descentralizadas que diminuem o 

atendimento presencial, podemos citar: impressão e pagamento pela internet ou direto no banco, 

CRVL (licenciamento anual) hoje é totalmente digital e a impressão pode ser em folha A4, não 

necessitando mais a ida à CIRETRAN para a retirada do documento e o CRV (documento de 

transferência da propriedade do veículo) pode ser impresso no despachante. 
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4.5.4. Sistema de transporte público coletivo 

4.5.4.1 Avaliação do sistema de transporte público coletivo 

Pontos de ônibus 

A tabela mostra os pontos que poderão atender o empreendimento:  

PONTO E DESCRIÇÃO  FOTO  PONTO E DESCRIÇÃO  FOTO  

Ponto 1 –Av. Almirante Tamandaré 

Com Cobertura  

Com Banco  

Sem recuo  

Sem Iluminação  

 

 

Ponto Sem denominação –Av. Almirante 

Tamandaré 

Sem  Cobertura  

Sem  Banco  

Sem recuo  

Sem Iluminação  

 

 

 
Rua Santos Lostada 

Sem  Cobertura  

Sem  Banco  

Sem recuo  

Sem Iluminação  

 

 

Rua Santos Lostada 

Sem  Cobertura  

Sem  Banco  

Sem recuo  

Sem Iluminação  

 

 
Ponto 3 – Av. Eng. Max de Souza 

Com Cobertura  

Com Banco  

Sem recuo  

Sem Iluminação  

 

 

Ponto 6 – Av. Eng. Max de Souza 

Com Cobertura  

Com Banco  

Sem recuo  

Sem Iluminação  
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Linhas de atendimento 

As linhas que atenderem os pontos de ônibus do item anterior estão descritas na Tabela 14. 

Tabela 14. Itinerário de ônibus. 

Linha Sentindo 

Número de viagens dia 

Itinerário 
Seg Sex Sab 

Dom e 

feriados 

 

761 – Vila Aparecida 

 

Centro 

 

18 

- - Rua da Fonte; Rua Paula Ramos; Rua Edison Lopes da Silva; Rua Pascoal Simone; 

Rua Coronel Ivan Dentice Linhares; Rua Santos Lostada; Avenida Engenheiro 

Max de Souza; Rua Capitão Euclides de Castro; Avenida Paulo Fontes 

 

761 – Vila Aparecida 

 

Bairro 

 

17 

- - Avenida Paulo Fontes; Rua Quatorze de Julho; Rua Capitão Euclides de Castro; 

Avenida Engenheiro Max de Souza; Avenida Almirante Tamandaré; Avenida 

Almirante Tamandaré; Rua Santos Lostada; Rua Coronel Ivan Dentice Linhares; 

Rua Paula Ramos; Rua da Fonte 

 

 

665 – Abraão 

Centro  

57 

- - Rua Campolino Alves; Rua Professora Rosinha Campos; Rua João Meirelles; Rua 

Desembargador Pedro Silva; Avenida Engenheiro Max de Souza; Rua Capitão 

Euclides de Castro; Avenida Paulo Fontes 

 

665 – Abraão 

 

Bairro 

 

56 

- - Avenida Paulo Fontes; Rua Quatorze de Julho: Rua Capitão Euclides de Castro; 

Avenida Engenheiro Max de Souza; Rua Desembargador Pedro Silva; Rua João 

Meirelles; Rua Sílvio Possobon; Avenida Patricio Caldeira de Andrade; Avenida 

Patricio Caldeira de Andrade; Rua Professora Rosinha Campos; Rua Campolino 

Alves. 

 

664 – Itaguaçu 

 

Centro 

 

14 

- - Rua João Meirelles; Rua Fernando Ferreira de Mello; Rua José Lins do Rêgo; Rua 

Desembargador Pedro Silva; Avenida Engenheiro Max de Souza; Rua Capitão 

Euclides de Castro; Avenida Paulo Fontes 

 

664 – Itaguaçu 

 

Bairro 

 

14 

- - Avenida Paulo Fontes; Rua Quatorze de Julho; Rua Capitão Euclides de Castro; 

Avenida Engenheiro Max de Souza; Rua Desembargador Pedro Silva; Rua João 

Meirelles; Rua José Lins do Rêgo; Rua Fernando Ferreira de Mello 
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4.5.4.2 Impactos no sistema de transporte público coletivo 

4.5.5. Prognóstico da mobilidade urbana 

Considerando a disponibilidade de mais de 170 viagens disponíveis por dia se 

considerarmos uma distância de no máximo 500 m do ponto de ônibus até o empreendimento 

aliado a distribuição uniforme de atendimentos durante o dia o empreendimento não gerará um 

impacto significativo no transporte público da região.  

4. MATRIZ DE IMPACTO MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGATÓRIAS  

 

Os principais riscos oriundos da operação do empreendimento é a o aumento do tráfego 

de veículos. A poluição de origem urbana ocorre pela disposição de resíduos gerados pelas 

indústrias, residências  outros impactos gerados pela operação é o aumento da geração de resíduos 

sólidos e  efluentes líquidos, impactos mitigados por um sistema de tratamento de esgoto eficiente 

e manejo adequados de resíduos sólidos. 

4.1 Aumento do Tráfego de Veículos no Sistema Viário 

Tabela 15. Aumento do Tráfego de Veículos no Sistema Viário.  

Elemento Impactado Social (S) 

Abrangência Espacial  AII 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Negativo 

Grau de Impacto  Baixo 

Reversibilidade  Irreversível 

Descrição Com o início da operação do empreendimento, ocorrerá um aumento no fluxo 

de veículos na Área de Influência Indireta, bem como um aumento na demanda 

por vagas de estacionamento. Com o incremento de veículos, a mobilidade e 

a segurança nas vias existentes serão afetadas. O incremento populacional 

proporciona, ainda, alterações nos padrões de mobilidade urbana, aumentando 

a circulação de pedestres nas vias, sendo maior o risco de acidentes. 

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

• Ampliação da sinalização de tráfego existente. A solicitação ocorreria por 

meio de ofícios, considerando o convênio entre a PMF e o DETRAN sobre 

as multas de trânsito, com destinação de parte dos recursos para a 

finalidade de sinalização.; 

• Implantação de ciclovias como forma de incentivar o uso de bicicletas e 

também para garantir maior segurança aos transeuntes da região; 

• Implantação de programas para incentivo ao uso de transporte público; 

• Atendimentos somente serão realizados com pré agendamento;  

• Descentralização do CIRETRAN com unidades nos bairros (atualmente, 

a demanda pela unidade do Continente hoje é dividida com o Iguatemi e, 

em breve, com a unidade Norte da Ilha (previsão para outubro) e Sul da 

Ilha (previsão ainda para este ano). 

https://www.infoescola.com/ecologia/definicao-de-residuos-solidos/
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4.2 Adensamento Populacional 

Tabela 16. Adensamento Populacional  

Elemento Impactado Social (S) 

Abrangência Espacial  AID 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Negativo 

Grau de Impacto  Baixo 

Reversibilidade  Reversível 

Descrição Atualmente, o aumento do fluxo de pessoas ocasionado pelo empreendimento 

é de 131 pessoas por hora, de acordo com uma pesquisa de campo realizada 

pelo IPUF no dia 07/10/2020. O incremento populacional causado pelo início 

do funcionamento do DETRAN de Coqueiros resultará em atração de novos 

projetos a fim de atender as necessidades dos usuários, como por exemplo, 

padarias, lanchonetes, farmácia, casas lotéricas, etc. tendo em vista que a 

população que aguarda atendimento poderá utilizar esses serviços, tornando a 

localidade uma espécie de centro de serviços.  

Além disso, um aumento no número de circulação de pessoas ocasiona uma 

maior sensação de segurança por parte dos moradores e dos próprios 

transeuntes. Em contrapartida, quanto maior o número de pessoas circulando 

maior a chance da ocorrência de acidentes de trânsito, tendo em vista que as 

vias do entorno são bem movimentadas e possuem ligação direta com a 

BR282. Por isso, frisa-se a necessidade da implantação de faixas de segurança 

e melhora na sinalização do entorno. Os próprios usuários também podem 

contribuir realizando os procedimentos via internet ou chegando apenas perto 

do seu horário de atendimento.   

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

Como medidas mitigadoras sugere-se a implantação de sinalização de trânsito 

no local, através de ofício, considerando o convênio entre a PMF e o DETRAN 

sobre as multas de trânsito, com destinação de parte dos recursos para a 

finalidade de sinalização. Sugere-se também a compra de mobiliário buscando 

a melhoria do conforto dos usuários que aguardam atendimento. Cabe ressaltar 

que de acordo com informações fornecidas pelo próprio DETRAN foi aberto 

um processo de aquisição de mobiliário e poderá adquirir bancos para colocar 

na praça em frente ao prédio, conforme projeto a ser definido de ocupação 

daquele espaço.   

4.3 Pressão sobre as vagas regulares (públicas) de estacionamento do 

entorno 

Tabela 17. Pressão sobre as vagas regulares (públicas) de estacionamento do entorno.  

Elemento Impactado Social (S) 

Abrangência Espacial  AID 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Negativo 

Grau de Impacto  Médio 

Reversibilidade  Mitigável 

Descrição De acordo com a pesquisa de campo realizada pelo IPUF no dia 07/10/2020, 

estima-se um incremento de 63 vagas de estacionamento por hora. De acordo 

com informações preliminares pelo menos em um primeiro momento as vagas 

presentes no interior do prédio serão de uso exclusivo dos servidores, carros 
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oficiais e fornecedores. A população atendida terá a opção de utilização de 

estacionamentos públicos, na própria avenida e nas ruas no entorno. 

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

• Melhora da sinalização horizontal e demarcação das vagas de 

estacionamento na Avenida Almirante Tamandaré, Rua Abel Capela, Rua 

Santos Lostada, Travessa Antônio Jeneroso da Silveira e Rua Concepta 

Araújo Figueiredo com o objetivo de que um veículo não ocupe mais de 

uma vaga de estacionamento; 

• Incentivar a utilização de meios virtuais para realização dos 

procedimentos que não precisem ser presenciais; 

• Incentivar a utilização do transporte público coletivo e meios de transporte 

alternativo, como bicicletas. 

4.4 Conforto Ambiental 

Tabela 18. Conforto Ambiental  

Elemento Impactado Social (S) 

Abrangência Espacial  AID 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Negativo 

Grau de Impacto  Baixo 

Reversibilidade  Reversível 

Descrição Em se tratando das condições de conforto disponibilizadas as pessoas que 

aguardam atendimento, constatou-se a existência de uma marquise de vidro 

com o objetivo de proteger os usuários da chuva e intempéries. Em dias de sol 

forte, os usuários podem ser prejudicados, tendo em vista que a cobertura em 

questão não se mostra efetiva contra os raios de sol. Vale lembrar que este 

problema será mitigado quando a pandemia de COVID-19 melhorar, pois 

serão disponibilizadas poltronas na área interna do estabelecimento. 

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

• Visto se tratar de um órgão público, é necessário abrir processo licitatório 

para compras, porém o DETRAN se compromete na implantação de 

mobiliário (bancos) e plantio de árvores para a melhora do conforto 

ambiental; 

• Quando a pandemia de Covid-19 melhorar, serão disponibilizadas 

poltronas no interior do estabelecimento; 

• Descentralização do CIRETRAN com unidades nos bairros (atualmente, 

a demanda pela unidade do Continente hoje é dividida com o Iguatemi e, 

em breve, com a unidade Norte da Ilha (previsão para outubro) e Sul da 

Ilha (previsão ainda para este ano), o que reduzirá a quantidade de pessoas 

aguardando atendimento. 

4.5 Aumento do consumo de energia elétrica e água potável. 

Tabela 19. Aumento do consumo de energia elétrica e água potável. 

Elemento Impactado Ambiental (A) 

Abrangência Espacial  AID 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Intermitente (I) 

Tipo de Impacto  Negativo (N) 

Grau de Impacto  Baixo (B) 

Reversibilidade  Não se aplica 
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Descrição Mesmo com o atendimento das concessionárias de abastecimento na região, o 

empreendimento deverá prever ações de uso sustentável da água potável e 

energia elétrica.  

O aumento no consumo de energia em horários de pico aumenta as chances de 

falta de energia. Os possíveis impactos que podem ser gerados pelo elevado 

consumo de água são relacionados a possível redução da pressão disponível 

na rede, possibilidade de falta em períodos críticos e aumento relativo na 

geração de efluentes. 

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

• Uma forma de economia de energia elétrica é a utilização de sensores que 

detectam a presença de movimento para iluminação de um ambiente. 

Segundo fabricantes, a principal vantagem deste sistema é a economia de 

até 90% de energia elétrica em áreas que não necessitam de iluminação 

constante como corredores, halls, garagens, escadas, banheiros etc, locais 

que podem ser instalados este sistema no empreendimento; 

• Aplicação de luminária LED para iluminação, com dimerização, a qual 

diminui a intensidade de consumo de acordo com o horário, chegando a 

reduzir cerca de metade do consumo de energia elétrica, segundo 

fabricantes; 

• Implantação de métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 

controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 

comuns, etc.). 

4.6 Geração de Resíduos Sólidos 

Tabela 20. Geração de Resíduos Sólidos. 

Elemento Impactado Ambiental (A), Social (S) 

Abrangência Espacial  Pontual (P) 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Negativo (N) 

Grau de Impacto  Baixo (B) 

Reversibilidade  Irreversível (I) 

Descrição A operação da Unidade DETRAN Coqueiros está associada a geração de 

resíduos sólidos. Os mesmos deverão ser gerenciados considerando os 

critérios estabelecidos pela Lei nº 12.305/2010, bem como as normas ou Leis 

Municipais e instruções da Companhia Melhoramentos da Capital – 

COMCAP. 

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

• Implantação de lixeiras de coleta seletiva, de acordo com o proposto pela 

Resolução CONAMA nº 275/2001; 

• Adoção de práticas sustentáveis, como por exemplo a utilização de 

canecas de vidro ao invés de copos descartáveis por parte dos 

colaboradores, redução na impressão de material, dando preferência pela 

digitalização dos processos. 

4.7 Geração de Efluentes líquidos 

Tabela 21. Geração de Efluentes Líquidos. 

Elemento Impactado Ambiental (A) 

Abrangência Espacial  Pontual (P) 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Negativo (N) 
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Grau de Impacto  Baixo (B) 

Reversibilidade  Irreversível (I) 

Descrição A operação da Unidade DETRAN Coqueiros está associada a geração de 

efluentes líquidos. Entretanto, vale lembrar que o empreendimento já possui 

consulta de viabilidade da CASAN que  

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

• Manutenção preventiva do sistema hidrossanitário. 

4.8 Geração de Emprego e Renda e Movimentação do Comércio Varejista 

Tabela 22. Geração de Emprego e Renda e Movimentação do Comércio Varejista. 

Elemento Impactado Social (S), Econômico (E) 

Abrangência Espacial  AII 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Positivo (P) 

Grau de Impacto  Médio (M) 

Reversibilidade  Irreversível (I) 

Descrição O início da operação da unidade do DETRAN Coqueiros está associado a 

geração de emprego e consequentemente geração de renda para essas pessoas.  

O setor comercial será fortemente beneficiado pelo empreendimento. Esta 

ação acarreta na melhor distribuição de mercadorias, veículos e pedestres, 

aumentando o fluxo de clientes nos estabelecimentos comerciais. Ressalta-se 

que a criação de estabelecimentos na AID do empreendimento pode vir a 

suprir demandas comerciais locais. 

Medidas Mitigadoras 

Compensatórias 

Potencializadoras 

• Como medida potencializadora, quando possível deve-se priorizar a 

contratação de mão de obra local. Assim, será reduzido ao máximo o 

número de trabalhadores externos, no intuito de gerar trabalho e renda para 

a população local e evitar o deslocamento de pessoas. 

4.9 Ordenamento Territorial 

Tabela 23. Ordenamento Territorial.  

Elemento Impactado Ambiental (A), Social (S) 

Abrangência Espacial  AII 

Fase de Ocorrência Operação (O) 

Abrangência Temporal  Contínuo (C) 

Tipo de Impacto  Positivo (P) 

Grau de Impacto  Médio (M) 

Reversibilidade  Irreversível (I) 

Descrição Considerando a ocupação e uso da terra, a implantação do empreendimento 

ocorrerá em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, atendendo os 

pressupostos estabelecidos no Estatuto da Cidade (em seu art. 39), cumprindo 

assim sua função social da propriedade urbana: “Art. 39. A propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 

previstas no art. 2º desta Lei”. 
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6.1 Matrícula do Imóvel (RI)  
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6.2 Consulta de viabilidade válida 

 

 

 

 



 

79 
 

6.3 Projeto arquitetônico, 
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6.4 ART/RRT do profissional responsáveis pela elaboração do EIV 
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6.5 Certidão de viabilidade de abastecimento de água e  esgotamento 

sanitário – CASAN 
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6.6 Certidão de viabilidade de abastecimento de energia elétrica – 

CELESC 
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6.7 Contrato de aluguel  
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6.8 Acordo de cooperação técnica – Policia Civil  - Detran  
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6.9 Perspectiva de atendimento das unidades Detran  
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6.10 Alvará de Licença  
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6.11 HABITE-SE 
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6.12 HABITE-SE Sanitário 
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6.13 Documentos relativos ao PCSC 62417/2019 – Processo de 

Implantação do DETRAN na 7ª DP do Norte da Ilha 
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6.14 Publicação no Diário Oficial de SC referente ao deferimento do 
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