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APRESENTAÇÃO

❖ Elaborado de acordo com o Termo de Referência do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – Decreto

Municipal nº 13.348/2014 que regulamenta estes estudos no município de Florianópolis.

❖ O EIV é um instrumento previsto pela Constituição Federal que estabelece o Estatuto da Cidade (Lei

Federal nº 10.257/2001), em seus arts 36, 37 e 38.

❖ Objetivo: Minimizar os impactos gerados por novo uso ou edificação em relação ao seu entorno,

através da avaliação prévia dos empreendimentos e da compatibilidade dos mesmos com sua área

de vizinhança.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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I. APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO
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❖ Projeto Arquitetônico: Desenho Alternativo Arquitetura e Urbanismo:

Arquiteto e urbanista Leandro Rotolo Soares, CAU n° A27988-9 e RRT n°

9218380.

❖ O empreendimento imobiliário Jurerê Open foi desenvolvido de acordo

com o planejamento urbano de Florianópolis - Plano Diretor, Lei

Complementar n° 482/2014.

❖ O empreendimento se enquadra na atividade 71.11.01 – Condomínio de

casa ou edifícios residenciais – não sendo passível de licenciamento

ambiental por já ser atendido por rede de esgoto de Jurerê Internacional e

por possuir Plano Diretor.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
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Principais características do empreendimento:

❖ Edificação Mista: Comercial e Residencial Multifamiliar: 

❖ Área total construída de 20.348,17 m² em um terreno de 5.075,90 m²;

❖ 05 pavimentos (pavimento térreo e 04 pavimentos em 02 torres);

❖ 79 unidades habitacionais (UHs) - 27 UHs de 3 dormitórios e 52 UHs de 2 

dormitórios;

❖ 04 salas comerciais (totalizando 1.200 m²);

❖ Vagas de garagem:

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
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➢ Automóveis: 125

➢ Bicicletas: 186

➢ Motos: 28



CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO

PLANTA DO SUBSOLO DO EMPREENDIMENTO
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO

PERFIL TRANSVERSAL DO EMPREENDIMENTO



IMPLANTAÇÃO 3D
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO



IMPLANTAÇÃO 3D
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO



IMPLANTAÇÃO 3D
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO



IMPLANTAÇÃO 3D
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO



ÁREA DE FRUIÇÃO PÚBLICA

Caminhabilidade da área de fruição pública

20

A caminhabilidade ilustrada abaixo permite o fluxo de pedestres da área de fruição pública para a Av. dos Salmões, assim 

como continuidade para o passeio dos namorados.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO



APRESENTAÇÃO DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO 3D

Ilustração da fruição pública e entrada proposta
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II. QUESTÕES AMBIENTAIS
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CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Fonte: PMF (2020)

Áreas Suscetíveis a inundações
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Principais características:

❖ A área de Influência Indireta (AII) do estudo se encontra próxima a Unidade de

Conservação (UC) de Proteção Integral Estação Ecológica Carijós (ESEC Carijós).

❖ Os sítios arqueológicos encontrados na AII do empreendimento são:

Campo de Jurerê;

Campo de Jurerê II;

Jurerê III;

Jurerê IV;

Campo de Jurerê I;

Rio do Meio;

Fortaleza de São José da Ponta Grossa.

ÁREAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
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MAPA DAS ÁREAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
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MAPA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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MAPA DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
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❖ O empreendimento não exerce influência e nem causará

interferências em unidades de conservação e áreas de

preservação permanente.

❖ Com relação ao patrimônio arqueológico e cultural o

empreendimento encontra-se afastado das mesmas, sendo os sítios

arqueológicos registrados localizados afastados do empreendimento,

assim como o bem cultural tombado Fortaleza São José da Ponta

Grossa.

ÁREAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
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❖ Programa de Controle Ambiental da Obra;

❖ Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental;

❖ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

❖ Programa de Racionalização do Uso da Água e Energia Elétrica;

❖ Programa de Prevenção de Problemas para o Sistema Viário e Tráfego

Local;

❖ Programa de Tratamento de Efluentes;

❖ Programa de Controle de Emissão de Ruídos.

PROGRAMAS AMBIENTAIS
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III. ZONEAMENTO E PLANO 
DIRETOR
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Zoneamento incidente de acordo com o Plano Diretor do Município de Florianópolis (LC n. 482/2014).

ZONEAMENTO E PLANO DIRETOR
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ZONEAMENTO E PLANO DIRETOR

32

Descrição do zoneamento incidente no lote



PLANO DIRETOR
Parâmetros urbanísticos exigidos pelo Plano Diretor e adotados pelo empreendimento.
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PLANO DIRETOR

Números de vagas exigidas pelo Plano Diretor e adotados pelo empreendimento.
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IV. DIAGNÓSTICO DAS 
ÁREAS DE VIZINHANÇA
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AII:  Unidades de Planejamento - UEPs - Jurerê Sul, Jurerê Oeste, Jurerê Leste e Forte.

AID: Setores censitários no entorno do empreendimento: 20540715000031 e as porções norte 

dos setores 420540715000033, 420540715000032 e 420540715000030.

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE VIZINHANÇA
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❖ De acordo com o Censo do IBGE de 2010, a AII do empreendimento possuía em

2010 cerca de 3.199 domicílios, totalizando uma população fixa de 8.805

habitantes.

❖ 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,

através da contagem da população estimada em 2019.

❖ Aplicando-se este índice para a população da AII temos uma população estimada

de 10.691 habitantes em 2020.

CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DA AII
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❖ A Densidade Populacional Bruta pode ser definida como o quociente entre o número de indivíduos de

determinada população pela sua área de ocorrência ou de análise.

❖ A área total da AII considerando apenas as macroáreas de usos urbanos, ou seja, excluindo-se as

áreas de APP, APL e AUE existentes na AII, é de 4,15 Km².

❖ Portanto com a população estimada para AII de 10.691 pessoas e a área considerada das macroáreas

de uso urbano, a densidade populacional da AII é de 2.576 hab./Km².

Densidade Demográfica considerando apenas as Macroáreas de Usos Urbanos, dentro da AII.

CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DA AII

População Total AII estimada 

para 2020

Área há (macro áreas de 

Usos Urbanos)

Densidade 

(hab./Km²)

10.691 hab. 4,15 Km² 2.576 hab./Km²
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Capacidade populacional máxima prevista da AII prevista pelo Plano Diretor: 56.333 habitantes.

❖ População estimada da AII para o ano de 2020: 10.691 habitantes.

❖ População estimada da AII com o incremento causado pelo empreendimento: 11.061

habitantes (incremento de 3,49%).

Com o incremento populacional causado pelo empreendimento, a capacidade 

populacional máxima prevista (saturação) da AII vai para 19,63%, ou seja, um 

acréscimo na taxa de saturação populacional de 0,66%. 

CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DA AII
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❖ A Área de Influência Direta (AID) é considerada predominantemente residencial.

❖ Há poucos pavimentos nas quadras próximas da faixa de praia e estes aumentam

gradualmente à medida que se distancia da praia.

❖ O empreendimento de uso misto (residencial e comercial) está de acordo com o

planejado pelo Plano Diretor.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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MAPA DE USO DAS EDIFICAÇÕES

42



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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❖ DRENAGEM PLUVIAL

• A rede de drenagem pluvial do empreendimento estará conectada à rede do sistema

de drenagem do bairro. Portanto a implantação do empreendimento não configura

impacto significativo sobre o sistema de drenagem atual.

❖ ABASTECIMENTO DE ÁGUA

• A rede de distribuição de água no empreendimento foi projetada de forma a atender

todas as economias (em todas as extensões de suas testadas) obedecendo às normas

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

• A estimativa de consumo de água baseou-se no Art. 220 do Código de Obras do

município de Florianópolis, que estabelece a partir do consumo diário de

200L/dia/pessoa em ocupação de residências e de 50 litros por pessoa para áreas

comerciais, o consumo diário de água estimado para a fase de operação do

empreendimento é de 80,7 m³/dia.

INFRAESTRUTURA URBANA
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❖ ESGOTAMENTO SANITÁRIO

• O empreendimento já obteve a declaração de viabilidade para lançamento de esgoto emitida

pela concessionária.

• Em termos de demanda de esgotamento sanitário, considerando um coeficiente de retorno

100%, estima-se em 80,7m³/dia.

❖ ENERGIA ELÉTRICA

• O empreendimento já possui viabilidade das Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC,

com consumo estimado em 570.00 KW.

❖ RESÍDUOS SÓLIDOS

• A coleta dos resíduos sólidos deverá ser realizada pela Companhia Melhoramentos da Capital –

COMCAP, e o empreendimento aderirá ao programa de coleta de lixo da companhia.

• Volume de Resíduo misturado gerado pelas residências = 3.989 litros;

• Volume de Resíduo reciclável seco gerado pelas residências = 1.054 litros;

• Para a área comercial: Seco: 1.176 litros / Misturados: 504 litros;

• Total: Seco: 2.230 litros / Misturados: 4.493 litros.

INFRAESTRUTURA URBANA
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EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

INFRAESTRUTURA URBANA
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EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

❖ EDUCAÇÃO

• Centro de Educação Infantil Gradual

• Escola Dinâmica Jurerê

• Colégio Villa Olímpia

• Creche Maria Terezinha Sardá da Luz (Praia do Forte)

• Escola Desdobrada (Praia do Forte) 

❖ SAÚDE

• Jurerê Medical Center

• Promater

• Jurerê Odontologia

• Centro de Saúde Jurerê

INFRAESTRUTURA URBANA
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EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

❖ SEGURANÇA PÚBLICA

• A segurança pública na AII é de responsabilidade da Polícia Militar de Santa Catarina. 

A unidade mais próxima ao empreendimento é o 21º Batalhão de Polícia Militar, 

localizado na Rod. SC 401 em S. Antônio de Lisboa. Os moradores também podem 

utilizar a 7ª Delegacia de Polícia da Capital - Polícia Civil, localizada na Rod. Tertuliano 

Brito Xavier, 315 no bairro Canasvieiras.

❖ PRAÇAS, PARQUES, E ÁREAS VERDES DE LAZER

• Bosque Jurerê Internacional

• Alameda S

• Pet Place Jurerê - Parque canino 

• Parque com lago- Parque

• Parque do Lamim -Parque ecológico

• Bosque Amoraeville

•Parque dos Curumins 

INFRAESTRUTURA URBANA
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❖ Realizou-se uma modelagem de dados de valores de anúncios de casas e

apartamentos localizados na AII, a fim de apurar o valor unitário médio por metro

quadrado das edificações com dados mais atualizados, constatando o valor

médio do metro quadrado para a região da AII de R$9.732,47/m².

❖ O empreendimento possui um valor do metro quadrado de R$1.933,84/m²

referente ao custo da construção, o padrão do empreendimento pode ser

considerado médio a alto.

❖ Na AII do empreendimento ocorrem outras obras de empreendimentos

residenciais, podendo estes valorizar a região e ajudando na consolidação da

região como um bairro residencial nobre.

❖ Portanto o empreendimento vem a colaborar com a valorização imobiliária da

região, mas também á contribuir para um melhor equilíbrio do mercado

imobiliário do bairro, na medida em que vem a aumentar a oferta por moradia, e

na dinamização do setor comercial do bairro através do uso misto do

empreendimento.

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
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CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA AID
❖ Os acessos ao empreendimento: Av. das Raias e Avenida das Lagostas acessando-se as

mesmas pela Rodovia Pontal do Jurerê, fazendo a ligação com a Av. dos Búzios, ou pela

Rodovia Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho até o cruzamento com a Avenida dos Búzios,

os acessos de pedestres e ciclistas são realizados pela mesma rota, visto que estas vias não

possuem ciclovias ou ciclofaixas.

MOBILIDADE URBANA
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CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA AID
❖ A AII do empreendimento possui duas ciclovias, uma no final da Av. dos Dourados com

extensão de 249.07 m, e outra denominada Ciclovia de Jurerê com 2280.08 m de extensão.

Há também uma ciclofaixa do tipo calçada compartilhada, ao longo do passeio dos

namorados com 2013.76 m de extensão.

MOBILIDADE URBANA
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CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA AID

❖ Com relação aos passeios do entorno do empreendimento, há passeios pavimentados nos

dois lados da Avenida dos Búzios. Na frente ao empreendimento há faixa de pedestres

elevada ao mesmo nível do passeio, porém a grande maioria dos passeios existentes na AID

não possuem pisos podotáteis.

MOBILIDADE URBANA

Calçadas 

existentes na via 

do 

empreendimento

52



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA AID

Calçadas do entorno do empreendimento

MOBILIDADE URBANA
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ESTUDO DE TRÁFEGO

Contagem de tráfego 

realizada: 

❖ Avenida dos Salmões = 

00:00 de 9/3/2017 às 

23:59 de 11/3/2017.

❖ Avenida dos Búzios = 

00:00h às 23:59h de 

14/04/2018 e das 00:00h 

às 23:59h de 16/04/2018.

MOBILIDADE URBANA
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ESTUDO DE TRÁFEGO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

MOBILIDADE URBANA
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Para a tabulação dos dados, foi considerado 

o automóvel como Unidade de Veículo 

Padrão (UVP), conforme a tabela:

Veículo Motocicleta

(1 a 2,9 m)

Automóvel

(3 a 7 m)

Ônibus/Caminhão

(até 14,9 m)

Veículos Especiais

(acima de 15 m)

UVP 0,5 1,0 2,5 3,0



ESTUDO DE TRÁFEGO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Volume de tráfego na hora pico na Avenida dos Salmões (dados estimados 

através da projeção do crescimento da frota de veículos, cuja taxa de projeção 

anual é de 3%).

MOBILIDADE URBANA

Período Matutino

Hora 2020 2025 2030

07:45 08:45 335,5 388,9 450,8

Período Vespertino / Noturno

Hora 2020 2025 2030

17:00 18:00 489,5 567,5 657,8
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ESTUDO DE TRÁFEGO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Volume de tráfego na hora pico na Avenida dos Búzios (dados estimados através da 

projeção do crescimento da frota de veículos, cuja taxa de projeção anual é de 3%).

MOBILIDADE URBANA

Período Matutino

Hora 2020 2025 2030

11:00 12:00 366,1 424,4 492

Período Vespertino

Hora 2020 2025 2030

16:15 17:15 446,1 517,2 599,5

Período Noturno

18:00 19:00 376,6 436,6 506,1
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ESTUDO DE TRÁFEGO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Através dos dados do ponto de contagem de tráfego, foi possível elaborar o

gráfico de quantidade de veículos por tipo.

MOBILIDADE URBANA
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ESTUDO DE TRÁFEGO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

MOBILIDADE URBANA

Projeção do Nível de Serviço (NS) Av. dos Salmões

ANO 2020 2025 2030

Sem o empreendimento A A B

Com o empreendimento A B B

Projeção do Nível de Serviço (NS) Av. dos Búzios

ANO 2020 2025 2030

Sem o empreendimento A A A

Com o empreendimento A A A

❖ O empreendimento irá gerar um incremento no horário de maior pico de 0,22 UVPs na Av.

dos Salmões, e de 0,12 UVPs na Av. dos Búzios.
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* UVP: Unidade de Veículo Padrão.



ESTUDO DE TRÁFEGO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

.

MOBILIDADE URBANA

ANO 2020 2025 2030

Sem o empreendimento/Temporada de Verão

Av. dos Salmões
A B A

Com o empreendimento/Temporada de Verão

Av. dos Salmões
B B B

Sem o Empreendimento / Temporada de Verão

Av. dos Búzios
A A A

Com o Empreendimento / Temporada de Verão

Av. dos Búzios
A A A
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Com relação à sazonalidade, segundo os dados do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF e 

Paulo Campanário (2007), para o ano de 2019, a projeção aponta para um aumento de turistas e visitantes para 

a região da UTP em 30% que da população residente, portanto os dados e análises sobre as contagens e 

níveis de serviço podem ser acrescidos em 30% para que se possa estimar o pior cenário do tráfego durante a 

temporada de verão

VT/C Níveis de Serviço

- de 0,25 A Bom

0,26 a 0,50 B Bom

0,51 a 0,70 C Regular

0,71 a 0,85 D Regular

0,86 a 1,00 E Ruim

+ de 1,01 F Ruim

Resumo dos níveis de serviço



ESTUDO DE TRÁFEGO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

❖ Pode-se concluir que o novo empreendimento gerará um aumento no tráfego da via, porém

este aumento não alterará o nível de serviço das vias analisadas de imediato, visto que as

mesmas possuem boa capacidade de suporte, principalmente a Avenida dos Búzios,

considerada nível A.

❖ A Avenida dos Salmões também não tem seu nível de serviço alterado de imediato,

porém no cenário de projeção de 5 anos altera seu nível de serviço com a implantação do

empreendimento para “B”, permanecendo assim no cenário projetado para 10 anos

❖ Nas projeções efetuadas considerando o incremento do fluxo de veículos na temporada

de verão, o nível de serviço da Avenida dos Búzios também não apresentou alterações

em seu nível de serviço, já a Avenida dos Salmões teve alteração para nível “B” no

cenário atual considerando o aumento de 30% do número de veículos na temporada de

verão e com o incremento do empreendimento.

Nível A: o fluxo é livre, há liberdade de manobra e de seleção de velocidade;

Nível B: a presença de outros veículos já se nota, mas ainda se tem fluxo

estável. A seleção de velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de

manobra é menor que no nível de serviço A;

MOBILIDADE URBANA
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO

MOBILIDADE URBANA

FASE DE IMPLANTAÇÃO:

❖ Adotar sinalização de tráfego preventiva;

❖ Planejar os melhores horários para o tráfego de veículos pesados;

❖ Todos os veículos pesados utilizados no canteiro de obras deverão apresentar

uma eficiente regulagem e manutenção dos motores, devendo estar em

conformidade com as diretrizes do PROCONVE, instituído em âmbito nacional;

❖ Quantificar e planejar o meio de transporte a ser utilizado pelos trabalhadores

diretamente empregados na instalação do empreendimento;

❖ Implantação de Programa de Prevenção de Problemas para o Sistema Viário e

Tráfego Local.
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MOBILIDADE URBANA

FASE DE OPERAÇÃO:

❖ Ampliação da sinalização viária existente;

❖ Implantação de passeios adaptados para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei nº7801/2008 e o

Manual Calçada Certa;

❖ Implantação de Projeto de Arborização dos Passeios, de acordo com o Projeto Árvores de Floripa da

Fundação Municipal do Meio Ambiente – FLORAM;

❖ Implantação de ilha de Travessia Segura, com possibilidade de implantação de Redutor de velocidade (Físico

ou eletrônico) que permita dividir a travessia da rodovia em duas etapas, utilizando uma medida de engenharia

de trânsito bastante eficaz que é a Faixa de Pedestres elevada e/ou iluminada;

❖ Reforço na sinalização vertical de regulamentação (Por ex: Velocidade, proibido ultrapassar), advertência (Por

ex: travessia de pedestres) e indicativa para facilitar o tráfego seguro de veículos;

❖ Reforço na iluminação da via na região de entorno do empreendimento;

❖ Implantação de programas de incentivo ao uso de transporte público coletivo e de bicicletas.
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Analisou-se 10 pontos de

Interesse na Paisagem:
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Ponto 1: Situado na bifurcação da Rodovia

SC-402 com a Rodovia Pontal do Jurerê.

Destaca-se: paisagem rural, estrutura viária

moderna, uma pequena igreja e um comércio
vicinal.
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Ponto 2: Acesso a Av. das Raias. Portal de

entrada ao Loteamento Jurerê internacional.

Destaca-se: paisagem rural e acesso ao sítio

urbano de Jurerê Internacional.
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Ponto 3: Bifurcação da Rodovia Pontal do

Jurerê com a Avenida das Lagostas.

Destaca-se: estrutura viária em meio à

paisagem rural e infraestrutura urbana de

Jurerê.
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Ponto 4: Situado a norte do Ponto 3 há uma

distância de 650 metros, na interseção com a

Avenida dos Dourados.

Destaca-se: Pavimentação com bloquetes e maior

aglomeração urbana residencial de alto padrão.
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Ponto 5: Situado na interseção da Avenida dos

Dourados com a Avenida das Raias e dos

Salmões.

Destaca-se: moderno sistema de drenagem,

residências unifamiliares e multifamiliares de

alto padrão, comércios e uma central de

atendimento ao morador.
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Ponto 6: Cruzamento da Avenida dos

Dourados com Rua das Algas

Destaca-se: condomínios residenciais

multifamiliares de alto padrão e residências

unifamiliares de alto padrão.
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Ponto 7: Continuando a leste por mais 700

metros, na interseção com a Rodovia SC-402.

Destaca-se: mudança de hierarquia viária e

ocupação de uso comercial.
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PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Ponto 8: Seguindo ao Norte pela Rodovia SC-402 cerca de

500 metros chega-se na interseção com a Avenida dos

Búzios.

Destaca-se: mobiliários urbanos, semáforos, sinalizações

viárias e lixeiras.
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Ponto 9: Seguindo no sentido oeste pela Avenida dos Búzios

até o cruzamento com a Avenida das Raias.

Destaca-se: A torre do hotel e residencial II Campanário.
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Ponto 10: Fortaleza São José da Ponta Grossa.
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V. AVALIAÇÃO DE 
IMPACTOS 

SOCIOURBANÍSTICOS
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Mediante as análises técnicas elaboradas e a experiência dos profissionais

envolvidos, a avaliação de impactos consiste em identificar os fatores geradores de

impactos, decorrentes da implantação e operação do empreendimento e

correlaciona-los com os aspectos sociourbanísticos que foram diagnosticados nas

áreas de vizinhança do empreendimento, de acordo com o seguinte esquema:

AÇÃO → ASPECTO SOCIOURBANÍSTICO = EFEITO (NULO / + / - )
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Fórmula para a definição das Magnitudes

Valores Atribuídos às Magnitudes dos Impactos
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS - MATRIZ DE AVALIAÇÃO

CONTINUAÇÃO
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS - MATRIZ DE AVALIAÇÃO
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Resultado da Avaliação de Magnitude dos Impactos de Vizinhança:

Magnitude de Negativos 405

Magnitude de Positivos 411

Resultante Positiva da Matriz de 

Impactos

6
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IMPACTOS NEGATIVOS

1. Interferência na Paisagem Existente (Implantação/Operação);

2. Aumento do Tráfego de Veículos no Sistema Viário (Implantação/Operação);

3. Incremento no Adensamento Populacional (Implantação/Operação);

4. Pressão sobre os Serviços Públicos (Implantação/Operação);

5. Pressão sobre os Equipamentos Comunitários (Implantação/Operação);

6. Geração de Ruídos (Implantação/Operação);

7. Emissão de Materiais Particulados (Implantação);
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IMPACTOS NEGATIVOS

Exemplo:

Geração de Ruídos (Implantação/Operação)
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IMPACTOS POSITIVOS

1. Ordenamento Territorial (Implantação/Operação);

2. Geração de Emprego e Renda (Implantação/Operação);

3. Aumento de Arrecadação Fiscal (Implantação/Operação);

4. Atração de Investimentos e Valorização Imobiliária (Implantação/Operação);

5. Geração de conhecimento (Implantação/Operação);
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IMPACTOS POSITIVOS

Exemplo:

Aumento de Arrecadação Fiscal (Implantação/Operação)
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RESUMO DOS IMPACTOS
Gráfico de quantidade de Impactos identificados Gráfico de quantidade de Impactos nas fases do projeto

Gráfico de Magnitude de Impactos durante a Implantação Gráfico de Magnitude de Impactos durante a Operação
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RESUMO DOS IMPACTOS

Gráfico de Magnitude Total dos 

Impactos

Em relação à magnitude:

❖ Observou-se 06 (seis) impactos de alto

efeito sobre os aspectos

sociourbanísticos (sendo 04 positivos e

02 negativos);

❖ Outros 06 (seis) impactos foram

ponderados como de médio efeito (sendo

04 negativos e 02 positivos) e mais 01

(um) impactos de baixo efeito (negativo).
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VI. CONCLUSÕES
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CONCLUSÕES

❖ Considera-se que a implantação do empreendimento ocasionará alterações na

área urbana de vizinhança, gerando impactos positivos e negativos, temporários e

permanentes;

❖ As avaliações e análises objetivaram listar os impactos, tanto negativos quanto

positivos, ocorrentes à vida social, à economia local e ao meio urbano e natural,

em várias escalas de análise, advindos da localização do empreendimento;

❖ Quando consideradas necessárias, foram indicadas medidas ou recomendações

que visam prover segurança, salubridade e conforto para moradores,

trabalhadores e demais pessoas que habitam e transitam no bairro, a fim de que

os impactos negativos sejam mitigados e os possíveis incômodos minimizados;
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CONCLUSÕES

❖ O empreendimento exercerá certa pressão sobre estes equipamentos, porém

através das análises efetuadas no estudo as demandas serão absorvidas e estão

dentro da capacidade de suporte dos equipamentos;

❖ O tráfego também sofrerá aumento de demanda nas ruas do entorno, porém não

sofrerá alterações nos níveis de serviço da via;

❖ A paisagem inevitavelmente será alterada, porém deverá ser rapidamente

absorvida como elemento comum na paisagem à medida que no entorno já

ocorrem edificações de volumetria similar;
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CONCLUSÕES

❖ As impressões apresentadas neste Estudo de impacto de Vizinhança estão

embasadas em análises técnicas desenvolvidas, podendo o empreendimento

ser considerado positivo para toda a sociedade de modo que as demandas

geradas pelo mesmo serão suportadas e supridas conforme as análises

efetuadas;

❖ Deste modo, considera-se que o empreendimento se caracteriza como uma

opção plenamente viável, e adequada de ocupação da área;
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CONCLUSÕES

❖ Diante do exposto, conclui-se que o empreendimento apresenta um balanço

sociourbanísticos positivo se forem aplicadas as medidas de mitigação e de

controle previstas nesta apresentação e seu respectivo EIV. Neste sentido, a

partir das análises efetuadas para cada um dos itens apresentados neste estudo,

considera-se que o empreendimento se caracteriza como tecnicamente viável.

❖ Recomenda-se, por último, que as medidas mitigadoras e os programas

sociourbanísticos indicados sejam rigorosamente adotados e tenham o necessário

acompanhamento nas distintas etapas para o seu efetivo cumprimento e para que

o processo de inserção do empreendimento se faça com total transparência e o

mínimo de desconforto e prejuízo à comunidade do entorno e à vizinhança no

geral.
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