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ESTRUTURA DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – EAS  
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

 

A documentação completa deste estudo está reunida em quatro volumes conforme 
descrito a seguir: 

- Volume I – Texto 
 
- Volume II – Desenhos 
 
- Volume III – Aspectos Legais 
 
- Apêndice A – Estudo de Autodepuração 

 
 
 

Este relatório apresenta o Volume I – Texto, elaborado no âmbito do Estudo Ambiental 
Simplificado – EAS do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande. 
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1 -  OBJETO DO LICENCIAMENTO 

O presente Estudo Ambiental Simplificado – EAS tem como objetivo a obtenção da 
Licença Ambiental Prévia – LAP do empreendimento denominado Sistema de 
Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, localizado em Florianópolis/SC, atendendo 
às resoluções CONSEMA 01/2006, 03/2008, 013/2012 e a Instrução Normativa 05 da 
Fundação do Meio Ambiente – FATMA. 

A atividade encontra-se inserida na listagem de atividades consideradas potencialmente 
causadoras de degradação ambiental, conforme resolução CONSEMA nº 013/2012, item 
34.31.11 e apresenta potencial poluidor/degradador geral classificado como grande e 
porte médio, pois a vazão média ao final de plano apresenta-se maior que 50 L/s e inferior 
a 400 L/s. 

34.31.11 – Sistema de coleta e tratamento de esgoto s sanitários 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: G Solo: M Geral: G 

Porte: Q(2)1 <= 50: pequeno (RAP) EAS quando houver disposição oceânica 

50 < Q(2) <= 400: médio (EAS) EIA quando houver dis posição oceânica 

Q(2) > 400: grande (EAS) EIA quando houver disposição oceânica 

 

                                            
1 Q(2) = vazão média ao final do plano (L/s) 
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2 - JUSTIFICATIVA 

2.1 - Do Empreendimento 

A problemática do setor de saneamento em nosso país, em especial nas áreas urbanas, 
compromete a qualidade de vida da população e do meio ambiente. Enchentes, lixo, 
contaminação dos mananciais, água de abastecimento e efluentes domésticos sem 
tratamento adequado e doenças apresentam uma íntima relação. Doenças como diarreia, 
dengue, febre tifoide e malária, que resultam em milhares de mortes anualmente, 
especialmente de crianças, são transmitidas pela veiculação de água contaminada com 
esgotos humanos e industriais, dejetos de animais e lixo. 

A situação do saneamento básico na região sul, especialmente no estado de Santa 
Catarina também não é diferente. Considerado um dos estados com melhor qualidade de 
vida do Brasil, Santa Catarina vêm se destacando negativamente no que diz respeito aos 
sistemas de coleta e tratamento dos esgotos domésticos, estes últimos atingindo uma 
cobertura atual de 19,5% (SNIS, 2012) da população urbana do estado. 

O grande potencial turístico do estado, ligado principalmente as atividades de veraneio, 
que necessitam de boas condições sanitárias e ambientais para seu melhor 
aproveitamento, aliada ao grande desenvolvimento das cidades do litoral catarinense 
tornam as obras de infraestrutura urbana ligadas ao saneamento ambiental de suma 
importância neste contexto. 

Florianópolis não diferente dos demais municípios litorâneos do estado de Santa Catarina, 
tem sua economia voltada às atividades turísticas da região tornando maior a importância 
de investimentos em saneamento. 

A área de abrangência do sistema projetado está inserida nas bacias hidrográficas do rio 
Pau do Barco e rio do Mel, os quais atravessam a Estação Ecológica de Carijós e 
deságuam na enseada da Baía Norte. 

Compreende os bairros Monte Verde, Saco Grande e João Paulo, área em franca 
expansão urbana, com uma população em grande crescimento, com previsão de alcançar 
42.000 habitantes em 2035. 

Por não possuir um sistema de coleta e tratamento de esgotos que atenda 
adequadamente a população, os cursos d’água da região recebem grande contribuição de 
esgotos domésticos “in natura”, que comprometem seriamente a qualidade de suas 
águas, além de interferir diretamente na qualidade ambiental do ecossistema da Estação 
Ecológica de Carijós, e indiretamente em outros sistemas, uma vez que a ESEC é 
composta por mague, a qual serve de berçário para diversos sistemas. 

Além da questão ambiental, a economia da região também é atingida pela falta de 
saneamento da região, principalmente a atividade extrativista através do cultivo de ostras 
e mariscos, a qual apresenta-se em ascenção. 

Diante do exposto, visando atender a carência desta localidade quanto ao atendimento da 
população com a coleta e tratamento adequado dos esgotos sanitários, o Consórcio 
CatarinaSan foi contratdo para desenvolver o projeto do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – SES Saco Grande, objeto deste estudo, utilizando como base critérios e 
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normas técnicas usuais nos projetos de engenharia em consonância a legislação 
ambiental vigente. 

2.2 - Da Alternativa Técnica 

O projeto do futuro empreendimento foi elaborado por equipe multidisciplinar experiente 
após exaustivos estudos e análises dos dados obtidos tanto em literaturas, quanto através 
dos resultados das visitas em campo, propondo a melhor técnica aliada ao menor impacto 
a ser causado ao meio ambiente, salientando que a concepção do projeto baseou-se na 
premissa de se evitar ao máximo a necessidade de supressão da vegetação, para a sua 
implantação, bem como intervenções em Áreas de Preservação Permanente – APP. 

A área de abrangência do sistema foi determinada considerando a ocupação atual e 
futura da região através da análise do plano diretor e de saneamento do município, bem 
como o banco de dados operacionais de consumo de água da CASAN, para 
determinação da população flutuante, atendendo assim uma área com maior 
concentração de ocupação e consequentemente maior potencial poluidor. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande foi projetado para atender os 
bairros de Saco Grande, João Paulo e Monte Verde. O projeto foi dimensionado para 
receber também o efluente (esgoto bruto) de Santo Antônio de Lisboa, localidade esta 
que já possui rede coletora de esgoto implantada, sendo esta somente conectada ao 
sistema. 

Para este contexto, o SES Saco Grande foi projetado com quatorze bacias de 
esgotamento sanitário, 49.176 m de rede coletora de esgoto sanitário (rede principal + 
rede auxiliar) e uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, com capacidade igual a 
84,5 L/s (vazão média de final de plano), beneficiando uma população total igual a 41.953 
habitantes, dentre estes residentes fixos e população flutuante, para um horizonte de 
projeto de 20 anos (2035). 

A localização da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE teve como premissa a 
utilização de uma área onde encontra-se em operação uma ETE de menor porte (LAI nº 
5.951/2013 - ANEXO I -), tendo a área capacidade física para a implantação da ETE Saco 
Grande em conjunto com a ETE atual em operação 

Tomando como ponto de partida a necessidade de se conciliar a melhor técnica na 
remoção de nutrientes, com um processo confiável na capacidade de tratamento e 
operacionalidade em consonância a legislação ambiental vigente, definiu-se como 
processo de tratamento da ETE o Sistema de Lodo Ativado com Aeração Prolongada, 
com redução de nitrogênio e fósforo e desinfecção do efluente tratado por ultravioleta.  

Desta forma o sistema de esgotamento sanitário proposto, conforme descrito nos 
parágrafos anteriores, atenderá: a resolução do CONAMA nº 430/2011, o qual trata das 
condições e padrões de lançamento de efluentes de sistemas de esgotos sanitários; a 
resolução do CONAMA nº 357/2005 que preconiza os limites de concentração no corpo 
receptor de acordo com sua classificação em função da utilização preponderante de suas 
águas. 
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3 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 - Localização 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande composto pela rede coletora e 
seus equipamentos, sistema de tratamento do esgoto coletado e a disposição final do 
efluente, objeto do presente EAS, será implantado nos bairros Saco Grande, João Paulo e 
Monte Verde, sendo estes parte integrante do distrito Sede, situados na direção norte da 
porção central da Ilha de Santa Catarina. 

O acesso aos bairros atendidos pelo empreendimento se dá, a partir do centro de 
Florianópolis, pela Avenida Jornalista Rubens Arruda Ramos em direção ao norte do 
município pela Rodovia Estadual SC 401. 

A FIGURA 3.1 apresenta a localização do SES Saco Grande, sendo que no Volume II – 
Desenhos consta o desenho nº 02019-SES-ECO-DGE-0120-A que apresenta a área do 
empreendimento e acesso pelo município de Florianópolis. 

 
FIGURA 3.1: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
LOCALIZAÇÃO/SITUAÇÃO 
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O polígono que engloba a totalidade da área de abrangência do sistema proposto possui 
as coordenadas em UTM apresentadas no QUADRO 3.1. 

QUADRO 3.1 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

POLÍGONO DE DELIMITAÇÃO 
COORDENADA PLANAS – UTM  

VÉRTICES 
COORDENADAS UTM¹ 

E N 

1 745557 6952330 
2 747115 6951520 
3 747956 6948740 
4 745346 6947280 
5 744801 6948610 
6 744942 6951080 

 Nota 1: Datum WGS 84 

A área de abrangência do empreendimento, assim como o município de Florianópolis, 
está localizada na Região Hidrográfica do Litoral Centro (RH 8) do estado de Santa 
Catarina, a qual contém uma área de drenagem de 5.824 km², e agrupa um conjunto de 
bacias hidrográficas isoladas, destacando as bacias dos rios Tijucas, Biguaçu, Cubatão 
do Sul e da Madre. 

A FIGURA 3.2 apresenta a divisão do estado de Santa Catarina em dez regiões 
hidrográficas, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – SDS de Santa 
Catarina. A hidrografia da região em estudo está apresentada no desenho nº 02019-SE-
ECO-DGE-0130-A inserido no Volume II – Desenhos, deste documento. 
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FIGURA 3.2: ESTADO DE SANTA CATARINA 

LOCALIZAÇÃO DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS 

3.2 - Características Técnicas 

Nos subitens, a seguir, consta a descrição das principais características técnicas do 
empreendimento, abrangendo a concepção e o dimensionamento proposto dos 
componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande a ser 
implantado. 

No Volume II – Desenhos, o qual é parte integrante deste documento, constam os 
desenhos de número 02019-SES-LEV-TOP-0001-A a 02019-SES-LEV-TOP-0320-A, os 
quais apresentam a topografia da área de atendimento do projeto. 

3.2.1 - Concepção e Dimensionamento 

Dentro do perímetro de atendimento, o sistema coletor foi concebido de forma a 
aproveitar ao máximo o escoamento por gravidade da região, e a partir das estações 
elevatórias de esgoto, transpor o esgoto coletado das bacias de esgotamento até a 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, localizada no bairro João Paulo. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande buscou tornar independente o 
maior número possível de bacias de esgotamento sanitário a fim de reduzir o número de 
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estações elevatórias de esgoto de médio e grande porte, reduzindo assim o número de 
lotes propostos a processos de desapropriação. 

a) Rede Coletora de Esgoto 

O projeto da rede coletora de esgoto teve como base os levantamentos topográficos 
existentes e disponibilizados pelo Instituto de Planejamento e Urbanismo de Florianópolis 
(IPUF, 2005) – Prefeitura Municipal de Florianópolis, a restituição fotogramétrica, o 
levantamento topográfico da área do empreendimento, além de visitas técnicas a campo. 

A implantação da rede coletora de esgoto do SES Saco Grande contemplará quatorze 
bacias de esgotamento sanitário totalizando 49.176 m  

A este sistema será interligado, a partir de uma caixa de carga, o efluente sanitário 
(esgoto bruto) de Santo Antônio de Lisboa, coletado por rede já implantada. Esta rede 
encontra-se atualmente fora de operação em função da não autorização das ligações 
domiciliares, uma vez que a referida rede não encontra-se interligada a ETE em operação 
devido a sua reduzida capacidade de tratamento. A interligação desta rede ao sistema 
contribuirá com uma vazão de final de plano igual a 31,73 L/s. 

O fluxo do efluente possui cinco pontas de início, onde uma destas pontas inicia-se na 
bacia de esgotamento 06 que encaminha para a bacia 07, seguindo para a bacia 01 e 
desta para a bacia 03. A bacia 03 também recebe as contribuições da bacia 02, que 
posteriormente encaminhará os esgotos reunidos na bacia 03 para a bacia 05. Sendo 
esta uma bacia de acumulação, que também recebe a contribuição da bacia de 
esgotamento 04 (segunda ponta). A terceira ponta inicia-se na bacia de esgotamento 14 
que segue para a bacia de esgotamento 13, a qual recebe o efluente da localidade de 
Santo Antônio de Lisboa já implantada. Da bacia de esgotamento 13 o fluxo segue para a 
bacia 12, que encaminha para a bacia 11, a qual também recebe a contribuição da bacia 
08 (quarta ponta), sendo que da bacia de esgotamento 11 o efluente é encaminhado 
diretamente para ETE. A quinta ponta inicia-se na bacia 10, a qual encaminha os esgotos 
coletados pelas redes para a bacia de esgotamento 09. Sendo que esta bacia também 
recebe toda a contribuição da bacia de esgotamento 05, desta forma com a contribuição 
das duas bacias comentadas e com as que serão coletadas pela própria bacia 09 será 
procedido o encaminhamento de todos os esgotos diretamente para ETE 

A FIGURA 3.3 apresenta o fluxograma do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande. 
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FIGURA 3.3: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

FLUXOGRAMA DA REDE COLETORA 

No QUADRO 3.2 constam as principais características da rede coletora de esgoto a ser 
implantada. 

QUADRO 3.2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SASCO GRANDE  

DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA POR BACIA DE ESGOT AMENTO 

BACIA  DIÂMETRO 
(mm) 

EXTENSÃO 
(m) MATERIAL 

01 
150 4.198,00 PVC 
250 9,00 PVC 

02 

150 456,00 PVC 
200 82,00 PVC 
350 234,00 PVC 
400 129,00 PVC 
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BACIA  DIÂMETRO 
(mm) 

EXTENSÃO 
(m) MATERIAL 

03 

150 1.334,00 PVC 
200 123,00 PVC 
250 70,00 PVC 
300 32,00 PVC 

04 150 1.024,00 PVC 

05 

150 6.962,00 PVC 
200 492,00 PVC 
250 66,00 PVC 
300 396,00 PVC 
350 138,00 PVC 

06 150 400,00 PVC 
07 150 1.612,00 PVC 
08 150 998,00 PVC 

09 

150 1.369,00 PVC 
250 266,00 PVC 
300 97,00 PVC 
350 66,00 PVC 
400 40,00 PVC 

600 90,00 
PEAD 

Corrugado 
10 150 1.234,00 PVC 

11 

150 5.262,00 PVC 
200 1.268,00 PVC 
250 407,00 PVC 
350 117,00 PVC 

450 207,00 
PEAD 

Corrugado 

12 

150 7.821,00 PVC 
200 344,00 PVC 
250 426,00 PVC 
300 277,00 PVC 
350 43,00 PVC 

500 163,00 
PEAD 

Corrugado 

600 912,00 
PEAD 

Corrugado 

13 

150 3.701,00 PVC 
200 653,00 PVC 
250 427,00 PVC 
300 50,00 PVC 
400 464,00 PVC 

450 316,00 
PEAD 

Corrugado 

500 295,00 
PEAD 

Corrugado 
14 150 795,00 PVC 

Este sistema possui a particularidade de existirem áreas não atendidas com rede de 
abastecimento público de água tratada e/ou loteamentos particulares que possuem seu 
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próprio sistema de esgotamento sanitário. Estas áreas, identificadas na planta 02019-
SES-ECO-DGE-0120-A, não serão contempladas com a rede coletora de esgoto do 
sistema em questão, porém, suas contribuições sanitárias estão sendo consideradas no 
projeto do SES Saco Grande como vazões pontuais. O QUADRO 3.3 apresenta a vazão 
pontual das áreas onde não haverá intervenção, bem como a bacia de esgotamento 
sanitário que receberá esta contribuição. 

QUADRO 3.3 
ÁREAS SEM INTERFERÊNCIA 

VAZÃO PONTUAL 

ÁREA 
VAZÃO PONTUAL DE FINAL 

DE PLANO¹ 
(L/s) 

CONTRIBUINTE DA BACIA  

A1 0,15 01 
A2 0,23 05 
A3 0,07 

08 A4 0,47 
A5 0,33 
A6 1,71 

11 
A7 0,29 
A8 0,23 
A9 0,07 
A10 0,16 
A11 0,08 

12 

A12 0,50 
A13 0,28 
A14 0,78 
A15 1,24 
A16 0,23 
A17 0,18 
A18 0,58 
A19 0,25 
A20 1,61 13 
A21 0,44 14 

Nota 1: Ano de 2035 

b) Coletores Troncos 

Para o Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande foi projetado e 
dimensionado dois interceptores. Sendo que os mesmos estão previstos para ser 
implantados na bacia de esgotamento sanitário 12 e também na 13. O interceptor 12 está 
previsto para ser implantado em trecho de acostamento da Rodovia SC 401, dentro da 
faixa de domínio da rodovia e não causando intervenções ao meio ambiente. Já o 
interceptor 13, deverá ser implantado em um pequeno trecho da Rodovia Haroldo Soares 
Glavan, depois em toda a extensão da servidão Natalina Machado. Prosseguirá em seu 
percurso de implantação pela Rua Chiquinha Gonzaga até sua chegada ao poço da 
estação elevatória EEE-13.  

O QUADRO 3.4 apresenta as principais características do interceptor projetado. 
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QUADRO 3.4  
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO INTERCEPTOR 

BACIA 
EXTENSÃO POR DIÂMETRO 

(m) TOTAL 
(m) 

300 350 400  450  500  600  
12 ... 43 ... ... 163 912 1.118 
13 427 ... 464 316 295 ... 1.502 

 T O T A L 427 43 464 316 458 912 2.620 

c) Estação Elevatória de Pequeno Porte 

A estação elevatória de pequeno porte a ser adotada será do tipo poço úmido de formato 
circular, a qual utilizará bomba submersível e será construída em passeio. Sua escolha 
deu-se em função dos seguintes fatores: 

− Requer menor área;  

− Suas instalações são simplificadas, totalmente enterradas, dispensando 
superestrutura; 

− Possibilidade de funcionamento em local sujeito a eventuais inundações; 

− Por ser subterrânea não altera a urbanização existente; 

− Possibilidade de construção em regiões densamente habitadas, em função de ser 
enterrada e não exalar odores sensíveis; 

− Apresenta custo global inferior às estações elevatórias que utilizam outros tipos de 
bombas; e 

− Diâmetro do poço (modelos adotados com 1,2 m e 1,5 m de diâmetro). 

No QUADRO 3.5 são apresentadas as principais características das estações elevatórias 
de pequeno porte previstas no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande. 

QUADRO 3.5 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE PEQUENO PORTE 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

ELEVATÓRIA VAZÃO 
(L/s) 

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(cv) 

EEE-01 4,63 5,00 

EEE-02 5,38 6,66 

EEE-04 0,57 2,58 

EEE-06 0,41 3,95 

EEE-07 1,56 8,00 

EEE-08 1,60 3,95 

EEE-10 1,04 2,00 

EEE-14 1,54 9,65 
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O QUADRO 3.6 apresenta as coordenadas planas (UTM) das estações elevatórias de 
pequeno porte previstas no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande, e pode-se visualizá-las com as respectivas localizações na FIGURA 3.4. 

QUADRO 3.6 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE PEQUENO PORTE 
COORDENADAS PLANAS – UTM 

ELEVATÓRIA  LOGRADOURO BAIRRO 
COORDENADAS UTM 

E N 

EEE-01 Rua Horácio Ferreira com a SC 401 João Paulo 745.544,09 6.947.711,82 

EEE-02 Rua Júlio Vieira João Paulo 745.263,35 6.948.415,45 

EEE-04 Rua São Miguel João Paulo 745.375,72 6.948.809,70 

EEE-06 Rua Dr. Francisco Van de Sande João Paulo 745.834,43 6.948.610,73 

EEE-07 Rua Euclides Jorge da Cunha João Paulo 745.809,09 6.948.314,00 

EEE-08 Rua Mané Vicente Monte Verde 746.940,54 6.949.116,61 

EEE-10 Rua Vergílio Ponciano com a Rod. João Paulo João Paulo 746.475,75 6.949.632,40 

EEE-14 Servidão Estrela Saco Grande 745.424,60 6.951.003,09 

Nota 1: Datum WGS 84 
 

 
FIGURA 3.4: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE PEQUENO POR TE 
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d) Estação Elevatória de Médio Porte 

A estação elevatória de médio porte a ser adotada será do tipo poço úmido de formato 
circular, a qual utilizará bomba submersível e será construída em área cercada, sendo 
esta pública ou particular. Sua escolha deu-se em função dos seguintes fatores: 

- Requer menor área; 

- Suas instalações são simplificadas, totalmente enterradas, dispensando 

superestrutura; 

- Possibilidade de funcionamento em local sujeito a eventuais inundações; 

- Por ser subterrânea não altera a urbanização existente; 

- Possibilidade de construção em regiões densamente habitadas, em função de ser 

enterrada e não exalar odores sensíveis; 

- Apresenta custo global inferior às estações elevatórias que utilizam outros tipos de 

bombas; e 

- Diâmetro do poço (modelos adotados com 2,2 m, 2,5 m e 3,0 m de diâmetro). 

No QUADRO 3.7 são apresentadas as principais características das estações elevatórias 
de médio porte previstas no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande. 

QUADRO 3.7 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE MÉDIO PORTE 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

ELEVATÓRIA VAZÃO 
(L/s) 

POTENCIA NOMINAL 
(cv) 

EEE-03 10,11 17,26 
EEE-05 10,98 20,00 
EEE-09² 13,10 7,50 
EEE-13 38,34 20,00 

Nota 1: Estruturas retangulares 
Nota 2: Estação elevatória já implantada, localizada na área da ETE em 
operação 

O QUADRO 3.8 apresenta as coordenadas planas (UTM) das estações elevatórias de 
médio porte previstas no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande, e pode-se visualizá-las com as respectivas localizações na FIGURA 3.5. 
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QUADRO 3.8 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE MÉDIO PORTE 
COORDENADAS PLANAS – UTM 

ELEVATÓRIA LOGRADOURO BAIRRO 
COORDENADAS¹ UTM 

E N 

EEE-03 Rua Laélia Purpurata João Paulo 744.991,27 6.948.588,96 

EEE-05 Rua João Pio do Vale Pereira João Paulo 745.086,14 6.949.032,72 

EEE-09² Rodovia João Paulo João Paulo 746.223,30 6.949.851,67 

EEE-13 
Rua Chiquinha Gonzaga 
(Fundos do Loteamento Village 
Club) 

Saco Grande 745.693,15 6.951.005,32 

Nota 1: Datum WGS 84 
Nota 2: Estação elevatória já implantada, localizada na área da ETE em operação 

 

FIGURA 3.5: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 
LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE MÉDIO PORTE  
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e) Estação Elevatória de Grande Porte 

A estação elevatória de grande porte a ser adotada será do tipo poço úmido de formato 
retangular, a qual utilizará bomba submersível e será construída em área com acesso 
restrito (cercada), sendo esta pública ou particular. Sua escolha deu-se em função dos 
seguintes fatores: 

- Requer menor área; 

- Suas instalações são simplificadas, totalmente enterradas, dispensando 

superestrutura; 

- Possibilidade de funcionamento em local sujeito a eventuais inundações; 

- Por ser subterrânea não altera a urbanização existente; 

- Possibilidade de construção em regiões densamente habitadas, em função de ser 

enterrada e não exalar odores sensíveis; e 

- Apresenta custo global inferior às estações elevatórias que utilizam outros tipos de 

bombas. 

No QUADRO 3.9 são apresentadas as principais características das estações elevatórias 
de grande porte previstas no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande. 

QUADRO 3.9 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE GRANDE PORTE 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

ELEVATÓRIA VAZÃO 
(L/s) 

POTENCIA 
NOMINAL 

(cv) 
EEE-11 63,60 60,00 

EEE-12 50,84 45,00 

O QUADRO 3.10 apresenta as coordenadas planas (UTM) das estações elevatórias de 
grande porte previstas no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande, e pode-se visualizá-las as respectivas localizações na FIGURA 3.6. 

QUADRO 3.10 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE GRANDE PORTE 
COORDENADAS PLANAS – UTM 

ELEVATÓRIA LOGRADOURO BAIRRO 
COORDENADAS¹ UTM 

E N 
EEE-11 SC 401 (ao lado do Rest. Ataliba) Monte Verde 746.873,41 6.949.725,35 

EEE-12 SC 401 (CTAI/SENAI) Saco Grande 747.006,06 6.950.410,60 
Nota 1: Datum WGS 84 
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FIGURA 3.6: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE GRANDE PORT E 

f) Linhas de Recalque 

As linhas de recalque, ou emissários, têm a função de encaminhar o esgoto, através de 
bombeamento, das estações elevatórias para outras bacias vizinhas de forma a obter 
pontos mais favoráveis da topografia (terreno), a partir do qual os esgotos poderão seguir 
transportados por gravidade. Tendo ainda a função de transportar todos os esgotos 
reunidos em uma bacia específica do sistema para desta, serem conduzidos até a ETE. 

O QUADRO 3.11 apresenta as principais características dos emissários de esgoto bruto 
previstos no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande. 
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QUADRO 3.11 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

LINHAS DE RECALQUE 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

EMISSÁRIO DIÂMETRO 
(mm) MATERIAL EXTENSÃO 

(m) 
EM - 01 110 PEAD PN 8 618 
EM - 02 110 PEAD PN 8 222 
EM - 03 125 PEAD PN 8 440 
EM - 04 90 PEAD PN 8 90 
EM - 05 200 PEAD PN 8 1.118 
EM - 06 90 PEAD PN 8 149 
EM - 07 90 PEAD PN 8 704 
EM - 08 90 PEAD PN 8 107 
EM - 10 90 PEAD PN 8 223 
EM - 11 355 PEAD PN 8 998 
EM - 12 315 PEAD PN 8 987 
EM - 13 315 PEAD PN 8 1.278 
EM - 14 90 PEAD PN 8 470 

g) Emissário Terrestre – Santo Antônio de Lisboa 

Conforme já informado, o SES Saco Grande foi projetado para receber a contribuição do 
esgoto sanitário coletado no distrito de Santo Antônio de Lisboa, o qual já possui rede 
implantada. Assim, a rede implantada de Santo Antônio de Lisboa será conectada ao 
sistema por meio de caixa de carga a ser implantada na SC 401 junto ao acesso do 
Caminho dos Açores. Desta caixa de carga o efluente seguirá por emissário terrestre em 
paralelo a adutora de água tratada da CASAN (FIGURA 3.7), localizado as margens da 
SC 401, até a bacia de esgotamento sanitário 13. As principais caraterísticas deste 
emissário estão apresentadas no QUADRO 3.12. 
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FIGURA 3.7: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 
EMISSÁRIO TERRESTRE 

DETALHE DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA CASAN 

 

QUADRO 3.12 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

EMISSÁRIO TERRESTRE – SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

VAZÃO¹ 
(L/s) 

DIÂMETRO 
(mm) MATERIAL EXTENSÃO 

(m) 
31,73 355 PEAD 638 

  Nota 1: Vazão média de final de plano (2035) 

h) Emissário Terrestre do Efluente Tratado 

O efluente tratado na ETE será lançado na enseada da Baía Norte por recalque, através 
de emissário terrestre em PEAD, com aproximadamente 1.300 m de extensão e 400 mm 
de diâmetro. Informa-se que o caminhamento do emissário terrestre seguirá em paralelo 
ao já existente referente a ETE em operação (LAI n° 5951/2013 - ANEXO I -), conforme 
projeto fornecido pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

O QUADRO 3.13 apresenta as principais características do emissário terrestre do efluente 
tratado na ETE. 
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QUADRO 3.13 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

EMISSÁRIO TERRESTRE DO EFLUENTE TRATADO 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Vazão¹ 84,5 L/s 

Diâmetro 400 mm 

Material PEAD C100 

Espessura 23,52 mm 

Diâmetro Interno 352,96 mm 

Área Interna 0,0978 m² 

Extensão 1.319 m 

Perda de Carga Total 6,37 m 

Cota Montante -1,0 m 

Cota Jusante 7,32 m 
Nota 1: Vazão média de final de plano (2035) 

A planta 02019-SES-ETE-ARQ-1000-A, na qual apresenta a indicação do caminhamento 
do emissário terrestre consta no Volume II – Desenhos. 

i) Ponto de Lançamento 

Foi adotado para este projeto o traçado original do emissário da ETE em operação (LAI n° 
5951/2013 - ANEXO I -) conforme projeto fornecido pela CASAN. 

A planta 02019-SES-ETE-ARQ-1010-A, a qual apresenta a indicação o ponto de 
lançamento consta no Volume II – Desenhos. 

3.2.2 - Projeção da População Atual e Futura de Final de Projeto 

A projeção da população para o horizonte de projeto (2015 a 2035) foi determinado 
adotando-se o estudo realizado em 2012 pelo demógrafo Antônio Guarda, denominado 
Projeto Básico do Sistema de Disposição Oceânica – SDO de Efluentes Tratados da Praia 
do Campeche Emissários: Terrestre e Submarino, o qual utilizou os dados oficiais dos 
censos do IBGE, e aplicou o crescimento a partir de 2010 para as populações das 
Unidades Espaciais de Planejamento – UEPs, utilizando o procedimento matemático 
decrescimento de crescimento populacional. Este método de estimativa de crescimento é 
sugerido por Marcos Von Sperling na bibliografia Introdução à Qualidade das Águas e ao 
Tratamento de Esgotos (DESA-UFMG, 1996). 

Tal estudo apresenta a estimativa populacional de vários distritos e bairros do município 
de Florianópolis, onde são encontradas a projeção da população fixa e flutuante para os 
próximos 50 anos. Portanto, tais projeções populacionais foram utilizadas para o 
desenvolvimento do projeto SES Saco Grande, sendo que o horizonte de projeto do 
sistema é de 20 anos (2035). 

O QUADRO 3.14 apresenta a população de projeto (residente e flutuante) para o 
horizonte de 20 anos. A área de projeto compreende as bacias de esgotamento que serão 
contempladas com rede coletora, bem como a população do distrito de Santo Antônio de 
Lisboa que terá a sua rede já implantada conectada ao sistema. 
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QUADRO 3.14 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

POPULAÇÃO TOTAL POR BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

BACIA POPULAÇÃO DE INÍCIO 
DE PLANO (2015) 

POPULAÇÃO DE FINAL DE 
PLANO (2035) 

01 1.139 1.577 

02 309 427 

03 372 514 

04 193 267 

05 1.831 2.534 

06 168 232 

07 434 601 

08 944 1.085 

09 483 668 

10 406 561 

11 7.149 8.220 

12 5.721 7.726 

13 3.808 5.142 

14 541 730 
Santo Antônio 

de Lisboa¹ 
9.578 11.668 

Total do 
Sistema 

33.076 41.953 

Nota 1: Distrito com rede implantada a ser conectada ao SES Saco Grande 

3.2.3 - Caracterização do Efluente 

A ocupação observada na área, prevista para a implantação do sistema de esgotamento 
sanitário, possui características predominantemente residenciais. As observações em 
campo e a análise do cadastro da rede de água da CASAN confirmam essa classificação, 
incluindo os grandes consumidores. 

Os esgotos sanitários, caracterizados pelo esgoto doméstico mais a vazão de infiltração, 
contêm aproximadamente 99,9% de água e apenas 0,1% de componentes sólidos, os 
quais podem ser divididos em poluentes orgânicos, inorgânicos e microrganismos. 

Os valores das cargas dos parâmetros característicos de efluentes domésticos 
encontrados na literatura e estabelecidos por meio de normas estão apresentados no 
QUADRO 3.15. 

QUADRO 3.15 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO DOMÉSTICO 

PARÂMETRO VALORES UNIDADE REFERÊNCIA 1 

DBO 54 g/hab. dia Recomendado de 45 a 60  

DQO 97,2 g/hab. dia Recomendado de 90 a 120  

SS 70 g/hab. dia Recomendado de 45 a 70  
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PARÂMETRO VALORES UNIDADE REFERÊNCIA 1 

N 9 g/hab. dia Recomendado de 8 a 12  

P 1,5 g/hab. dia Recomendado de 1,0a 1,6  
Nota 1: NBR 12.209/2011 

3.2.4 - Processo de Tratamento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 

A Estação de Tratamento de Esgoto a ser implantada, para o atendimento das localidades 
de João Paulo, Monte Verde e Saco Grande, no município de Florianópolis foi projetada 
para uma vazão máxima de 131,10 L/s e vazão média de 84,50 L/s, valores estes que 
atendem a população total (residente + flutuante) de toda a área de projeto da rede 
coletora de esgoto, bem como a contribuição do distrito de Santo Antônio de Lisboa, com 
projeção de vida útil de 20 anos. 

A FIGURA 3.8 apresenta a área contemplada com a rede coletora de esgoto projetada, 
composta pelas quatorze bacias de esgotamento sanitário. 

 
FIGURA 3.8: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREA CONTEMPLADA COM A REDE COLETORA DE ESGOTO 
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Em vista das necessidades de tratamento dos esgotos sanitários, do porte da ETE e das 
limitações do uso de sistemas anaeróbios para elevadas remoções de nitrogênio, definiu-
se o sistema de tratamento de esgoto da ETE através de lodos ativados por aeração 
prolongada. O sistema conta com câmaras anóxicas primárias, capaz de atender às 
exigências de qualidade do efluente final quanto ao nitrogênio, introdução de produtos 
após os decantadores secundários e desinfecção do efluente final por radiação 
ultravioleta. Está prevista ainda a implantação de filtros terciários para melhorar a 
qualidade do efluente, particularmente em relação ao fósforo. 

Logo, a estação de tratamento de esgotos apresentará as seguintes unidades: 

- Peneiramento através de peneira com abertura de 6 mm, de limpeza mecanizada, 
preferencialmente do tipo escalar; 

- Desarenação através de uma caixa de areia do tipo aerado, com remoção de areia 
através de sistema de bomba vertical, com parafusos classificadores. A caixa de 
areia conta ainda com sistema de remoção de gordura; 

- Tratamento biológico aeróbio, por lodos ativados na modalidade aeração prolongada 
(com estabilização aeróbia do lodo), contendo tanques de aeração, decantadores 
secundários, sistema de retorno de lodos ativados, sistema de reciclo interno de 
nitrato e sistema de remoção de excesso de lodos ativados; 

- Entre os decantadores secundários e o sistema de desinfecção haverá a adição de 
produtos químicos (exemplo o cloreto férrico) para a remoção adicional de fósforo; 

- Desinfecção do efluente final por radiação ultravioleta; 

- Remoção da umidade do lodo já estabilizado aerobiamente, através de sistema de 
adensamento seguido de sistema móvel de centrifugação; e 

- O sistema conta ainda com tratamento terciário composto por decantador lamelar e 
filtro mecânico. 

A FIGURA 3.9 ilustra as unidades do processo de tratamento de esgotos da ETE 
projetada para o sistema. 

O QUADRO 3.16 apresenta a eficiência estimada para a composição do sistema de 
tratamento projetado para a ETE. 

QUADRO 3.16 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
EFICIÊNCIA ESTIMADA DO TRATAMENTO 

PARÂMETROS 
(mg/L) 

INÍCIO DE PLANO FINAL DE PLANO 

CARGA 
POLUENTE¹ 

REMOÇÃO 
(%) 

CARGA 
PÓS-

TRATAMENTO 

CARGA 
POLUENTE¹ 

REMOÇÃO 
(%) 

CARGA 
PÓS-

TRATAMENTO 
DBO 1.786,10 97,0 53,58 2.265,46 98,0 45,31 

SS 2.315,32 99,4 13,89 2.936,71 99,8 5,87 

TKN 298,28 92,8 21,48 378,33 96,1 14,75 

P. TOTAL 49,65 78,5 10,67 62,97 88,4 7,31 

CF 3,31E+15 99,99 3,31E+11 4,20E+15 99,99 4,20E+11 
Nota 1: População atendida 
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O croqui do layout da ETE na área de implantação é apresentado no desenho nº 02019-
SE-ECO-DGE-0200-A inserido no Volume II – Desenhos, deste documento. 
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FIGURA 3.9: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
UNIDADES DE TRATAMENTO 
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a) Dimensionamento das Unidades 

As principais características das unidades que irão compor a Estação de Tratamento de 
Esgoto do SES Saco Grande estão apresentadas a seguir. 

a.1) Gradeamento 

Para o gradeamento será utilizado uma peneira com abertura 6 mm, com limpeza 
mecânica tipo grade escalar. Estão previstas a utilização de dois canais com capacidade 
de vazão de até 141 L/s cada.  

a.2) Desarenador 

O desarenador foi projetado para uma vazão média de 94 L/s, sendo 47 L/s por câmara, 
no total de duas, obtendo as dimensões apresentadas no QUADRO 3.9. 

QUADRO 3.17  
DESARENADOR 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Tempo de detenção para Qméd 10 min 

Comprimento 10,0 m 

Largura 1,70 m 

Profundidade 2,00 m 

Largura da câmara de acúmulo de gorduras 0,30 m 

Inclinação do fundo 45° 

Relação largura/profundidade 0,82 

Relação comprimento/largura 5,88 

Volume resultante 21,14 m³/câmara 

a.3) Filtro Biológico 

Para a prevenção da emanação de odores indesejáveis a ETE foi projetada com parte da 
unidade de tratamento preliminar tamponada. Para assegurar maior redução possível dos 
odores foi projetado um filtro biológico localizado próximo à caixa de areia que recebe o ar 
do exaustor que promove a aspiração da unidade de gradeamento, que foi encapsulada. 
No projeto foi prevista a renovação do ar de 10 vezes por hora, ou seja, a cada 6 minutos, 
de modo que o operador não tenha contato direto com o ar confinado. 

O ar aspirado com fluxo ascendente, através do filtro biológico que tem a camada 
composta por serragem ou terra, carvão ativado e turfa com espessura de 1,30 m e 
finalmente é enviado à atmosfera. Esse biofiltro terá diâmetro de 2,80 m e altura total de 
2,50 m, constando de sistema de drenagem e de aplicação de água para irrigar o meio 
suporte e as colônias de microrganismos aderidas ao meio suporte ou filtrante. Para 
garantir a umidade constante do material filtrante será instalado sensor de umidade, para 
controlar a aspersão automática da água de serviço no biofiltro. 
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O filtro é constituído por um tanque em Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) 
com diâmetro de 2,80 m e altura total de 2,50 m. Altura do fundo falso de 0,40 m, da 
camada suporte de seixo rolado com tamanho de 30,00 mm e altura de 0,30 m. Camada 
de turfa de 0,80 m, camada de carvão ativado de 0,50 m, com tamanho efetivo de 0,50 
mm e camada de serragem ou terra de 0,20 m, com folga de 0,30 m. 

O tanque apresenta um fundo falso (onde será realizada a entrada do ar aspirado e a 
saída do líquido drenado) sobre o qual está a camada filtrante constituída de turfa, carvão 
ativado e serragem (podendo também ser utilizada terra). 

Constituem-se partes do tanque/filtro também uma tubulação que vem do reservatório de 
água de serviço chegando à parte superior interna do tanque que tem por objetivo manter 
o meio umedecido, através de sensor de umidade e a tubulação de drenagem no fundo. 

a.4) Tanque de Aeração 

O sistema de tratamento será composto por quatro tanques de aeração, onde cada 
tanque possuirá capacidade de volume igual a 2.430 m³. 

Serão utilizados dois compartimentos anóxicos, em série, em cada uma das duas linhas 
do reator em paralelo (que receberá 50% da vazão afluente), o primeiro de 189 m3 e o 
segundo de 459 m3, resultando em um volume total de reatores anóxicos de 648 m3 para 
cada linha de reator e de 2.592 m3 para todo o sistema com dois reatores biológicos, 
tendo no total oito tanques anóxicos e quatro tanques aerados. Sendo o volume unitário 
do tanque aerado de 1.782 m³ e em cada um dos dois reatores biológicos de final de 
plano o volume desses tanques será de 7.128 m³.  

Cada tanque de aeração possuirá os seguintes dimensionamentos: 

- No primeiro compartimento anóxico:  L = 3,5 m; B = 9,0 m; hu = 6,0 m; 

- No segundo compartimento anóxico: L = 8,5 m; B = 9,0 m; hu = 6,0 m; 

- No compartimento aeróbio:   L = 33,0 m; B = 9,0 m; hu = 6,0 m. 

a.5) Decantador Secundário 

A estação está projetada com três decantadores secundários, sendo o dimensionamento: 

- Três decantadores com D = 18 m; 

- Área por decantador = 254 m²; 

- Área total de decantação = 762 m²; 

- Profundidade útil = 3,8 m; e 

- Borda livre = 0,6 m. 

a.6) Tanque de Mistura Rápida (Remoção Química do Fósforo) 

A mistura rápida será realizada em uma unidade de seção quadrada com agitação 
automatizada. 
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No QUADRO 3.18 são apresentadas as características principais da unidade de mistura 
rápida prevista para a ETE. 

QUADRO 3.18 
TANQUE DE MISTURA RÁPIDA 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Comprimento 1,75 m 

Largura 1,75 m 

Profundidade 4,85 m 

Volume útil 12,55 m³ 

a.7) Tanque de Mistura Lenta (Remoção Química do Fósforo) 

A mistura rápida será realizada em duas unidades de seção quadrada com agitação 
automatizada operando em paralelo. 

No QUADRO 3.19 são apresentadas as características principais das unidades de mistura 
lenta prevista para a ETE. 

QUADRO 3.19 
TANQUE DE MISTURA LENTA 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Comprimento 3,0 m 

Largura 3,0 m 

Profundidade 6,5 m 

Volume útil1 51,75 m³ 

Nota 1: volume útil por caixa 

a.8) Decantador de Alta Taxa com Fluxo Laminar entre Dutos 

Está projetado para ETE duas unidades de decantador de alta taxa operando em paralelo 
com dimensão unitária de 6,50 x 7,50 m. 

No QUADRO 3.20 são apresentadas as características principais por unidade prevista 
para a ETE. 

QUADRO 3.20 
DECANTADOR DE ALTA TAXA COM FLUXO LAMINAR 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Profundidade útil por unidade 4,16 m 

Volume útil por unidade 202,80 m³ 
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Área unitária do decantador com módulos 49,5 m² 

Área total dos decantadores com módulos 99 m² 

Área efetiva total dos decantadores com módulos (2 x 45,5737) m² 

A.9) Sedimentação Terciária (Filtração Terciária) 

A filtração terciária será realizada através de filtro de discos acoplado a um eixo 
horizontal. A característica dos filtros são apresentadas no QUADRO 3.21. 

QUADRO 3.21 
FILTRO DE DISCOS 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Capacidade máxima de filtração 140,0 L/s 

N° de filtros 2 unid 

N° de discos por filtro 16 unid 

Área de filtração de cada filtro 5,25 m² 

Área total de filtração 84 m² 

Comprimento do filtro 5,20 m 

Diâmetro do filtro 2,28 m 

a.10) Desinfecção Final 

Os esgotos tratados na ETE serão desinfetados através de radiação ultravioleta, sendo a 
unidade composta por um canal retangular com 6,55 m de comprimento. 

O QUADRO 3.22 apresenta os critérios de projeto da unidade. 

QUADRO 3.22 
DESINFECÇÃO FINAL 

CRITÉRIO DE PROJETO 

Vazão máxima 140 L/s 

Transmitância de UV 65 % (mínimo) 

Sólidos suspensos totais¹ < 30 mg/L 

Limite de desinfecção² 1.000 CF/100 ml 

Nota 1: média de 30 dias, coleta simples. 
Nota 2: média geométrica de 30 dias consecutivos de coletas simples. 

No QUADRO 3.23 constam as características principais do módulo de UV. 
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QUADRO 3.23 
MÓDULO DE UV 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Número de bancada 1 unidade 

Número de módulos por bancada 2 unidades 

Número de lâmpadas por módulo 8 unidades 

Número total de lâmpadas 16 unidades 

Potência máxima 4 kW 

a.11) Tanque de Homogeneização de Lodo (Adensador de Lodo por Gravidade) 

No QUADRO 3.24 são apresentadas as características principais do adensador de lodo 

de lodo previsto para a ETE. 

QUADRO 3.24 
TANQUE DE HOMOGENEIZAÇÃO DE LODO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Número de adensadores 2 unidade 

Área por adensador 23,76 m² 

Diâmetro 5,5 m 

Altura  3,50 m 

Inclinação do fundo 1:6 

Profundidade de centro 4,0 m 

A.12) Desidratação do Lodo 

A desidratação do lodo será mecanizada através de sistema móvel (skid) de 
cebtrifugação. O lodo proveniente do adensador será recalcado diretamente para o “skid”. 

No QUADRO 3.25 são apresentadas as características principais da unidade de 
desidratação do lodo previsto para a ETE. 

QUADRO 3.25 
DESIDRATAÇÃO DO LODO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Número de unidades em operação 1 unidade 

Horas de operação 8 a 16 horas/dia 

Capacidade 10 m³/h 
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3.2.5 - Destinação dos Resíduos Sólidos 

Após a secagem o lodo gerado, este será encaminhado para disposição final em aterro 
sanitário devidamente licenciado. 

Conforme informação disponibilizada pela prefeitura do município, Florianópolis é 
atendida, em relação à destinação final do resíduo urbano, pela empresa PROACTIVA, 
sendo o resíduo coletado encaminhado para o aterro sanitário da própria empresa 
localizado no município de Biguaçu, sendo este devidamente licenciado pelos órgãos 
ambientais. 

Logo, este se apresenta como uma alternativa de disposição final para o resíduo a ser 
produzido na ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, após a sua 
implantação. 

3.2.6 - Domínio das Áreas Previstas para a Implantação do Sistema Proposto 

Dentre todas as áreas previstas para implantação do sistema de esgotamento sanitário de 
Saco Grande, somente os terrenos para a implantação das estações elevatórias EEE-05, 
EEE-11, EEE-12 e EEE-13 e da Estação de Tratamento de esgoto – ETE não se 
encontram em áreas de domínio público, as quais já iniciaram o processo de 
desapropriação. 

A seguir é apresentada a descrição da localização das referidas áreas. 

a) Área da Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 05 – EEE-05 

A estação elevatória da bacia de esgotamento 05, denominada EEE-05, será implantada 
na rua João Pio do Vale Pereira n°194, no bairro João Paulo. A área elencada para a 
implantação da EEE-05 encontra-se em terras de marinha, parcialmente edificada, 
apresentando uma área total igual a 820,13 m². Sendo a área de interesse para a 
implantação da EEE-05 igual a 69,9 m². 

b) Área da Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 11 – EEE-11 

A estação elevatória da bacia de esgotamento 11, denominada EEE-11, será implantada 
em lote sem benfeitoria entre os empreendimentos Floripa Shopping e Restaurante 
Ataliba, na Marginal Norte da Rodovia José Carlos Daux (SC 401), sentido Centro de 
Florianópolis – Canasvieiras, bairro Monte Verde. O referido lote possui uma área total de 
1.624,99 m². 

c) Área da Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 12 – EEE-12 

A estação elevatória da bacia de esgotamento 12, denominada EEE-12, será implantada 
em área particular de 28.114,58 m² localizada na rodovia José Carlos Daux (SC 401), n° 
3730.  

d) Área da Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 13 – EEE-13 

A estação elevatória da bacia de esgotamento 13, denominada EEE-13, será implantada 
em área particular localizado aos fundos do Loteamento Village Club, localizado na 
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marginal Sul da rodovia José Carlos Daux (SC 401), sentido Canasvieiras - Centro de 
Florianópolis, no bairro Saco Grande. 

e) Área da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 

A estação de tratamento de esgotos, denominada ETE, será implantada em área onde 
encontra-se em operação uma Estação de Tratamento de Esgoto de propriedade da 
CASAN (LAI n° 5951/2013), localizada na rodovia João Paulo, no bairro João Paulo, 
próximo ao cemitério Jardimda Paz. 

3.3 - Descrição das Obras  

3.3.1 - Métodos Construtivos 

As obras e ações atribuídas à implantação do empreendimento proposto compreendem a 
execução de redes coletoras, estações elevatórias, dos emissários terrestres e da 
estação de tratamento de efluentes. 

Na sequência são descritas as obras necessárias para a implantação do sistema 
proposto. 

a) Preparação do Terreno 

Antes do início das obras, os terrenos das elevatórias e da ETE deverão ser preparados 
de acordo com as Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 03 – Serviços 
Preliminares). 

O preparo de terrenos com vegetação na superfície será executado de modo a deixar a 
área da obra livre de tocos, raízes e galhos. O material retirado será removido para local 
apropriado. Deverão ser preservadas as árvores, vegetação de qualidade e grama, 
localizadas nas áreas que não interfiram no desenvolvimento dos serviços. 

A roçada fina será caracterizada quando a área a ser limpa for constituída de vegetação 
rasteira, mato ralo e arbustos. 

A roçada densa será caracterizada quando a área a ser limpa apresentar vegetação 
rasteira, mato ralo, arbustos ou árvores com troncos de diâmetro até 0,15 m, com grau de 
ocorrência mínima de um tronco a cada 3,0 m². 

A limpeza do terreno será caracterizada pela retirada e remoção de arbustos ou árvores, 
inclusive das raízes, podendo ser manual ou mecânica. 

b) Movimento de Terra 

As movimentações de terra necessárias à implantação do SES Saco Grande, que incluem 
escavação em geral, escavação de valas, poços e cavas, aterro e reaterro de áreas, 
aterro e reaterro de valas e carga, transporte e descarga serão executadas de acordo 
com as Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 04 – Movimento de Terra), conforme 
descrito a seguir: 
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Escavação em Geral 

As escavações em geral podem ser feitas através do desmonte a fogo, que será 
executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, em 
conformidade com a natureza da rocha, tomando todas as precauções de segurança. 
Sempre que o emprego de explosivos para o desmonte a fogo for julgado inconveniente 
ou desaconselhável será feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico 
(rompedor), ou manual, ou pneumático (cunha metálica) ou com utilização de argamassa 
expansiva. 

Escavação de Valas, Poços e Cavas 

Os equipamentos a serem utilizados na escavação deverão ser adequados aos tipos de 
escavação. Para a escavação mecânica de valas, poços e cavas de profundidade de até 
4,0 m, serão utilizadas retroescavadeiras. Para acerto final da vala, pode-se utilizar 
escavação manual. A escavação mecânica de valas, poços e cavas com profundidade 
superior a 4,0 m deverá ser feita com escavadeira hidráulica. 

As valas com profundidade superior a 1,25 m devem ter sua estabilidade garantida por 
escoramentos, dimensionados para esse fim e dispor de escadas ou rampas a fim de 
permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos empregados. 

Quando a escavação atingir a cota indicada no projeto, será feita a regularização e a 
limpeza do fundo da vala, poços ou cavas. 

Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja capacidade de 
suporte não for suficiente para servir como fundação direta, a profundidade de escavação 
deverá ser aumentada o suficiente para comportar um colchão de material, que poderá 
ser de lastro de pedra de mão, de lastro de brita ou de lastro laje e berço. 

Nos casos em que o fundo da vala é constituído de rocha ou de qualquer outro material 
indeformável, deverá ser feito o aprofundamento da vala, com espessura não inferior a 
0,10 m, para receber um colchão de areia ou de solo selecionado, que evite danos à 
tubulação a ser assentada. 

O material escavado que for apropriado para utilização no aterro/reaterro, será depositado 
ao lado da vala, poços ou cavas, a uma distância equivalente à profundidade de 
escavação. No caso contrário, o material escavado será transportado para área de bota-
fora. 

Aterro e Reaterro de Áreas 

A compactação mecânica é um processo de adensamento em que se reduzem os vazios 
dos solos, melhorando sua capacidade de suporte, de variação volumétrica e de 
impermeabilidade. 

A sequência normal dos serviços deverá atender aos itens abaixo: 

• Lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter a espessura 
especificada para o tipo de equipamento; 
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• Regularização da camada solta de tal modo que a sua espessura seja de 20 a 25% 
maior do que a altura final da camada, após a compactação; 

• Homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, 
material conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc; 

• Determinação expedita da umidade do solo, para definir se há necessidade de 
aeração ou de umedecimento do solo; e 

• Compactação ou rolagem, com a utilização de equipamento adequado ao número 
e passadas suficientes para se atingir, em toda a camada, o grau de compactação 
desejado. 

Aterro e Reaterro de Valas 

Após a realização dos testes de estanqueidade com tubulações, será executado o 
aterro/reaterro das valas até o restabelecimento dos níveis originais das superfícies, 
preservando as estruturas e tubulações. O aterro/reaterro deverá ser realizado em 
paralelo com a remoção dos escoramentos. 

Após a execução do aterro/reaterro, todo excesso de material proveniente da escavação 
deverá ser transportado para bota-fora. 

A compactação das valas poder ser feitos de três formas diferentes: compactação 
manual, compactação mecânica sem controle do grau de compactação e compactação 
mecânica com grau de compactação ≥ 95% do proctor normal. 

c) Escoramento 

Os escoramentos necessários a implantação do SES Saco Grande serão executadas de 
acordo com as Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 05 – Escoramento). 

Será utilizado escoramento sempre que as paredes laterais de valas, cavas ou poços, 
forem constituídas de solo passível de desmoronamento, bem como nos casos em que, 
devido aos serviços de escavação, se constate a possibilidade de alteração de 
estabilidade. 

O tipo de escoramento a empregar, dependerá da qualidade do terreno, da profundidade 
da vala e das condições locais.  

Os escoramentos das valas poderão ser dos seguintes tipos: 

• Escoramento de madeira em valas e cavas: 

o Pontaleteamento; 

o Escoramento descontínuo; 

o Escoramento contínuo; e 

o Escoramento especial. 
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• Escoramento metálico em valas, cavas e poços; 

• Escoramento misto em valas – tipo hambúrguer; e 

• Escoramento metálico-madeira para cavas e poços. 

A remoção da cortina de madeira deverá ser executada a medida que avance o aterro e 
compactação, com a retirada progressiva das cunhas, e sempre que possível, na mesma 
jornada de trabalho. 

Atingido o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as 
peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares 
de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma, e 
sucessivamente serão retiradas as demais camadas de contraventamento. 

As estacas e elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de 
dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com o auxílio de 
guindastes, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo estabelecido no plano de 
retirada. 

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão 
ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de água. 

d) Esgotamento e Drenagem 

Os esgotamentos e drenagens necessários a implantação do SES Saco Grande serão 
executadas de acordo com as Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 06 – 
Esgotamento e drenagem), conforme descrito a seguir. 

Esgotamento 

Sempre que ocorrer o aparecimento de água nas escavações, proveniente de chuvas, 
lençol freático, vazamentos em tubulações, etc., deverá ser esgotada a vala, cava ou 
poço a fim de garantir a continuidade da obra e a estabilidade das paredes da escavação. 

A água esgotada deverá ser conduzida para galeria de águas pluviais ou local apropriado 
e se necessário por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das 
superfícies vizinhas ao local do trabalho ou o retorno á vala ou cava. 

Em caso de esgotamento de valas onde a tubulação será assentada, o bombeamento se 
prolongará pelo menos até que os materiais que compõe a junta e o berço atinjam o ponto 
de estabilização e sejam executados os testes de qualidade. O mesmo procedimento 
deve ser adotado em esgotamentos de cavas e poços, onde sejam executados serviços 
cuja qualidade possa ficar comprometida com a presença de água. 

O tipo de esgotamento a ser adotado varia com as condições locais, profundidade do 
lençol freático e constituição geológica do solo. 

A seguir são descritos os sistemas de esgotamento com bombas e rebaixamento do 
lençol freático, que serão utilizados conforme as condições exigirem. 
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• Esgotamento com Bombas: Neste tipo de esgotamento podem ser empregados 
bombas de diafragma manuais ou bombas centrífugas acionadas por motor a 
combustão ou elétrico. Estas bombas devem ser de construção especial para 
trabalho severo, como recalque de água contendo areia, lodo e outros sólidos em 
suspensão. Devem ser portáteis, auto-escovantes e construídas para grandes 
alturas de sucção e pequenas alturas de recalque. A água deverá ser direcionada 
dentro da vala, cava ou poço para que possa ser captada pelas bombas em local 
adequado.  

• Rebaixamento do Lençol Freático: O sistema ou bateria de poços de ponteira é um 
conjunto de poços, poucos espaçados entre si, geralmente ligados por uma única 
tubulação a sistema de sucção. São empregados poços de pequeno diâmetro, não 
superior a 8”. Comumente são poços de ponteira de 0,05 m ou 2”, com tubo de 
elevação da água de 1 ½ “ ou de menor diâmetro. O tubo de elevação é o próprio 
tubo de revestimento do poço: a ponteira é um tipo especial de filtro. Os sistemas 
de poços com ponteiras tem grande aplicação na drenagem temporária de áreas 
para construção em solo úmido. As valas para instalação de tubulações de água e 
esgoto, bem como as escavações para fundações, alcançam frequentemente o 
solo saturado, abaixo do nível normal do lençol freático. A depressão do lençol 
freático pelo bombeamento de um sistema de ponteiras instalado nas adjacências 
da área a ser cravada, permite o trabalho a seco e elimina também, o problema do 
desenvolvimento de erupções de areia no fundo da escavação. As ponteiras 
podem ser individualmente cravadas a profundidade desejada ou enterradas por 
um ou mais métodos de jato de água. Quando a ponteira estiver à profundidade 
desejada, deve ser procedida a limpeza. 

Drenagem 

Os sistemas de drenagem devem ser executados para garantir o destino adequado das 
águas pluviais e de infiltração durante a execução das obras e/ou em áreas definidas em 
projeto. 

• Drenagem Pluvial 

As calhas de concreto pré-moldadas, destinadas a captar águas pluviais, serão 
executadas obedecendo-se às especificações correspondentes da ABNT. 

As escavações para assentamento das calhas de concretos deverão ser executadas de 
acordo com o alinhamento e cotas constantes do projeto. O aterro, para atingir a cota de 
assentamento, deverá ser devidamente compactado em camadas de no máximo 0,20 m. 
As dimensões das canaletas, seção e declividade, bem como sua localização serão as 
indicadas em projeto. 

As peças pré-moldadas serão do tipo macho e fêmea rejuntadas com argamassa de 
cimento e areia traço 1:4, tomando-se o cuidado com o alinhamento, a declividade e de 
eliminar ressaltos nas juntas, que poderão se tornar pontos de acúmulo de material, 
prejudiciais ao escoamento das águas. 
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• Drenagem Subterrânea 

A construção de drenos subterrâneos deverá obedecer aos alinhamentos, cotas, 
dimensões e materiais definidos em projeto. 

Poderão ser utilizados tubos furados ou ranhurados de PVC, cerâmicos, concreto e tubos 
porosos de concreto. 

O material filtrante para envolvimento dos tubos furados, ranhurados ou porosos, 
consistirá de cascalho ou pedra britada, devendo ser isentos de matéria orgânica, torrões 
de argila ou outros elementos prejudiciais. 

As valas deverão ser escavadas de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas 
indicadas em projeto. Os tubos de tipos e dimensões requeridos deverão ser assentados 
firmemente no material de envolvimento.  

Poderão ser utilizados drenos sem tubulação, em que o sistema de drenagem consistirá 
de material filtrante e mantas permeáveis (manta não tecida de poliéster). Neste tipo de 
dreno normalmente são empregados areia, brita, cascalho e seixos. As combinações e 
granulometria destes materiais serão definidas em projeto. 

e) Fundações e Estruturas 

A execução das fundações e estruturas relacionadas a elas, para a implantação do SES 
Saco Grande, atenderá as especificações técnicas contidas no manual da CASAN (Grupo 
08 – Fundações e Estruturas). 

Tubulações a Céu Aberto 

Suas dimensões devem ser pré-definidas em projeto, podem ser de camisa pré-moldada 
em concreto ou aço, rigorosamente centrada e aprumada. 

Na cota de base definitiva, o terreno será nivelado, permitindo-se depressões máximas de 
0,05 m em relação ao plano horizontal teórico. 

A base, depois de liberada, receberá concretagem contínua, com concreto auto 
adensável. Também será concretado um trecho de fuste, com 1,5 m de comprimento. O 
enchimento do fuste será feito com concreto convencional, conforme indicado no projeto. 

Quando da colocação da ferragem no fuste, deve-se ter cuidado especial no sentido de 
evitar queda de solo sobre o concreto da base. 

Estacas 

As estacas deverão ser colocadas rigorosamente de acordo com o projeto, não devendo 
ocorrer deslocamentos ou inclinação na sua posição por ocasião da cravação. 

A estaca deverá suporta com segurança a carga pré-fixada. As cotas de arrasamento 
devem ser controladas com referência aos níveis de projeto. 
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Para a execução das estacas serão necessárias as informações sobre o equipamento 
que fará a implantação, de responsabilidade da contratada, como: 

• Seção transversal da estaca; 

• Peso do martelo do bate-estacas para estacas cravadas; 

• Altura de queda do martelo para estacas cravadas; 

• Nega nos últimos dez golpes para estacas cravadas; e 

• Tipo de equipamento a ser utilizado. 

As estruturas das estacas podem ser: 

• Estaca moldada “in loco”, tipo broca; 

• Estaca moldada “in loco”, com execução mecânica; 

• Estaca pré-moldada de concreto; 

• Estaca metálica; e 

• Estaca eucalipto. 

Ancoragens e Engastamentos 

As ancoragens e os engastamentos serão executados nos terminais, conexões e 
aparelhos, bem como nos trechos inclinados de linha, sujeitos a deslizamentos. 

As ancoragens e os engastamentos poderão ser de concreto simples, armado ou 
ciclópico, de madeira, aço ou executados através de atirantamento da linha. 

Lastro 

São camadas de materiais granulares, de argamassa ou concreto, destinadas a dar 
suporte aos leitos que recebem cargas estruturais de obras, no assentamento de 
tubulações e regularização de valas. 

Os lastros sob estruturas ou fundações diretas serão constituídos de duas camadas: a 
primeira, de pedra britada nº 2; a segunda, de concreto não estrutural. A espessura das 
camadas será de no mínimo 0,05 m cada, ou conforme projeto. 

O lançamento do concreto não estrutural deverá ser acompanhado de apiloamento com 
soquete manual, com o cuidado de não ocasionar a segregação dos materiais. A 
superfície deverá ser regularizada e perfeitamente nivelada. 

Pode ser constituído dos seguintes materiais: 

• Lastro de Brita: A tubulação é assentada sobre lastro de pedra britada nº 2, 
compactado manualmente. 

• Lastro, Laje e Berço: A tubulação é assentada sobre um berço de concreto apoiado 
em laje de concreto armado, executada sobre lastro de pedra britada nº 2, 
conforme desenho nº 07. 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
45

Formas 

A execução das formas deverá obedecer às normas técnicas NBR-6118 e NBR-8800. 

As formas poderão ser feitas de madeira, em bruto ou aparelhada, chapa de madeira 
compensada, resinada ou plastificada, de madeira revestida com chapas metálicas, de 
chapas de aço ou de ferro. 

A madeira utilizada nas formas deverá apresentar-se isenta de nós fraturáveis, furos ou 
vazios deixados por nós, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenamentos. 

A espessura mínima das tábuas a serem usadas deverá ser de 25 mm no caso de 
madeira compensada, será de no mínimo 12 mm. 

As formas serão usadas nos casos em que houver necessidade de conformação do 
concreto, de acordo com os perfis de projeto, ou para impedir a contaminação do concreto 
por agentes agressivos externos. 

As formas a serem utilizadas, deverão enquadrar-se, de acordo com sua modalidade de 
uso, nos tipos discriminados a seguir: 

• Forma plana em madeira comum para fundação; 

• Forma plana em madeira para estrutura; 

• Forma plana em chapa compensada resinada para fundação; 

• Forma plana em chapa compensada resinada para estrutura; 

• Forma plana em chapa compensada plastificada para estrutura; 

• Forma curva em madeira para estrutura; 

• Forma curva em chapa compensada resinada para estrutura; e 

• Forma curva em chapa compensada plastificada para estrutura. 

Cimbramento 

As escoras deverão ser de madeira ou metálicas (tubulares ou não), providas de 
dispositivos que permitam o descimbramento controlado. 

A contratada, antes de executar o cimbramento, deverá apresentar à fiscalização, para 
aprovação, um projeto adequado do tipo de construção a ser executado. Para os cálculos, 
deve-se prever do concreto armado de 2.500 Kgf/m³ de densidade. 

O controle de estabilidade deverá ser feito por meio de defletômetros, ou nível de alta 
precisão, colocados de modo a visar pontos suscetíveis de arreamento. 

A estrutura dos cimbramentos deverá possuir qualidades tais que permitam sua utilização 
como andaime. 
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Armaduras 

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão à 
NBR-7480, observadas as disposições do item 10 da NBR-6118. As telas de aço 
soldadas deverão obedecer à NBR-7481. 

Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe e a indicação 
do coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for superior ao 
valor mínimo exigido para a categoria. 

Podendo ser armadura de aço comum ou armadura para protensão. 

Cimento 

Principal material utilizado para as fundações, assim, deve-se obedecer não apenas a 
todas as condições gerais estabelecidas nas especificações e relacionadas à boa técnica 
de execução e ao atendimento das Normas Brasileiras, como também às condições 
específicas apresentadas em projeto, quanto a sua resistência, não apenas relacionado 
ao carregamento, que deve suportar, mas como também, ao meio em que estará inserido. 

Poço e Caixas 

Os poços de visita deverão atender às Normas NBR-9649 e NBR-9814, podendo ser: 

• de alvenaria de tijolo maciço ou bloco de cimento; 

• de anéis de concreto pré-moldado; e 

• de concreto moldado no local. 

A câmara de trabalho deverá ter uma altura que possibilite o trabalho no seu interior em 
condições satisfatórias. 

f) Assentamento das Tubulações 

O assentamento das tubulações do SES Saco Grande será executado de acordo com as 
Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 09 – Assentamento), conforme descrito a 
seguir. 

Cuidados no Assentamento de Tubos, Peças e Conexões 

• Exame e limpeza das tubulações, peças e conexões 

Antes da descida das tubulações, peças e conexões à vala, estas deverão ser 
examinadas para verificar a existência de algum defeito. Deverão estar limpas de areia, 
pedras, detritos, materiais e até mesmo de ferramentas esquecidas pelos operários. 
Qualquer defeito encontrado deverá ser assinalado à tinta, com marcação bem visível e 
somente será aproveitada se for possível o seu reparo no local. Sempre que os serviços 
forem interrompidos, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim de evitar a 
entrada de elementos estranhos. 
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• Alinhamento e ajustagem da tubulação 

A descida dos tubos na vala deverá ser lenta e cuidadosa, executada manualmente ou 
com auxílio de equipamentos mecânicos, para facilitar sua movimentação e manuseio a 
montagem, alinhamento e nivelamento através de um eixo comum, segundo o greide da 
tubulação. 

Uma vez alinhados, nivelados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, estes 
deverão ser calçados com apiloamento de terra selecionada, isenta de pedras ou outros 
corpos estranhos. 

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala. Deverá ser 
executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante 

O fundo da vala, em terreno seco onde não haja rocha, deverá ser uniformizado e 
rebaixado a fim de que tubulação se assente em todo o seu comprimento. Outros tipos de 
preparo de base para assentamento, assim como, os sistema de ancoragens serão 
conforme o especificado em projeto. 

Para assentamento de tubos de esgoto poderão ser utilizados, no nivelamento, os 
processos das cruzetas, gabaritos ou métodos topográficos. 

Assentamento de Tubos, Peças e Conexões em PVC 

Tubo, peças e conexões em PVC, junta soldável. 

• Para sua montagem, serão observados os seguintes procedimentos: 

• Verificar se a ponta e a bolsa dos tubos estão perfeitamente limpas; 

• Lixar a ponta e a bolsa dos tubos até retirar o brilho, utilizando lixa de pano n.º 100; 

• Limpar a ponta e a bolsa com estopa branca embebida em solução limpadora, 
removendo todo e qualquer vestígio de sujeira ou gordura; 

• Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa; 

• Aplicar adesivo, primeiro na bolsa e depois na ponta e imediatamente proceder a 
montagem da junta, observando a marca feita na bolsa; e 

• Limpar o excesso de adesivo. 

Tubo, peças e conexões em PVC, justa elástica. 

Para sua montagem, serão observados os seguintes procedimentos: 

• Limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta; 

• Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa; 

• Aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante ou outro aprovado pela 
fiscalização, no anel de borracha e na superfície externa da ponta. É vedado o uso 
de óleo mineral ou graxa; e 
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• Centrar convenientemente a ponta e introduzi-la a uma distância máxima de 10 mm 
do fundo da bolsa, mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo. 

Assentamento de Tubos e Conexões em PEAD 

Os tubos de Polietileno de Alta Densidade – PEAD são produzidos com um material que 
não aceita nenhum tipo de adesivo plástico para sua soldagem, sendo suas uniões 
executadas por soldagem de topo, eletrofusão ou através de juntas mecânicas. 

a) Pavimentação 

Os serviços de remoção e reposição de pavimentação necessários para a implantação do 
SES Saco Grande serão executados de acordo com as Especificações Técnicas da 
CASAN (Grupo 10 – Pavimento), conforme descrito a seguir. 

Remoção de Pavimentação 

Antes do início de qualquer obra em ruas pavimentadas, passeios ou trechos de rodovias, 
a empreiteira deverá tomar prévio conhecimento da natureza dos serviços a serem 
executados, objetivando tomar as providências necessárias à reconstrução do pavimento. 

Considerando-se que os serviços de retirada de pavimentação serão executados em 
áreas públicas, justifica-se proporcionar o mínimo de transtornos possíveis, devendo-se 
sempre, procurar concluí-los rapidamente. 

A empreiteira deverá proceder ao rompimento da pavimentação, utilizando-se de meios 
mecânicos ou manuais conforme o tipo de pavimento existente. 

Todas as peças oriundas da retirada de pavimentação e passíveis de reaproveitamento 
deverão ser carregadas, transportadas, depositadas e conservadas em local apropriado, a 
critério da CASAN, enquanto que os não reaproveitáveis, deverão ser levados à bota-fora. 

Reposição de Pavimentação 

A execução da reposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do 
aterro/reaterro compactado e regularizado, e deverá obedecer ao tipo, às dimensões e/ou 
as especificações dos órgãos públicos e a qualidade do pavimento original. 

A reposição do pavimento implica na execução de todos os trabalhos correlatos e afins, 
tais como: recolocação de meios-fios, tampões, boca de lobo e outros, eventualmente 
demolidos ou removidos para execução dos serviços. 

A reposição do pavimento deverá acompanhar o assentamento da tubulação, de forma a 
permitir a reintegração do tráfego no trecho acabado. A reposição do pavimento, após 
concluída, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e seção transversal do 
pavimento existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de 
compensar futuros abatimentos. As emendas do pavimento reposto com o pavimento 
existente deverão apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, deverão ser 
feitas tantas recomposições quantas forem necessárias, até que não haja mais 
abatimentos na pavimentação. 
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g) Ligações Prediais 

As ligações prediais do SES Saco Grande serão executadas de acordo com as 
Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 11 – Ligações Prediais). 

Ligação predial é o conjunto formado por tubos, peças e conexões, que interliga a rede 
pública à instalação predial do usuário, são compostas pelos seguintes elementos: 

• Conexão do ramal à rede de esgoto - conexões e peças especiais instaladas na 
rede coletora, de forma a permitir a entrada de esgoto proveniente do ramal 
predial. 

• Ramal predial - tubulações com conexões compreendida entre a caixa de inspeção 
ou poço tubular e a rede coletora. 

• Caixa de inspeção - elementos de transição, destinado a interligar o esgoto 
domiciliar a rede coletora pública. 

As ligações de esgoto serão executadas obedecendo ao alinhamento, e declividade de no 
mínimo 2%. 

Os serviços de escavação e aterro deverão obedecer as instruções constantes do grupo 
04 – Movimento de Terra. 

Os serviços de escoramentos de valas, cavas e poços deverão obedecer as instruções 
constantes do grupo 05 – Escoramento. 

Os serviços de remoção e recomposição de pavimentação deverão obedecer as 
instruções constantes do grupo 10 – Pavimentação. 

h) Urbanização 

A urbanização das obras da SES Saco Grande será executada de acordo com as 
Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 16 – Urbanização). Tem por finalidade definir 
os aspectos principais a serem observados na execução de serviços de proteção de 
áreas, solos e paisagismo nas áreas que sofreram intervenção.  

Na urbanização das áreas da ETE e elevatórias estão previsto a implantação de portão, 
cerca e alambrado. 

Paisagismo 

• Plantio de Grama 

Compreende os serviços de limpeza, regularização e preparo da superfície, fornecimento 
e espalhamento de camada de terra vegetal, quando necessário, com espessura média 
de 0,05 m e plantio de grama, em mudas, placas ou leivas, isenta de vegetação 
parasitária. 

Quando necessário deverá ser feita correção do pH do solo, com aplicação do fertilizante 
adequado.  
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As mudas serão afixadas ao solo, por intermédio de pressão dos dedos na terra lateral 
para que as raízes fiquem envoltas em terra e com poucos vazios em sua volta, sendo 
que o espaçamento entre as mudas não deverá ser superior a 0,10 m.  

As placas deverão receber uma compactação dosada para que as raízes da grama 
tenham contato mais íntimo com o solo; eventual cravação de piquetes em taludes; ser 
colocadas justapostas comprimidas e finalmente, lançar uma camada de cobertura com 
terra vegetal peneirada de forma a preencher os eventuais vazios. 

Após o plantio de mudas ou placas, será providenciada a adulação orgânica, natural ou 
química; proteção; remoção do material excedente, manutenção e rega constante até que 
as mudas ou placas fiquem homogeneamente arraigadas ao terreno. 

Os serviços relativos ao plantio de grama deverão ser concluídos com antecedência 
suficiente ao término da obra, para que o gramado não necessite de cuidados especiais 
para sua formação.  

• Plantio de Árvores e Arbustos 

Compreende os serviços limpeza, e preparo das covas, fornecimento, plantio das mudas 
e colocação de terra vegetal adubada, isenta de vegetação parasitária, conforme espécie 
e tamanho, especificado em. 

Após o plantio será providenciada proteção, manutenção e rega de todas as mudas, que 
deverá ser contínua, até um mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou até que todas elas 
estejam brotadas. 

3.3.2 - Estimativa de Volume de Empréstimo 

Para a implantação do sistema proposto haverá a necessidade de aquisição de material 
para a execução dos componentes do sistema, como tais como: elevatórias, redes, linhas 
de recalque, poços de visita e emissários. 

O material a ser utilizado será proveniente de áreas de jazidas, legalmente licenciadas, 
localizadas na região do município de Florianópolis e entorno. 

O QUADRO 3.26 apresenta a estimativa de volume de material de empréstimo a ser 
utilizado para a implantação do sistema previsto por bacia de esgotamento sanitário. 

QUADRO 3.26 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTIMATIVAS DE VOLUME DE EMPRÉSTIMO 

BACIA 
MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO 

 (m³) 
01 2.290,0 

02 444,0 

03 1.102,0 

04 578,0 

05 3.926,0 
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BACIA 
MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO 

 (m³) 
06 201,0 

07 866,0 

08 552,0 

09 1.147,0 

10 809,0 

11 3.731,0 

12 5.496,0 

13 3.304,0 

14 400,0 

Total 24.846,0 

3.3.3 - Estimativa de Volume de Bota-Fora 

Para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande o volume 
de bota-fora considerado foi da ordem de 30 % (≈ 26.360 m³) do volume escavado para 
assentamento da rede coletora, mais entulhos provenientes de detonação de rochas e 
remoção de pavimentação. 

A seguir (QUADRO 3.27), apresenta-se a estimativa do volume de material excedente, 
oriundo da implantação do sistema, previsto para o sistema proposto por bacia de 
esgotamento. 

QUADRO 3.27 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTIMATIVA DE VOLUME DE BOTA-FORA 

BACIA MATERIAL DE BOTA-FORA 
(m³) 

01 2.433,0 

02 437,0 

03 1.170,0 
04 614,0 
05 4.171,0 

06 213,0 

07 920,0 

08 586,0 

09 1.218,0 

10 860,0 

11 3.964,0 

12 5.838,0 

13 3.510,0 

14 425,0 

Total 26.359,0 

Durante as obras, está previsto que o material escavado excedente será depositado em 
“containers” (papa entulho), sendo este encaminhado à empresa legalmente licenciada 
para a destinação final. 
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3.3.4 - Canteiro de Obra 

Para a implantação do sistema proposto está prevista uma área para o canteiro de obras, 
cuja localização consta na FIGURA 3.10.  

 
FIGURA 3.10: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES  SACO GRANDE 

LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA  

O canteiro de obras para construção do SES Saco Grande será implantando de acordo 
com as Especificações Técnicas da CASAN (Grupo 01 – Canteiro de Obras) e será 

composto pelas seguintes estruturas: 

− Barracão para escritório; 

− Barracão para depósito; 

− Sanitários e chuveiros; 

− Refeitório; e 

− Barracão aberto. 

Além das estruturas indicadas acima, o canteiro de obras contará com cerca de 
isolamento, energia elétrica, água potável e tratamento de esgotos. 

3.4 - Estimativa de Mão de Obra 

3.4.1 - Implantação  

Estão previstos aproximadamente 64 trabalhadores, para um período de implantação de 
22 meses. 
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3.4.2 - Pré-Operação 

Para a pré-operação do sistema, o qual terá um prazo de duração de seis meses, e por se 
tratar de um sistema automatizado, haverá a necessidade de um laboratorista e dois 
técnicos para operação. 

3.4.3 - Operação 

Para a operação do sistema, a qual será realizada pela CASAN, serão necessários: 

− 1 laboratorista; 

− 1 técnico de operação; 

− 2 técnicos eletromecânico; e 

− 1 engenheiro. 

3.5 - Estimativa de Implantação  

A previsão de investimento total, para o Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande proposto será da ordem de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), 
abrangendo a rede, estações elevatórias, linhas de recalque, emissários, estação de 
tratamento de esgoto e o sistema de disposição final.  

Os recursos são provenientes de financiamento da Japan International Cooperatiom 
Agency – JICA. 

3.6 - Cronograma de Implantação 

O QUADRO 3.28 apresenta o cronograma para execução de implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande no município de Florianópolis. 
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QUADRO 3.28: 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

ETAPA 

ANO 01 ANO 02 ANO 03 

MESES MESES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obras implantação                                                                         

Pré-operação                                                                         
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4 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Este item apresenta o diagnóstico da Área de Influência Direta – AID do empreendimento, 
refletindo as condições atuais dos meios físico, biótico e socioeconômico. Os dados 
levantados na sequência serão inter-relacionados resultando um diagnóstico integrado, o 
qual permitirá a avaliação dos impactos ambientais resultantes da implantação do 
empreendimento objeto desse estudo. 

4.1 - Delimitação da Área de Influência Direta – AI D 

Considera-se como área de estudo toda a porção territorial passível de ser afetada 
diretamente pelos impactos (físicos, químicos, biológicos, sociais, econômicos, 
estruturais, etc.) ocasionados pelas atividades provenientes do empreendimento, sejam 
estas nas fases de projeto, implantação e operação. 

4.1.1 - Meio Socioeconômico 

Para o meio socioeconômico a Área de Influência Direta – AID considerada foi o 
perímetro do município de Florianópolis em sua totalidade. 

Esta definição levou em consideração que na fase de implantação ocorrerão transtornos a 
população, em função da execução das obras, visto que o sistema de esgotos tem como 
características o uso de avenidas e/ou ruas urbanas já consolidadas.  

Já na fase de operação, com a entrada em funcionamento da estação de tratamento de 
esgotos espera-se uma melhora na qualidade ambiental da região, e consequentemente 
no município como um todo, pois, ocorrerá a diminuição da carga de efluente lançada 
inadequadamente nos cursos d’água e lençol freático. 

4.1.2 - Meio Biótico 

Os principais fatores ambientais analisados para a delimitação da Área de Influência 
Direta – AID do empreendimento em relação ao meio biótico foram às formações vegetais 
originais e a situação atual da flora e da fauna. Logo, a Área de Influência Direta - AID 
abrange toda a Bacia Hidrográfica do Saco Grande e parte da região norte da Bacia 
Hidrográfica do Itacorubi. 

4.1.3 - Meio Físico 

Com relação ao meio físico, Área de Influência Direta – AID abrange a Bacia Hidrográfica 
do Saco Grande e parte da região norte da Bacia Hidrográfica do Itacorubi. 

O desenho n° 02019-SES-ECO-DGE-0140-A, o qual consta no Volume II – Desenhos, 
apresenta a delimitação da Área de Influência Direta – AID do empreendimento para os 
meios biótico e físico. A AID do meio socioeconômico não foi representada no mapa 
devido à dificuldade de representá-la comparando-a com os demais meios biótico e físico 
devido à diferença de escala das áreas. 
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4.2 - Delimitação da Área Diretamente Afetada – ADA  

Para os meios socioeconômico, biótico e físico, considerou-se como Área Diretamente 
Afetada – ADA a região de implantação do empreendimento, ou seja, a área da Estação 
de Tratamento de Esgoto – ETE, rede coletora de esgoto, emissários, elevatórias e 
disposição final do esgoto tratado. Desta maneira, a ADA do empreendimento abrange 
diretamente as regiões dos bairros Saco Grande, João Paulo e Monte Verde. 

O desenho n° 02019-SES-ECO-DGE-0140-A, constante do Volume II – Desenhos, 
apresenta a delimitação da Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento. 

4.3 - Legislação Incidente 

A Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico define que a autoridade ambiental competente estabeleça procedimentos 
simplificados de licenciamento para as atividades de tratamento de esgoto sanitário e de 
efluentes gerados nos processos de tratamento de água, em função do porte das 
unidades e dos impactos ambientais esperados. 

O Art. 44 da Lei Federal nº 11.445/2007 define as questões sobre licenciamento 
ambiental: 

“Art. 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos 
sanitários e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água 
considerará etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões 
estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento 
dos usuários. 

§ 1° A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados 
de licenciamento para as atividades a que se refere o “caput” deste artigo, em 
função do porte das unidades e dos impactos ambientais esperados. 

§ 2° A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para 
que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários 
atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a 
partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de 
pagamento das populações e usuários envolvidos.” 

Com relação a esta determinação da Lei Federal nº 11.445/2007, o governo federal, por 
meio do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, já havia publicado a 
Resolução do CONAMA nº 377/2006, que dispõe sobre licenciamento ambiental 
simplificado de sistemas de esgotamento sanitário. 

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB do município de 
Florianópolis, o qual tem como objetivo a universalização do serviço público de 
saneamento básico, abrange os serviços de esgotamento sanitário, conforme previsto na 
Lei Federal nº 11.445/07, Artigo 19, que estabelece as diretrizes a serem seguidas. 

O estado de Santa Catarina possui diversas unidades de conservação de domínio federal, 
estadual, municipal e de domínio privado (RPPNs), classificadas conforme seus objetivos 
específicos em diferentes categorias de manejo. O município de Florianópolis também é 
composto por diversas unidades de conservação e Áreas de Preservação Permanente – 
APP. Ressalta-se que, todas as áreas consideradas como unidades de conservação, 
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foram levadas em consideração na escolha das áreas do projeto e de apoio as obras, 
garantindo a respectiva regularidade ambiental dessas áreas. Quanto as APPs, estas 
áreas foram levantadas durante o projeto, seguindo as diretrizes das legislações vigentes, 
procurando preservá-las ao máximo. 

As Áreas de Preservação Permanente – APPs, de acordo com o Código Florestal 
Brasileiro são definidas pela Lei Federal n° 12.651/2012, Art. 4°, onde, consideram-se 
áreas de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene ou intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 
de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 
100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado 
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 
ponto de sela mais próximo da elevação; 
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X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação; 

XI - as veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 
50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 
encharcado. 

 

A Resolução do CONAMA nº 369/2006 a qual dispõe sobre os casos excepcionais de 
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP 
estabelece em seu art. 2º, inciso I, que: 

“O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada 
mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os 
requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e 
municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-
Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos 
seguintes casos: 

I - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia; 

c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela 
autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; 

d) a implantação de área verde pública em área urbana; 

e) pesquisa arqueológica; 

f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e de efluentes tratados; e 

g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 
efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os critérios e 
requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 11, desta Resolução. 

II - interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 
tais com: a prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo 
com o estabelecido pelo órgão ambiental competente; 

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal 
nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área;  

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana; 

d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 
outorgadas pela autoridade competente; 

III - intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto 
ambiental, observados os parâmetros desta Resolução.” 
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Ainda, o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina define Áreas de 
Preservação Permanente – APP, área rural consolidada e área urbana consolidada, 
conforme o Artigo 28: 

“Art. 28. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 

... 

V – área de preservação permanente (APP): área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

VI – área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica 
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades 
agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; 

VII – área urbana consolidada: parcela da área urbana com malha viária 
implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados: 

a) drenagem de águas pluviais urbanas;  

b) esgotamento sanitário; 

c) abastecimento de água potável;  

d) distribuição de energia elétrica; ou 

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos; 

...” 

Por definição do Código Estadual do Meio Ambiente, a área de abrangência de projeto do 
SES Saco Grande é classificada como área urbana consolidada. Por isso, devem-se 
considerar como diretrizes para avaliação das APPs o Artigo 122-A, da mesma Lei: 

“Art. 122-A. Os Municípios poderão, através do Plano Diretor ou de legislação 
específica, delimitar as áreas urbanas consolidadas em seus respectivos 
territórios, disciplinando os requisitos para o uso e ocupação do solo e 
estabelecendo os parâmetros e metragens de APPs a serem observados em tais 
locais. 

Parágrafo único. Os requisitos para regularização a que se refere o caput deste 
artigo poderão ser definidos para a totalidade do território municipal ou para cada 
uma de suas zonas urbanísticas.” 

O Plano Diretor de Florianópolis, publicado na data de 17 de janeiro de 2014, delimita as 
áreas de limitação ambiental conforme anexo da Lei Complementar nº 482/2014. De 
acordo com o Plano Diretor de Florianópolis algumas áreas do projeto do SES Saco 
Grande se encontram em Área de Preservação Permanente – APP e Área de 
Preservação com uso Limitado - APL, e por isso, serão tomadas todas as medidas 
estabelecidas em lei para este tipo de uso do solo.  

A Lei Federal nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica, em seu Artigo 2º, define: 

“Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica 
as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as 
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respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 
Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 
Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como 
os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 
encraves florestais do Nordeste. 

Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário 
e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de 
abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação regulados 
por esta Lei.” 

Os Artigos 3º e 14, ainda da Lei Federal nº 11.428/2006, fazem referência específica à 
atividade relacionada ao empreendimento deste estudo: 

“Art. 3o Consideram-se para os efeitos desta Lei: 

VII - utilidade pública: 

a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços 
públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder público federal 
ou dos Estados; 

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 
regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que 
a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos 
casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto 
no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.” 

No caso de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, a Lei Federal nº 
11.428/2006, em questão, define no Capítulo IV, que: 

“Art. 25. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio 
inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual 
competente.” 

A Resolução do CONAMA nº 428/2010 a qual dispõe sobre a autorização do órgão 
responsável pela administração da Unidade de Conservação – UC de que trata o § 3° do 
artigo 36 da lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão 
ambiental responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental não 
sujeitos a EIA-RIMA. 

Em relação à proteção e preservação do patrimônio arqueológico histórico, aplicam-se as 
Leis Federais de nº 3924/1961 e nº 5542/1986, a Constituição Federal de 1988 em seus 
Artigos 20, 23, 215 e 216; a Lei Federal de Crimes Ambientais de nº 9.605/1998, as 
Portarias do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN de nº 07/1988 
e nº 230/2002, e a Resolução do CONAMA nº 01/1986. 

Analisando a legislação municipal de Florianópolis, encontra-se uma referência explícita 
aos sítios arqueológicos históricos, conforme a Lei Municipal Complementar nº 328/2008, 
art. 3º: 
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Consideram-se sítios arqueológicos, conforme definidos na legislação federal, em 
especial, na Lei Federal nº 3.924 de 1961: 

I - Monumentos de qualquer natureza, origem ou finalidade, que encerrem marcas da 
história da ocupação do território do Brasil, constituindo-se suportes de informações 
sobre as sociedades pretéritas, desde os períodos mais recuados, o pré-colonial ou 
pré-cabralino, até os períodos documentados pela escrita, os do Brasil Colônia, 
Império e primórdios da República;(...) 

V - Os sítios históricos que testemunham eventos dos períodos do Brasil Colônia, 
Império e primórdios da República, correspondendo a espaços edificados ou ruína 
destes, como antigas fortificações, antigas fábricas, armações de baleias, quilombos, 
antigos caminhos, além de outros tipos não especificados aqui, mas de significado 
idêntico a juízo da autoridade competente. 

Em relação ao lançamento dos efluentes provenientes de estações de tratamento de 
esgoto sanitário, Santa Catarina possui a Lei Estadual nº 14.675/2009, sendo o Código 
Estadual do Meio Ambiente, que, em seu Art. 177, determina: 

“Art. 177. Os efluentes somente podem ser lançados direta ou indiretamente nos 
corpos de água interiores, lagunas, estuários e na beira-mar quando obedecidas às 
condições previstas nas normas federais e as seguintes: 

I - pH entre 6,0 e 9,0; 

II - assegurar o transporte e dispersão dos sólidos nos lançamentos subaquáticos em 
mar aberto, sendo que o limite para materiais sedimentáveis será fixado pelo órgão 
licenciador em cada caso, após estudo de impacto ambiental realizado pelo 
interessado; 

III - ausência de materiais flutuantes visíveis; 

IV - concentrações máximas dos seguintes parâmetros em miligramas por litro, além 
de outros a serem estabelecidos: 

a) óleos vegetais e gorduras animais: 30,0 mg/l; 

b) cromo hexavalente: 0,1 mg/l; 

c) cobre total: 0,5 mg/l; 

d) cádmio total: 0,1 mg/l; 

e) mercúrio total: 0,005 mg/l; 

f) níquel total: 1,0 mg/l; 

g) zinco total: 1,0 mg/l; 

h) arsênio total: 0,1 mg/l; 

i) prata total: 0,02 mg/l; 

j) selênio total: 0,02 mg/l; 

k) manganês + 2 solúvel: 1,0 mg/l; 

l) fenóis: 0,2 mg/l; 

m) substâncias tensoativas que reagem ao azul de metileno: 2,0 mg/l; 

n) compostos organofosforados e carbamatos: 0,1 mg/l; 

o) sulfeto de carbono, etileno: 1,0 mg/l; e 
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p) outros compostos organoclorados: 0,05 mg/l; 

V - lançamentos em trechos de lagoas, lagunas e estuários, além dos itens 
anteriores, devendo ser observado o limite de 4 mg/l de concentração de fósforo total, 
sendo que: 

a) o efluente deve atender aos valores de concentração acima estabelecidos ou os 
sistemas de tratamento que devem operar com a eficiência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento) na remoção de fósforo, desde que não altere as características dos 
corpos de água previstas em lei; e 

b) a FATMA deve realizar estudos para fundamentar a permanência ou modificação 
dos parâmetros previstos na alínea “a”, cujos resultados devem ser encaminhados ao 
CONSEMA para, em havendo necessidade de modificação, providenciar resolução 
normatizadora; 

VI - tratamento especial, quando oriundos de hospitais e outros estabelecimentos 
contendo despejos infectados com microorganismos patogênicos, e se forem 
lançados em águas destinadas à recreação de contato primário e à irrigação, 
qualquer que seja o índice de coliforme inicial; 

VII - todas as avaliações devem ser feitas para as condições mais desfavoráveis ao 
ambiente a fim de assegurar os padrões de qualidade previstos para o corpo de água; 

VIII - no caso de lançamento em cursos de água, os cálculos de diluição devem ser 
feitos para o caso de vazão máxima dos efluentes tratados e vazão ecológica dos 
cursos de água; 

IX - no cálculo das concentrações máximas permissíveis não são consideradas 
vazões de efluentes líquidos obtidos através de diluição dos efluentes; 

X - o regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro) horas/dia deve ter 
variação máxima de vazão de 50% (cinquenta por cento) da vazão horária média; 

XI - DBO 5 dias, 20°C no máximo de 60 mg/l, sendo que este limite somente pode ser 
ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento biológico de água 
residuária que reduza a carga poluidora em termos de DBO 5 dias, 20°C do despejo 
em no mínimo 80% (oitenta por cento); e 

XII - os efluentes líquidos, além de obedecerem aos padrões gerais anteriores, não 
devem conferir ao corpo receptor características em desacordo com os critérios e 
padrões de qualidade de água, adequados aos diversos usos benéficos previstos 
para o corpo de água.” 

4.4 - Planta Planialtimétrica do Sistema 

O desenho nº 02019-SES-ECO-DGE-0120-A, o qual apresenta a área do 
empreendimento juntamente com as curvas de nível, e os desenhos de número 02019-
SES-LEV-TOP-0001-A a 02019-SES-LEV-TOP-0320-A os quais apresentam a topografia 
da área de atendimento do projeto constam no Volume II – Desenhos, o qual é parte 
integrante deste relatório. 
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4.5 - Caracterização do Corpo Receptor 

4.5.1 - Localização 

O corpo receptor do efluente tratado na ETE do SES Saco Grande será a enseada da 
Baía Norte da Ilha de Florianópolis. A Baía Norte constitui o deságue da bacia hidrográfica 
do Saco Grande, senda esta bacia área de influência indireta do empreendimento. 

A bacia hidrográfica do Saco Grande faz parte do distrito Sede do município e abrange so 
bairros de Monte Verde, Saco Grande, Parque da Figueira e parte de Cacupé e João 
Paulo. Compõe a bacia hidrográfica do Saco Grande os rios Pau do Barco, Vadik e do 
Mel, bem como suas respectivas bacias hidrográficas. 

A bacia hidrográfica do Saco Grande faz parte da Região Hidrográfica Litoral Centro (RH-
08) do estado de Santa Catarina, dentro do sistema de drenagem denominado Vertente 
Atlântica, ou seja, bacias hidrográficas que drenam e desaguam no Oceano Atlântico. 

No desenho 02019-SES-ECO-DGE-0130-A, apresentado no Volume II – Desenhos, 
consta a hidrografia da região. 

4.5.2 - Enquadramento do Corpo Receptor  

De acordo com a Resolução nº 357 de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente – CONAMA, Art. 6°, em função do uso de suas águas a Baía Norte de 
Florianópolis pode ser enquadrada como águas salobras classe 2. 

4.5.3 - Uso das Águas 

De acordo com consulta realizada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável – SDS, no mês de junho de 2014 (ANEXO II -), não existe tomada de água ou 
qualquer intervenção nos cursos d’água, a montante ou a jusante do ponto previsto para 
lançamento de efluentes do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, que 
esteja regularizada perante este Órgão Gestor de Recursos Hídricos. 

Porém, como o SES Saco Grande envolve o mar e o mangue, tipos de legislçaõ como 
bens cuja dominialidade pertence à União, a SDS realizaou consulta a Agência Nacional 
de Águas – ANA a respeito da outorga do uso dos recursos hídricos, sendo a resposta:  

“Informamos que esta Agência aguarda orientações do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos no que diz respeito à definição de critérios e procedimentos para 
outorga de direito de uso de recursos hídricos em regiões de transição de águas 
continentais para águas costeiras. Atualmente, a ANA promove estudos para 
implementaçãso do Programa 9 do Plano Nacional de Recursos Hídricos, e espera 
que tais estudos viabilizem a definição desses critérios e procedimentos. Assim, 
decidiu-se que, até que essa questão esteja resolvida, a ANA não emitirá outorgas 
para usos de recursos hídricos em zonas estuarinas.” 

4.5.4 - Qualidade da Água do Corpo Receptor  

Para a caracterização atual da qualidade das águas do corpo receptor (Baía Norte), foram 
realizadas coletas e análises laboratoriais tanto na Baía Norte, quanto no rio Pau do 
Barco. Tomou-se a decisão de se realizar a análise das águas do rio Pau do Barco uma 
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vez que este atravessa a Estação Ecológica – ESEC Carijós desembocando na Baía 
Norte, influenciando diretamente a qualidade da água no campo próximo do local de 
lançamento do efluente tratado na Estação de Tratamento de Esgoto.  

Assim, foram realizadas análises laboratoriais em seis pontos amostrais, sendo quatro no 
rio Pau do Barco, e dois pontos localizados na Baía Norte. Estas coletas foram realizadas 
nas datas de 05 de abril de 2013 e 17 de maio de 2013.  

Os laudos das análises físicas, químicas e microbiológicas das coletas realizadas estão 
disponíveis no ANEXO III - deste documento. 

O QUADRO 4.1 apresenta as coordenadas planas dos pontos amostrais, que podem ser 
visualizados na FIGURA 4.1. 

QUADRO 4.1 
PONTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUPERFICIAL 

COORDENADAS PLANAS – UTM 

PONTO CORPO D’ÁGUA 

COORDENADAS PLANAS – UTM 1 
ZONA 22J 

LESTE (E) 
EIXO X 

NORTE (N) 
EIXO Y 

P1 Rio Pau do Barco 747500,16 6949071,11 

P2 Rio Pau do Barco 747382,94 6949220,32 

P3 Rio Pau do Barco 747160,76 6949818,40 

P4 Rio Pau do Barco 746306,71 6950076,59 

P5 Baía Norte de Florianópolis 745951,19 6950291,19 

P6 Baía Norte de Florianópolis 745551,87 6950224,32 
 Nota 1: Datum SAD 69 
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FIGURA 4.1: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUPERF ICIAL 

Na primeira campanha foram amostrados apenas dois pontos de coleta (P1 e P3) e na 
segunda campanha foram adicionados mais quatro pontos amostrais. 

Os resultados foram comparados com os valores máximos (VMP) ou mínimos (VmP) 
permitidos pela Resolução do CONAMA n° 357/2005, para águas doces classe 2, águas 
salobras classe 1 e águas salinas classe 1 nos diferentes pontos de coleta. Essa 
comparação visa dar base para uma análise dos valores obtidos.  

No entanto, é importante salientar que o objetivo dessas primeiras coletas é o de 
caracterizar o estado dos recursos hídricos da região na data da coleta, os quais servirão 
como parâmetro de comparação com os resultados obtidos durante a execução do 
programa de monitoramento das águas do rio Pau do Barco e da Baía Norte. 

a) Ponto 1 – Rio Pau do Barco 

O QUADRO 4.2 apresenta os resultados das análises realizadas no ponto P1 localizado 
no rio Pau do Barco à montante da ETE. As coletas neste ponto foram realizadas nos dias 
05 de abril e 17 de maio de 2013, e as análises foram realizadas pelo laboratório 
GreenLab Análises Químicas e Toxicológicas. 
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QUADRO 4.2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NO PONTO P1 

PARÂMETRO UNIDADE 
RESULTADOS VMP 

CONAMA 357/2005¹  ABRIL/13  MAIO/13 

Temperatura °C 23,1 18,7 ... 

Oxigênio Dissolvido - OD mg O2/L 7,22 ... > 5,00 

Condutividade µS/cm 49 45 ... 

pH ... 6,7 6,9 6,0 a 9,0 

Sólidos Totais mg/L 82 34 ... 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 50 22 500 

Nitrogênio Total mg N/L 0,71 0,84 ... 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 0,3 0,47 3,7 

Nitrito mg/L <0,004 0,02 1,00 

Nitrato mg/L <0,007 0,37 10,00 

Fósforo Total mg P/L 0,033 0,05 0,05 

Ortofosfato mg P-PO4/L <0,012 <0,012 ... 

DBO5 mg DBO5/L 2 <2 < 5,00 

Cloreto  mg Cl /L 10,6 14,6 250 

Salinidade epm 0,059 0,075 < 0,5 

Coliformes Termotolerantes UFC/100 mL 260.000 400.000 1.000 

Nota 1: Águas doces – Classe 2 

Comparando os resultados obtidos com os valores máximos (VMP) ou mínimos (VmP) 
permitidos pela Resolução do CONAMA n° 357/2005, para águas doces classe 2, 
observa-se que foram encontrados valores acima do indicado para o parâmetro coliformes 
termotolerantes que apresentou 260.000 e 400.000 UFC/100 mL nas coletas de abril e 
maio respectivamente. Valores elevados de coliformes termotolerantes estão relacionados 
com lançamentos de esgotos domésticos sem tratamento adequado. 

A FIGURA 4.2 ilustra a coleta de amostras de água no ponto P1. 
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FIGURA 4.2: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PONTO P1 

b) Ponto 2 – Rio Pau do Barco 

O QUADRO 4.3 apresenta os resultados das análises realizadas no ponto P2 localizado 
no rio Pau do Barco à montante da ETE. As coletas neste ponto foram realizadas no dia 
17 de maio de 2013, e as análises foram realizadas laboratório GreenLab Análises 
Químicas e Toxicológicas. 

QUADRO 4.3 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NO PONTO P2 

PARÂMETRO UNIDADE 
RESULTADOS VMP 

CONAMA 357/2005¹  MAIO/13 

Temperatura °C 19,6 ... 

Oxigênio Dissolvido - OD mg O2/L 7,12 > 5,00 

Condutividade µS/cm 113 ... 

pH ... 6,8 6,0 a 9,0 

Sólidos Totais mg/L 78 ... 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 72 500 

Nitrogênio Total mg N/L 7,86 ... 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 2,91 3,7 

Nitrito mg/L 0,03 1,00 

Nitrato mg/L 0,39 10,00 

Fósforo Total mg P/L 0,24 0,05 

Ortofosfato mg P-PO4/L <0,012 ... 

DBO5 mg DBO5/L 3 < 5,00 

Cloreto  mg Cl /L 15,4 250 

Salinidade epm 0,105 < 0,5 

Coliformes Termotolerantes UFC/100 mL 100.000 1.000 
Nota 1: Águas doces – Classe 2 
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Comparando os resultados obtidos com os valores máximos (VMP) ou mínimos (VmP) 
permitidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005, para águas doces classe 2, 
observou-se que foram encontrados valores acima do indicado para os parâmetros 
fósforo que apresentou 0,24 mg/L e coliformes termotolerantes que apresentou 100.000 
UFC/100 mL. Valores elevados de fósforo e coliformes termotolerantes estão 
relacionados com lançamentos de esgotos domésticos sem tratamento adequado. 

c) Ponto 3 – Rio Pau do Barco 

O QUADRO 4.4 apresenta os resultados das análises realizadas no ponto P3 localizado 
no rio Pau do Barco. As coletas neste ponto foram realizadas nos dias 05 de abril e 17 de 
maio de 2013, e as análises foram realizadas pelo laboratório GreenLab Análises 
Químicas e Toxicológicas. 

QUADRO 4.4 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NO PONTO P3 

PARÂMETRO UNIDADE 
RESULTADOS VMP 

CONAMA 357/2005¹  ABRIL/13  MAIO/13 

Temperatura °C 24,0 19,2 ... 

Oxigênio Dissolvido - OD mg O2/L 6,41 6,71 > 5,00 

Condutividade µS/cm 496 1097 ... 

pH ... 6,4 6,3 6,5 a 8,5 

Sólidos Totais mg/L 112 2486 ... 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 38 2187 ... 

Nitrogênio Total mg N/L 0,97 8,15 ... 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 0,69 5,82 0,40 

Nitrito mg/L <0,004 <0,004 0,07 

Nitrato mg/L <0,007 0,37 0,40 

Fósforo Total mg P/L 0,086 0,71 0,124 

Ortofosfato mg P-PO4/L <0,012 <0,012 ... 

DBO5 mg DBO5/L 4 12 < 5,00 

Cloreto  mg Cl /L 13,4 1195 ... 

Salinidade epm 0,082 6,203 0,5 a 30 

Carbono orgânico total  mg /L ... 3,3 3,0 

Coliformes Termotolerantes UFC/100 mL 2.200.000 70.000 1.000 

Nota 1: Águas salobras – Classe 1 

Comparando os resultados obtidos com os valores máximos (VMP) ou mínimos (VmP) 
permitidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005, para águas salobras classe 1, 
observou-se que foram encontrados valores acima do indicado para os parâmetros 
nitrogênio amoniacal com concentrações de 5,82 e 0,69 mg/L nas coletas de abril e maio, 
fósforo e carbono orgânico total com valores de 0,71 mg/L e 3,3 mg/L respectivamente 
nas coletas de maio, e coliformes termotolerantes que apresentou os valores de 
2.200.000 e 70.000 UFC/100 mL nas coletas de abril e maio respectivamente. 
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Valores elevados de nitrogênio, fósforo, carbono orgânico total e coliformes 
termotolerantes estão relacionados com lançamentos de esgotos domésticos sem 
tratamento adequado. 

d) Ponto 4 – Rio Pau do Barco 

O QUADRO 4.5 apresenta os resultados das análises realizadas no ponto P4 localizado 
no rio Pau do Barco dentro do mangue do Saco Grande. As coletas neste ponto foram 
realizadas no dia 17 de maio de 2013, e as análises foram realizadas pelo laboratório 
GreenLab Análises Químicas e Toxicológicas. 

QUADRO 4.5 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NO PONTO P4 

PARÂMETRO UNIDADE 
RESULTADOS VMP 

CONAMA 357/2005¹  MAIO/13 

Temperatura °C 22,6 ... 

Oxigênio Dissolvido - OD mg O2/L 5,11 > 6,00 

Condutividade µS/cm ≥ 2.000 ... 

pH ... 6,7 6,0 a 8,5 

Sólidos Totais mg/L 23.628 ... 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 2.243 ... 

Nitrogênio Total mg N/L 9,32 ... 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 2,62 0,40 

Nitrito mg/L <0,004 0,07 

Nitrato mg/L <0,007 0,40 

Fósforo Total mg P/L 0,3 0,062 

Ortofosfato mg P-PO4/L <0,012 ... 

DBO5 mg DBO5/L 15 < 5,00 

Cloreto (mg/L) mg Cl /L 14.226 ... 

Salinidade epm 62,4 > 30 

Carbono orgânico total  mg /L 34,1 3,00 

Coliformes Termotolerantes UFC/100 mL 9.500 1.000 

Nota 1: Águas salobras – Classe 1 

Comparando os resultados obtidos com os valores máximos (VMP) ou mínimos (VmP) 
permitidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005, para águas salinas classe 1, 
observou-se que foram encontrados valores fora dos padrões estabelecidos para os 
parâmetros oxigênio dissolvido que apresentou valor de 5,11 mg/L, nitrogênio amoniacal 
que apresentou valor de 2,62 mg/L, fósforo total que apresentou valor de 0,3 mg/L, 
carbono orgânico total que apresentou valor de 34,1 mg/L e coliformes termotolerantes 
que apresentou valor de 9.500 UFC/100 mL. 

Valores elevados de nitrogênio, fósforo, carbono orgânico total e coliformes 
termotolerantes e baixos de oxigênio dissolvido estão relacionados com lançamentos de 
esgotos domésticos sem tratamento adequado. 
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e) Ponto 5 – Baia Norte de Florianópolis 

O QUADRO 4.6 apresenta os resultados das análises realizadas no ponto P5 localizado 
na Baía Norte de Florianópolis. As coletas neste ponto foram realizadas no dia 17 de maio 
de 2013, e as análises foram realizadas pelo laboratório GreenLab Análises Químicas e 
Toxicológicas. 

QUADRO 4.6 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NO PONTO P5 

PARÂMETRO UNIDADE 
RESULTADOS VMP 

CONAMA 357/2005¹  MAIO/13 

Temperatura °C 23,1 ... 

Oxigênio Dissolvido - OD mg O2/L 5,62 > 6,00 

Condutividade µS/cm ≥2.000 ... 

pH ... 7,5 6,0 a 8,5 

Sólidos Totais mg/L 20.700 ... 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 16.527 ... 

Nitrogênio Total mg N/L 6,7 ... 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 0,82 0,40 

Nitrito mg/L <0,004 0,07 

Nitrato mg/L <0,007 0,40 

Fósforo Total mg P/L 0,16 0,062 

Ortofosfato mg P-PO4/L <0,012 ... 

DBO5 mg DBO5/L 20 < 5,00 

Cloreto (mg/L) mg Cl /L 18.389 ... 

Salinidade epm 79,7 > 30 

Carbono orgânico total  mg /L 71,7 3,00 

Coliformes Termotolerantes UFC/100 mL 6.900 1.000 

Nota 1: Águas salinas – Classe 1 

Comparando os resultados obtidos com os valores máximos (VMP) ou mínimos (VmP) 
permitidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005, para águas salinas classe 1, 
observou-se que foram encontrados valores fora dos padrões estabelecidos para os 
parâmetros oxigênio dissolvido que apresentou valor de 5,62 mg/L, nitrogênio amoniacal 
que apresentou valor de 0,82 mg/L, fósforo total que apresentou valor de 0,16 mg/L, 
carbono orgânico total que apresentou valor de 71,1 mg/L e coliformes termotolerantes 
que apresentou valor de 6.900 UFC/100 mL. 

Valores elevados de nitrogênio, fósforo, carbono orgânico total e coliformes 
termotolerantes e baixos de oxigênio dissolvido estão relacionados com lançamentos de 
esgotos domésticos sem tratamento adequado. 

f) Ponto 6 – Baia Norte de Florianópolis 

O QUADRO 4.7 apresenta os resultados das análises realizadas no ponto P6 localizado 
na Baía Norte de Florianópolis. As coletas neste ponto foram realizadas no dia 17 de maio 
de 2013, e as análises foram realizadas pelo laboratório GreenLab Análises Químicas e 
Toxicológicas. 
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QUADRO 4.7 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NO PONTO P6 

PARÂMETRO UNIDADE 
RESULTADOS 

VMP - CONAMA 357/2005¹  
MAI/O13 

Temperatura °C 23,3 ... 

Oxigênio Dissolvido - OD mg O2/L 6,15 > 6,00 

Condutividade µS/cm ≥2.000 ... 

pH ... 7,9 6,0 a 8,5 

Sólidos Totais mg/L 33.450 ... 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 25.793 ... 

Nitrogênio Total mg N/L 7,28 ... 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 0,28 0,40 

Nitrito mg/L <0,004 0,07 

Nitrato mg/L <0,007 0,40 

Fósforo Total mg P/L 0,07 0,062 

Ortofosfato mg P-PO4/L <0,012 ... 

DBO5 mg DBO5/L 15 < 5,00 

Cloreto  mg Cl /L 22.358 ... 

Salinidade epm 89,5 > 30 

Carbono orgânico total  mg /L 55,2 3,00 

Coliformes Termotolerantes UFC/100 mL 20 1.000 
  Nota 1: Águas salinas – Classe 1 

Comparando os resultados obtidos com os valores máximos (VMP) ou mínimos (VmP) 
permitidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005, para águas salinas classe 1, 
observou-se que foram encontrados valores acima do indicado para os parâmetros 
fósforo total que apresentou valor de 0,0,7 mg/L, carbono orgânico total que apresentou 
valor de 55,2 mg/L. 

Valores elevados de fósforo e carbono orgânico total estão relacionados com 
lançamentos de esgotos domésticos sem tratamento adequado. 

Somente com um monitoramento contínuo será possível conhecer a real situação da 
qualidade das águas dos recursos hídricos da área de influência direta do 
empreendimento. No entanto, pode-se afirmar que os resultados obtidos nas análises, 
demonstram que o rio Pau do Barco encontra-se com a qualidade de suas águas 
deterioradas em função da falta de tratamento dos esgotos domésticos da região. Desta 
forma, comprova-se a importância de se implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário – 
SES Saco Grande. 

4.6 - Estudo de Autodepuração do Corpo Receptor  

Para a definição do ponto de lançamento do efluente tratado da estação de tratamento de 
esgoto, bem como o nível de tratamento a ser implantado na ETE, foram realizados 
estudos de autodepuração no rio Pau do Barco e dispersão na Enseada da Baía Norte, 
sendo este último o local de lançamento do efluente tratado na ETE atualmente em 
funcionamento (LAI n° 5951/2013). 
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Com a utilização do modelo DEL-3D, o referido estudo teve como objetivo a verificação da 
capacidade de dispersão do efluente tratado, tanto a nível secundário quanto a níve 
terciário, da ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande na ensedada 
da Baía Norte. Avaliou também a distância necessária para que o efluente tratado na ETE 
seja depurado nas águas do rio Pau do Barco tendo como parâmetro a Resolução do 
CONAMA nº 357/2005 para enquadramento dos recursos hídricos. 

Para as simulações foram consideradas as variações climáticas de temperatura, o regime 
de ventos, marés e correntes, conforme implementado no modelo hidrodinâmico, bem 
como as concentrações de saída apresentadas no QUADRO 4.8 para uma vazão de final 
de plano igual a 100 L/s. 

QUADRO 4.8 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
CONCENTRAÇÕES DE SAÍDA 

PARÂMETRO 
CONCENTRAÇÃO DE SAÍDA 

(mg/L)  FRAÇÃO¹ TRATAMENTO 
SECUNDÁRIO 

TRATAMENTO 
TERCIÁRIO 

DBO/COT 30/30 5/5 ... 

TKN 20 2 
NH4-N (57%) 
N-Org (43%) 

P. TOTAL 10 1 
P-Or (30%) 

P-PO4 (70%) 
Nota 1: Fração típica baseada em Von Sperling 

Também como dados de entrada foram utilizados para a modelagem os resultados dos 
levantamentos das variáveis físico-químico-biológicas de qualidade da água do rio Pau do 
Barco e da enseada da Baía Norte presentados no item 4.5.4 - Qualidade da Água do 
Corpo Receptor. 

4.6.1 - Resultado da Modelagem 

Ao final das simulações, verificou-se que o lançamento do efluente tratado, a nível de 
terciário na ETE, na Baía Norte causaria pequenas variações na qualidade da água 
apenas no campo próximo, até 300 m, sem comprometer a capacidade de suporte do 
ecossistema. Para a qualidade do efluente após tratamento terciário, a depuração e a 
diluição dos constituintes ocorre de forma acelerada possibilitando inclusive alcançar 
níveis de padrões de Classe 1 em um raio inferior a 500 m do ponto de lançamento.  

Da FIGURA 4.3 a FIGURA 4.8 são apresentados os resultados da modelagem para o 
lançamento do efluente tratado na ETE, a nível terciário, na Enseada da Baía Norte. 
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FIGURA 4.3: ENSEADA DA BAÍA NORTE 

PARÂMETRO NH4 
MARÉ DE QUADRATURA (INVERNO E VERÃO) SOB VARIAÇÕES DIÁRIAS DE 

MARÉ 
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FIGURA 4.4: ENSEADA DA BAÍA NORTE 

PARÂMETRO NH4 
MARÉ DE SIZÍGIA (INVERNO E VERÃO) SOB VARIAÇÕES DIÁ RIAS DE MARÉ 
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FIGURA 4.5: ENSEADA DA BAÍA NORTE 

PARÂMETRO COT 
MARÉ DE QUADRATURA (INVERNO E VERÃO) SOB VARIAÇÕES DIÁRIAS DE 

MARÉ 
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FIGURA 4.6: ENSEADA DA BAÍA NORTE 

PARÂMETRO COT 
MARÉ DE SIZÍGIA (INVERNO E VERÃO) SOB VARIAÇÕES DIÁ RIAS DE MARÉ 

 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
77

 
FIGURA 4.7: ENSEADA DA BAÍA NORTE 

PARÂMETRO FÓSFORO TOTAL 
MARÉ DE QUADRATURA (INVERNO E VERÃO) SOB VARIAÇÕES DIÁRIAS DE 

MARÉ 
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FIGURA 4.8: ENSEADA DA BAÍA NORTE 

PARÂMETRO FÓSFORO TOTAL 
MARÉ DE SIZÍGIA (INVERNO E VERÃO) SOB VARIAÇÕES DIÁ RIAS DE MARÉ 

O resultado completo da modelagem realizada para este estudo, consta no Apêndice A – 
Estudo de Autodepuração, o qual é parte integrante deste documento. 
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4.6.2 - Conclusão do Estudo 

Com base no resultado das modelagens verificou-se que a melhor opção de lançamento 
do efluente tratado na ETE é a Enseada da Baía Norte, local onde hoje é realizado o 
lançamento do efluente da ETE em operação. Observou-se que diferente do rio Pau do 
Barco, a Enseada da Baía Note possui maior capacidade de depuração e diluição de 
contaminantes. A ação dos ventos e correntes, do sul no período do inverno, e nordeste 
no verão, possibilitam a circulação e depuração dos constituintes do efluente, quando 
lançados em concentrações a nível terciário conforme apresentado no QUADRO 4.8. 

Além dos resultados da modelagem deve ser considerado o fato do rio Pau do Barco 
atravessar a Estação Ecológica de Carijós, onde qualquer variação na qualidade do 
efluente em função da operacionalização da estação afetará diretamente o seu 
ecossistema. 

Outra questão se dá em função das águas do rio Pau do Barco apresentarem-se 
atualmente impactadas em virtude da falta de saneamento básico na região, resultando 
em condições típicas de rio de água doce classe 4 (CONAMA 357/2005). Assim, é 
recomendável que qualquer fonte de eutrofização, como o lançamento de efluentes, 
mesmo com tratamento terciário, seja evitado neste curso d’água a fim de possibilitar a 
recuperação deste ecossistema. 

O estudo de autodepuração do rio Pau do Barco e dispersão da Baía Norte na sua 
íntegra, consta no Apêndice A – Estudo de Autodepuração, o qual é parte integrante 
deste Estudo Ambiental Simplificado – EAS do SES Saco Grande. 

4.7 - Caracterização Geológico-Geotécnica da Área d o Empreendimento 

A Área de Influência Direta – AID do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande apresenta-se como uma região costeira, onde nas superfícies planas ocorrem os 
sedimentos quaternários e nas elevações predominam rochas graníticas. 

Este item apresenta as características geológicas e geotécnicas dos solos da região onde 
será implantado o sistema de esgotamento proposto apontando os aspectos referentes à 
natureza das camadas constituintes do subsolo, a compressibilidade e capacidade do 
terreno, ambos baseados em Sondagens a Percussão – SPT, executadas nos locais 
previstos para ETE. 

4.7.1 - Caracterização Geológica Regional 

Para caracterização das unidades estratigráficas da região em estudo utilizou-se a 
caracterização da geologia e estratigrafia do município de Florianópolis através do Mapa 
Geológico da Ilha de Santa Catarina elaborado pelos Geólogos Francisco Caruso Júnior e 
João Awdziej, em 1993.  

De acordo com o desenho nº 02019-SES-ECO-DGE-0170-A, apresentado no Volume II – 
Desenhos, na região de estudo do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande encontram-se as seguintes unidades estratigráficas: 
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a) Granito Ilha (Suíte Intrusiva Pedras Grandes) 

Compõe a maior parcela de rochas da Ilha de Santa Catarina, e de algumas ilhas 
oceânicas próximas. São monzonitos a biotita, sienogranitos e leucosienogranitos, com 
texturas geralmente herogranulares e algumas variedades porfiríticas. A coloração é em 
geral cinza rosada, e a granulação média a grosseira, sendo isótropos. Apresenta vários 
tipos aplíticos. Mineralogicamente é constituído por plagioclásio, k-feldspato, quartzo e 
biotita.  

b) Granito Itacorubi 

Trata-se de um monzo a sieno granito, com textura equigranular predominantemente fina, 
a cor característica é cinza clara, com tons esverdeados ou avermelhados e sua estrutura 
é isótropa. Estão diretamente relacionadas às rochas vulcânicas riolíticas Cambirela, 
encontrando-se porções de riolito imersos no Granito Itacorubi. 

c) Riolito Cambirela 

O Riolito Cambirela é uma rocha vulcanogênica genética e temporalmente relacionada ao 
Granito Itacorubi. Sua ocorrência mais significativa dá-se na região sul da ilha, 
principalmente entre a Armação de Pântano do Sul e ocorrências menores no Morro da 
Cruz, Morro do Campeche, Ratones e Ribeirão da Ilha. 

Petrograficamente, as litologias dessa unidade podem ser agrupadas em duas fácies 
distintas: riolitos e riodacitos, onde os primeiros são predominantes, e tufos ignimbríticos. 

Estes riolitos são cinza escuro, por vezes isótropos ou com nítidas estruturas de fluxo. As 
variedades mais abundantes são as que mostram fenocristais corroídos de quartzo e 
texturas de fluxo. 

d) Formação Serra Geral 

Esta Formação é representada na Ilha por diques de diabásio, muito frequentes, com 
espessuras e comprimentos variados, encaixados nos granitóides, preenchendo falhas e 
fraturas de direção preferencial N 300 a 600 E. Entre os diques de diabásio mais 
importantes na Ilha podem ser mencionados o do Morro da Cruz, do Cacupé, de Ingleses, 
Pântano do Sul e Ponte Hercílio Luz. 

e) Plioceno ao Holoceno 

e.1) Depósitos de Encostas 

F. Caruso Jr. (1993) assim designou os depósitos que se apresentam na forma de rampas 
moldadas nas encostas dos morros, sendo constituídos por sedimentos continentais, com 
eventual contribuição fluvial, compostos por areias de granulometria grosseira, com seixos 
esparsos e matriz síltico-argilosa.  Em alguns locais chegam formar depósitos de tálus. 

Em muitos locais observou que os depósitos de encostas estão interdigitados com 
terraços marinhos pleistocênicos. A região da Trindade/Itacorubi é um dos exemplos, 
inclusive o campus da UFSC; as encostas que margeiam a estrada Morro das Pedras/Alto 
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do Ribeirão, Morro da Lagoa próximo ao Bairro Village.  De Ratones em direção ao norte 
da Ilha, estes processos deposicionais também são observados. 

Na região do Rio Vermelho, depósitos marinhos praiais recobertos por depósitos eólicos, 
ambos de idade inferida pleistocênica, apresentam-se com grande distribuição areal, 
fazendo contato à oeste com o cristalino, onde se interdigitam com os depósitos de 
encostas. Sob condições de chuvas intermitentes, esta zona de contato torna-se uma 
área de escoamento d'água oriunda do cristalino em direção à Lagoa da Conceição, 
acarretando erosão de tornando esta região temporariamente alagada. 

f) Quaternário - Pleistoceno e/ou Holoceno 

Segundo F. Caruso Jr. (1993), o cordão marinho interno corresponderia ao Pleistoceno, 
situando-se em cotas mais altas do que o cordão externo, holocênico. O cordão marinho 
interno é composto por areias quartzosas de granulação média a grosseira, com alguma 
porcentagem de silte e coloração variando entre amarelo e marrom. Mostra-se mais 
compacto em direção à base, onde geralmente, encontra-se impregnado por ácidos 
húmicos e óxidos de ferro. Este depósito praial encontra-se geralmente, capeado por 
depósitos eólicos, compostos por areias quartzosas de granulometria fina a média, e 
coloração amarelada. Está relacionado a um evento trans-regressivo do nível do mar, 
ocorrido há 120.000 anos. 

O cordão litorâneo interno representa a antiga planície costeira da Ilha. Sua maior 
expressão ocorre nas regiões do Rio Vermelho e Campeche, onde a superfície destes 
depósitos apresenta-se caracteristicamente ondulada, refletindo o antigo ambiente eólico, 
que se instalou sobre estes depósito praiais. 

O cordão marinho externo caracteriza-se por geralmente recobrir depósitos de trutas e ser 
recoberto por depósitos eólicos. Seria posterior à Transgressão Holocênica, cujo evento 
atingiu seu máximo há aproximadamente 5.100 anos. 

f.2) Depósitos Marinhos Praiais Holocênicos 

O cordão externo holocênico compõe-se essencialmente de areias quartzosas, de 
granulometria média a grosseira. Pode estar recobrindo depósitos de turfas, como na 
borda leste da Ilha, ou então recobrindo depósitos lagunares ou de fundo de baía, como 
nas regiões norte e oeste. 

f.3) Depósitos Transicionais Lagunares  

F. Caruso Jr. (1993) assim denominou depósitos que temporariamente adquiriram 
características lagunares, a partir de um processo de inundação e erosão, em função de 
uma oscilação positiva do nível do mar. Como exemplo cita as regiões de 
Canasvieiras/Cachoeira, a região próxima do Aeroporto e Pântano do Sul. 

f.4) Depósitos Lagunares 

Estes depósitos lagunares estão representados pelas lagoas da Conceição e Peri, com 
depósitos de fundo, predominando sedimentos arenosos nas partes marginais e siltosas 
nas partes mais centrais e profundas, com fácies transicionais. 
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f.5) Depósitos Eólicos  

Os depósitos antigos relacionam-se ao período inferido como pleistocênico, sendo 
compostos por areias de coloração amarelada ou amarronzada, com alto teor de óxidos 
de ferro. Já os depósito eólicos atuais são compostos por areias de coloração 
esbranquiçada ou amarelada. As esbranquiçadas referem-se a depósitos holocênicos que 
podem estar ativos na forma de dunas ou fixados por vegetação arbustiva. As de 
coloração amarelada, que estão ativas, são fruto de retrabalhamento de depósitos 
marinho de idade inferida pleistocênica, porém raras na Ilha. 

g) Holoceno 

g.1) Depósitos Paludiais e Turfáceos 

Segundo F. Caruso Jr. (1993) encontram-se de maneira contínua ao longo do setor leste 
da Ilha. Situados nas depressões que separam os cordões litorâneos, têm características 
paludais nas zonas semi-alagadas e ocorrem como turfas, quando sob o cordão externo.  
Como exemplo deste ambiente tem-se a região da Praia do Moçambique. 

g.2) Depósitos de Manguezais 

É constituído por sedimentos finos ricos em matéria orgânica e, por diversificada 
vegetação. Ocorrem em quatro regiões no lado oeste da Ilha, sendo nas proximidades do 
aeroporto, desde a Costeira do Pirajubaé até a Ponta do Caiacanga-Mirim, região do 
Itacorubi, Saco Grande, Ratones, Daniela e Canasvieiras. 

h) Feições erosivas de Paleocanais Lagunares 

Como exemplo de feições erosivas de paleocanais lagunares, F. Caruso Jr. (1993) cita a 
Barra da Lagoa e outro no Rio Vermelho, Ponta das Almas e Rio Tavares, onde o cordão 
externo da Lagoa da Conceição mostra sinais de rompimento, com a ligação entre a 
laguna e o mar. Na Lagoa do Peri também identificou um paleocanal. 

i) Feições Deposicionais de Cristas de Praia Progradantes 

É o resultado de um processo de progradação praial ocorrido no Holoceno, quando o 
nível do mar estabilizou-se próximo do nível atual. Estas feições basicamente se 
restringem ao setor norte da Ilha, estando representadas nas regiões de Canasvieiras e 
Jurerê, onde propiciou a formação de um extenso depósito de manguezal na retaguarda 
da região. 

j) Feições Deposicionais de Esporões Arenosos 

Menciona F. Caruso Jr. (1993) esporões arenosos que se apresentam submersos ou 
emersos.  Como exemplo de esporões submersos cita o próximo às margens da Lagoa 
da Conceição e como emerso nas praias da Daniela e Ponta das Canas. 
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k) Sambaquis 

Entre os sambaquis mais estudados estão os situados na região da Lagoa da Conceição, 
tais como o da Ponta das Almas, Rio Vermelho, Moçambique, Mocotó e Ilhota. Ocorrem 
outros na região sul, norte e centro-oeste da Ilha. 

4.7.2 - Caracterização Geológica da Área da ETE 

A ETE do bairro Saco Grande, será implantada sobre solos de alteração e rochas 
correspondentes ao Granito Ilha, Granito Itacorubi, a Formação Serra Geral e aos 
Sedimentos Quaternários. 

a) Granito Ilha 

O Granito Ilha ocupa grande parte da área do Bairro Saco Grande, que vai desde a Praia 
do Cacupé, as encostas do Bairro Saco Grande, Cemitério Jardim da Paz e Rodovia João 
Paulo. Este granito aflora ao longo da SC 401, na descida do Cemitério Jardim da Paz, 
em alguns pontos na encosta da Rodovia João Paulo, em vários pontos da Praia de 
Cacupé e no corte de Cacupé da SC 401. 

A forma de ocorrência mais comum do Granito Ilha está representada por seus solos 
residuais. Nas rochas graníticas, tipo monzonitos, sienogranitos, granodioritos têm em sua 
constituição mineralógica feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, biotita e/ou anfibólio. 
Os processos de alteração vão transformar os minerais destas rochas, em minerais 
argilosos. A velocidade de alteração tende ser maior para os anfibólios, seguindo-se da 
biotita, plagioclásio, feldspato potássico, e quartzo pode-se considerar como um mineral 
que não se altera.  

Como o horizonte C é um solo onde os constituintes mineralógicos instáveis se encontram 
predominantemente, parcialmente alterados e onde estão preservadas as características 
texturais e estruturais da rocha, neste horizonte, somente o quartzo não estará alterado, 
enquanto o anfibólio e a biotita tenderão estar totalmente alterados. A argila e o 
plagioclásio estarão bastante alterados, o feldspato potássico estará parcialmente 
alterado, mais ou menos dependendo da posição da amostra, se mais próxima da rocha, 
ou mais próxima do horizonte B. Em função deste estágio de alteração o horizonte C 
derivado de um granito, poderá ser areno-síltico-argiloso, síltico-areno-argiloso ou síltico-
argilo-arenoso. 

Resultados de ensaios efetuados com amostras de solos derivados do granito que 
ocorrem na região de Florianópolis mostraram os resultados apresentados no QUADRO 
4.9. 

QUADRO 4.9 
REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DOS SOLOS DERIVADOS DOS  GRANITOS 

ROCHA GRANITO GROSSEIRO 

SOLO HORIZONTE C HORIZONTE B 

MINERAIS AREIA  SILTE ARGILA  AREIA SILTE ARGILA  

Quartzo            - 20% 20% ... ... 20% ... ... 
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ROCHA GRANITO GROSSEIRO 

SOLO HORIZONTE C HORIZONTE B 

MINERAIS AREIA  SILTE ARGILA  AREIA SILTE ARGILA  

Feldspato K      - 60% 40-20% 20-20% 00-20% 10% 20% 30% 

Plagioclásio Na - 10% ... 5% 5% ... ... 10% 

Biotita               - 10% ... ... 10% ... ... 10% 

Granulação 40-20% 25-25% 15-35% 30% 20% 50% 

Textura areno síltico argiloso argilo areno siltoso 

Argila provável Caulinita Caulinita 

Classificação HRB A-1-B A-2-4 A-7-6; A-7-5; A-4 

ISC 10-40% 5-25% 6-12% 

Expansão 0,2% a 0,8% 0,5-2,0% 

Constatou-se especialmente no horizonte C do solo derivado do granito, o grau de 
alteração que determinará variações em suas características texturais e geotécnicas. Pelo 
QUADRO 4.9, observou-se que nos solos correspondentes ao horizonte C do granito, há 
a predominância de solos tipo A-1-B e A-2-4, com o ISC variando de 10 a 40% e 5-25%, 
respectivamente, enquanto a expansão varia de 0,2 a 0,8%. No horizonte B predominam 
solos tipo A-7-6, A-7-5 e A-4, com o ISC variando de 6 a 12% e a expansão entre 0,5 a 
2%. 

Atenção especial deve ser dispensada ao horizonte C do granito, quando os feldspatos 
mostram um estágio parcial de alteração. Os grãos de feldspatos medianamente 
alterados, quando compactados tende a se romper em inúmeros fragmentos, ficando os 
espaços vazios, gerados pela fragmentação sem preenchimento.  

b) Granito Itacorubi 

O Granito Itacorubi com sua coloração cinza clara e tons esverdeados ou avermelhados, 
ocorre mais a sudeste do Bairro Saco Grande. Este granito forma a elevação que separa 
o Saco Grande da Lagoa da Conceição. Próximo do contato do Granito Itacorubi com o 
Granito Ilha, observa-se um alinhamento, com desnível, que sugerem ser um contato por 
falha. 

São poucos os afloramentos do Granito Itacorubi, ocorrendo, na maior parte das vezes, 
com seus solos residuais e matacões em seu meio. 

c) Formação Serra Geral  

A Formação Serra Geral na região do Saco Grande está representada por diques de 
diabásio. Estes diques de diabásio podem ser vistos na SC 401, no corte de Cacupé e na 
encosta do Bairro Monte Verde, próximo das linhas de alta tensão. 

Sendo o diabásio a rocha representativa da Formação Serra Geral e constituído por 
plagioclásio cálcico e piroxênio, com uma textura de fina à média e tendo estes minerais 
grande alterabilidade, alterando-se a minerais argilosos, os solos residuais formados 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
85

apresentam características semelhantes aos produzidos pelos basaltos, com algumas 
diferenças de granulação, especialmente, no horizonte C. 

Assim, correspondendo o horizonte C, a uma alteração predominantemente parcial dos 
constituintes mineralógicos instáveis da rocha, o plagioclásio cálcico e o piroxênio estarão 
fragmentados, formando uma fração arenosa fina e siltosa e ainda, estarão parcialmente 
alterados a argila do grupo das esmectitas. O solo formado neste horizonte C, tenderá 
apresentar uma classificação textural areno siltosa, síltico argilosa, até argilo siltosa, de 
coloração amarelada à avermelhada. O horizonte B tenderá formar um solo argilo siltoso, 
marrom avermelhado, podendo caracterizar inclusive, solos lateríticos, conforme mostra o 
QUADRO 4.10. 

QUADRO 4.10 
SOLOS DERIVADOS DO DIABÁSIO DA FORMAÇÃO SERRA GERAL  

ROCHA 
SOLOS DERIVADOS 

HORIZONTE C HORIZONTE B 

Diabásio Areno siltoso; Síltico argiloso; Argilo siltoso Argilo siltoso 

Grupo da Argila Esmectita Caulinita 

 
Os solos derivados do diabásio, o horizonte B tem mostrado características geotécnicas 
mais regulares, comparativamente ao horizonte C. O horizonte B derivado do diabásio 
tem mostrado características, que frequentemente o classificam como solos lateríticos, 
tipo A-7-5 e A-7-6, com elevado teor de óxidos de ferro, enquanto que o horizonte C tem 
apresentado características geotécnicas que vão desde solos com boas características 
para subleito, até solos expansivos. 

Os diques de diabásio por serem mais fraturados do que os granitos, nos quais estão 
encaixados, formam verdadeiros coletores de água. Aliado a esta maior capacidade de 
captação de água, a sua constituição mineralógica possibilita formar uma maior 
espessura de solo, comparativamente aos granitos. 

A maior espessura de solo nos diabásios, comparativamente com os granitos, aliado a 
maior capacidade de captação de água, fazem das áreas de ocorrência dos dique de 
diabásio, pontos predominantes na ocorrência de escorregamentos. 

Um dos casos de escorregamento ocorrido na região do Saco Grande, ocorreu no ano de 
1983, no corte de Cacupé, quando a rodovia ficou completamente obstruída. Naquela 
ocasião, foi constada a ocorrência de um dique de diabásio, disposto diagonalmente à SC 
401. Também foi constatada a surgência de água no pé do corte, onde o diabásio 
aflorava. 

Posteriormente, a falta de manutenção das banquetas do talude do corte, ocasionou a 
erosão de uma banqueta, originando uma verdadeira voçoroca, que evoluiu, provocando 
um grande escorregamento, que novamente obstruiu o corte de Cacupé, da SC 401.  

Na FIGURA 4.9 observa-se na primeira seção a situação do corte em Cacupé, após a 
implantação da SC 401. Após, na segunda seção um pequeno bloco interrompeu o fluxo 
da água na sarjeta da banqueta, fazendo com que a água escoa-se pelo talude, 
provocando erosão. E por fim, na terceira seção com as chuvas ocorridas em 1983, houve 
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o deslizamento no contato solo/rocha obstruindo as duas pistas. Tendo em vista estas 
instabilidades foi elaborado um projeto de estabilização dos taludes do corte de Cacupé 
na SC 401, mas este projeto não foi implantado. 

  

 

FIGURA 4.9: SEÇÕES ESQUEMÁTICAS MOSTRANDO A EVOLUÇÃ O DO 
ESCORREGAMENTO OCORRIDO NO CORTE DE CACUPÉ NA SC 40 1 

d) Depósitos Transicionais Lagunares 

Os Depósitos Transicionais Lagunares ocorrem recobrindo o Granito Ilha, junto a encosta, 
podendo ser identificados, principalmente, ao longo da rua Virgílio Várzea. 

A natureza destes depósitos pode ser identificada pelas sondagem efetuadas para o 
projeto de acréscimos do Centro Administrativo. 

Junto à rua Virgílio Várzea a sondagem determinou: 

• 0,0 a 2,5 m = Areia argilosa acinzentada; 

• 2,5 a 7,8 m = Silte arenoso preto, com restos vegetais; 

• 7,8 a 13,3 m = Areia grossa argilosa acinzentada; 

• 13,3 a 15,5 m = Argila síltico arenosa amarelada; e 

• Impenetrável  = 15,5 m 

1ª Seção 2ª Seção 

3ª Seção 
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Sondagem realizada na área central do centro do Centro Administrativo mostrou o 
seguinte perfil: 

• 0,0 a 0,1 m = Camada vegetal; 

• 0,1 a 1,1 m = Silte argilo arenoso avermelhado (aterro); 

• 1,1 a 4,5 m = Areia grossa siltosa acinzentada; 

• 4,5 a 9,6 m = Argila siltosa cinza clara; 

• 9,6 a 14,6 m = Areia grossa pouco siltosa cinza clara; e 

• Impenetrável = 14,6 m. 

Através de outras sondagens realizadas no Centro Administrativo, constatou-se a 
ocorrência de uma camada de areia grossa, vindo após os solos residuais do granito. 

Constata-se, também, a lenticularidade das camadas, indicando poder ocorrer uma 
grande variação no tipo de sedimento, tanto horizontal, como verticalmente. A camada de 
silte arenoso preto, com restos vegetais, não foi observada nas demais sondagens no 
Centro Administrativo. 

e) Depósito de Manguezais 

A área do Saco Grande, compreendida pelo manguezal, cortada pelo rio Pau do Barco, é 
formada por uma argila preta, com matéria orgânica. Vai desde a SC 401 até o mar, 
abrangendo o Floripa Shopping, parte das Servidões Anastácio, Laura Lima e Manoel 
Amaro Laureano. 

Este sedimento argiloso preto com matéria orgânica, tem baixa resistência à compressão, 
sofrendo intenso adensamento, quando colocada carga sobre ele. Este adensamento é 
visível na ponte sobre o rio Pau do Barco, na SC 401, especialmente nos encontros da 
ponte, pelo desnível da plataforma da ponte e o aterro. 

f) Depósitos de Encosta 

Estes depósitos de encosta, sendo constituídos por sedimentos continentais, 
caracterizados, principalmente, por depósitos coluviais, com eventual contribuição fluvial e 
compostos por areias de granulometria grosseira, com seixos esparsos e matriz síltico-
argilosa, mostram preocupação quando seccionados, devido a tendência a instabilidade 
ao escorregamento, principalmente quando ocorrerem planos preferenciais de percolação 
de água. São depósitos heterogêneos, cuja utilização como empréstimo deve ser 
analisada caso a caso. A presença de matacões em elevado percentual pode dificultar a 
sua exploração. 

4.7.3 - Caracterização Pedológica Regional 

No que se refere a pedologia, segundo SANTOS, Glaci (1997), a área de implantação do 
Sistema de Esgoto Sanitário – SES Saco Grande está assentado sobre uma região onde 
ocorrem Solos Indiferenciados de Mangue com substrato de sedimentos quaternários, 
Glei Ta, Cambissolo e Cambissolo Ta associado com Podzólico Vermelho-Amarelo Tb.  
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a) Unidade SMsq 

O tipo de terreno composto por Solos de Mangue com substrato composto por 
sedimentos quaternários são predominantemente salinos, alagados, caracterizados por 
estarem localizados nas proximidades de desembocadura de rios e margens de lagoas. 
Alguns apresentam horizontes gleizados, com altos teores de sais. Não apresentam 
diferenciação de horizontes, com exceção das áreas marginais onde se observa um 
desenvolvimento de horizonte A sobre camadas sedimentares indiferenciadas. 

Como características geotécnicas desses solos, são impermeáveis, hidromórficos, com 
lençol freático na superfície, sem capacidade de suporte (representada por índice de 
resistência próximo a zero).  

b) Unidade Gsq 

São solos geralmente localizados em região de contorno das planícies de inundação. A 
ocupação dessas áreas, constituída por depósitos fluvio-lagunares deve ser criteriosa, 
pois nesses locais intercalam-se camadas síltico-argilosas, com camadas arenosas, 
ocorrendo, frequentemente níveis de solo orgânico de baixa capacidade suporte. Essa 
unidade apresenta baixos índices de resistência à penetração, e podem apresentar 
problemas para execução de fossas e sumidouros, devido à presença do lençol freático.  

c) Unidade Cg 

Solos que ocorrem próximos do topo dos morros, pouco evoluídos pedologicamente, 
devido a topografia que se encontram. Podem apresentar problemas com expansão, 
quando o material de origem for o diabásio. A quantidade de matacos também dificulta a 
execução de fundações. Por serem solos pouco profundos e que ocorrem em topografia 
muito íngreme a instalação de fossas e sumidouros fica prejudicada, pois não há 
espessura de solo suficiente para filtrar as impurezas. Além disso, pode percolar para 
superfície nas regiões mais baixas do talude. SANTOS, ainda reforça, que nessa unidade, 
a solução mais indicada é a instalação de rede de esgoto.  

d) Unidade Cde 

A associação de Cambissolo Ta, textura arenosa e média + Plintossolo, de textura 
arenosa e média + Podzólico Vermelho Amarelo, de textura média/argilosa, caracteriza-se 
por relevo suave ondulado e substrato de depósitos de encosta. Esses solos apresentam 
textura franco arenosa ou mais fina, mostrando teores pequenos de argila. Os valores de 
compressibilidade desses solos são os esperados para a maioria dos solos. 

4.7.4 - Sondagens na Área da ETE  

Foram realizados na área de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 
seis furos de sondagens, sendo os perfis de sondagens apresentados no ANEXO IV - 
deste relatório. 

No QUADRO 4.11 são apresentadas as coordenadas planas – UTM para localização dos 
pontos de sondagens na área da ETE. 
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QUADRO 4.11 
COORDENADAS PLANAS DOS PONTOS DE SONDAGENS 

PONTO 

COORDENADAS PLANAS – UTM (1) 
ZONA 22SG 

LESTE (E) 
EIXO X 

LESTE (E) 
EIXO X 

SP 01 746.193 6.949.730 

SP 02 746.187 6.949.760 

SP 03 746.181 6.949.740 

SP 04 746.209 6.949.760 

SP 05 746.214 6.949.770 

SP 06 746.192 6.949.778 
Nota (1): Datum WGS 84. 

A FIGURA 4.10 apresenta esquematicamente a seção geológica do bairro Saco Grande 
no sentido leste – oeste. Veem-se as encostas a leste, formadas pelo Granito Ilha, 
podendo sobre ele, ocorrerem depósitos coluviais, vindo após sedimentos arenosos e por 
último, os sedimentos argilosos, com matéria orgânica, depositados nas águas calmas do 
manguezal.  

 
FIGURA 4.10: BAIRRO SACO GRANDE - SENTIDO LESTE/OES TE 

SEÇÃO GEOLÓGICA ESQUEMÁTICA 

Geologicamente a ETE Saco Grande está localizada na transição da ocorrência do 
Granito Ilha, com os Depósitos de Manguezais. Para determinar mais detalhadamente as 
condições geológicas e geotécnicas, foram realizadas sondagens a percussão (SPT). De 
acordo com as características dos boletins, mostra que os SP 04 e SP 05 estão mais 
próximos da rodovia João Paulo, portanto na ocorrência do Granito Ilha, enquanto o SP 
06 está mais próximo do mangue. 

Os perfis de sondagem mostraram o impenetrável a mataco ou rocha nas seguintes 
profundidades: 

• SP 04 - Impenetrável = 5,7 m; 

• SP 05 - Impenetrável = 5,8 m; 
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• SP 06 - Impenetrável = 19,95 m; 

Analisando as profundidades determinadas pelas sondagens, conclui-se que a 
profundidade de 19,95 m determinada pela SP 06 é compatível para o local. As demais 
sondagens também atingiram valores esperados. 

4.7.5 - Perfil Estratigráfico da Área Estudada 

De acordo com as sondagens SPT executadas nesta área se verificou que a região onde 
será implantada a ETE é formada predominantemente por solo residual do Granito Ilha, 
apresentando superficialmente, até 2,5 m, sendo o horizonte B, com características, 
seguido por um horizonte C espesso, em média 8 m, com camada argilosa seguidas por 
silte, alcançando impenetrável.  

A presença deste solo residual confirma as caracterizações geológica e pedológica 
descritas anteriormente as quais indicam a ocorrência do Granito Ilha nesta região. 

A partir do ensaio SPT a literatura apresenta diversas correlações para a obtenção de 
diversos parâmetros tanto para solos arenosos quanto para solos argilosos. Tais 
correlações poderão ser utilizadas para cálculos preliminares das fundações das estações 
elevatórias e da ETE. A seguir serão apresentadas as correlações de parâmetros de 
resistência para argilas e areias de acordo com a análise dos boletins de sondagem. 

Analisando o boletim de sondagem SP 04 identificam-se especialmente camadas iniciais 
formadas por argila marrom, de consistência média a rija (NSPT de 6 a 13), seguidas de 
camadas de argila arenosa amarelada, rija a muito rija (NSPT de 13 a 24) e areia com 
pedregulho amarelada, com compacidade média (NSPT de 24 a 29), alcançando o 
impenetrável 5,7 m de profundidade. 

Na sondagem SP 05 identificam-se especialmente camadas iniciais formadas por argila 
marrom, de consistência variando entre média a rija (NSPT de 7 a 13), seguidas de 
camadas de argila arenosa amarelada, rija a muito rija (NSPT de 13 a 23) e silte arenoso 
amarelado, com compacidade média (NSPT de 23 a 25), alcançando o impenetrável 5,8 
m de profundidade. 

Na sondagem SP 06 identificam-se especialmente uma fina camada de aterro, seguidas 
por argila pouco arenosa amarelada, de consistência variando entre rija a média (NSPT 
de 9 a 5), seguidas de camadas de argila siltosa pouco arenosa amarelada, de 
consistência média a rija (NSPT de 5 a 10), silte argilo arenoso amarelado, medianamente 
compacto, compacidade média (NSPT de 10 a 22), silte pouco arenoso amarelado, 
compacto, com compacidade média a compacta (NSPT de 22 33), silte arenoso 
amarelado, com compacidade compacta (NSPT de 33 a 40), alcançando o impenetrável a 
19,95 m de profundidade. 

Analisando-se os valores de NSPTs obtidos nos ensaios laboratoriais executados, os 
quais variam de 6 a 40 golpes, verifica-se que o terreno apresenta capacidade de suporte 
competente podendo suportar fundações superficiais, levando-se em consideração a 
tensão admissível do solo em cada ponto. 

Frente a compressibilidade, os solos residuais normalmente não apresentam problemas 
deste tipo visto, que seu índice de vazios é muito menor que o das argilas moles, sua 
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resistência tende a aumentar e as deformações diminuírem com a profundidade. Sua 
estrutura também difere das argilas, pois depende do nível de alteração a que a rocha foi 
submetida, daí a classificação dos horizontes de solo em A, B, C e Rocha alterada. 

O horizonte B dos solos é caracterizado por apresentar uma alteração total dos minerais 
constituintes da rocha matriz, ou seja, não preserva suas características estruturais. 

Já o horizonte C é caracterizado por apresentar uma alteração parcial dos minerais 
constituintes da rocha matriz e preservar suas características estruturais, como por 
exemplo, bandeamento nos gnaisses, xistosidade nos filitos, amígdalas ou vesículas nos 
basaltos. 

4.7.6 - Suscetibilidade à Ocorrência de Processos de Dinâmica Superficial 

Os processos de dinâmica externa modificam muitas vezes de forma gradativa e outras 
de forma intensa a superfície da terra, afetando diretamente e prejudicialmente a 
sociedade. 

No Brasil os principais processos de dinâmica superficial que ocorrem são: erosão, 
movimentos gravitacionais de massa (rastejos, escorregamentos, movimentos de blocos e 
corridas), assoreamento, inundação e subsidências/colapsos e alguns processos 
relacionados aos ambientes costeiros. 

a) Erosão 

Segundo PROIN/CAPES & UNESP/IGCE (1999), os processos erosivos podem ser 
divididos em dois grupos principais: 

• Erosão natural, geológica ou normal: processo natural de evolução da superfície 
dos terrenos, desenvolvendo-se de forma lenta e contínua, de acordo com as 
condições de equilíbrio de formação do solo; e 

• Erosão acelerada ou antrópica: processo induzido pela intervenção humana, 
altamente destrutiva, desenvolvendo-se rapidamente, sendo sua intensidade 
superior à formação do solo, não permitindo, desta forma, sua recuperação natural. 

Considerando as atuais condições climáticas do Brasil, os processos erosivos também 
podem ser divididos em três diferentes grupos (INFANTI JR & FORNASARI FILHO, 
1998): 

• Erosão Hídrica: processo erosivo ocasionado pela ação de chuvas, 
compreendendo as seguintes etapas: impacto da chuva, provocando 
desagregação das partículas; remoção e transporte pelo escoamento superficial; e 
deposição do material formando depósitos de assoreamento. Este tipo de erosão é 
dividido ainda em dois grupos: 

o Laminar (em lençol ou superficial): processo de remoção de uma delgada e 
uniforme camada do solo superficial, provocada por fluxo hídrico não 
concentrado; e 
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o Linear: decorrente da ação do escoamento hídrico superficial concentrado, 
desenvolvendo-se em três tipos diferentes: Sulcos, Ravinas e Boçorocas. 

• Erosão Eólica: consiste na ação combinada do vento e gravidade na desagregação 
e remoção de partículas de solo e rocha, ou seja, o processo ocorre pelo impacto 
das partículas sólidas carregadas pelo vento desgastando outros materiais e/ou 
pelo transporte de partículas desagregadas; e 

• Erosão de Leitos Rochosos: consiste na remoção de blocos rochosos pelas 
flutuações de pressões durante a dissipação de energia das quedas d´água, em 
cachoeiras, corredeiras e falésias. 

b) Movimentos de Massa 

Os movimentos de massa têm importância como agentes atuantes na evolução das 
encostas e pelas implicações econômico-sociais resultantes dos processos de risco. 

b.1) Rastejo (“creep”) 

É o deslocamento lento e contínuo de camadas superficiais sobre camadas mais 
profundas, com ou sem limite definido entre a massa de terreno que se desloca e a que 
permanece estacionária. 

b.2) Escorregamento (“landslide”) 

É o deslocamento rápido de uma massa de solo ou de rocha que, rompendo-se do 
maciço, desliza para baixo e para o lado, ao longo de uma superfície de deslizamento. 
Conforme o movimento seja acompanhado predominantemente por uma rotação (caso de 
solos coesivos homogêneos) ou uma translação (caso de maciços rochosos 
estratificados), estes são denominados, respectivamente, escorregamento rotacional e 
escorregamento translacional. 

b.3) Desprendimento de Terra ou Rocha (Quedas) 

É uma porção de um maciço terroso ou de fragmentos de rocha que se destaca do resto 
do maciço, caindo livre e rapidamente, acumulando-se onde se estaciona. 

b.4) Escoamento, Deformação ou Movimento Contínuo, Com ou Sem Superfície Definida 
de Escorregamento 

Segundo suas características subdividem-se em: corridos (escoamento fluidoviscoso) e 
rastejo ou reptação (escoamento plástico). 

c) Assoreamento 

O processo de acumulação de sedimentos em fundo de rios, canais entre outros, pela 
ação da água pode ser chamado de assoreamento. 

Os sedimentos podem ser transportados em suspensão (partículas mais finas), por 
tração/rolamento (partículas mais pesadas) ou saltação (partículas intermediárias), isso 
para uma mesma velocidade. A deposição ocorre quando a energia do fluxo d'água não 
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suporta mais transportar o sedimento fazendo com que este se acumule em determinado 
ponto. 

No Brasil a ação antrópica e os processos erosivos vêm cada vez mais afetando os 
corpos d'água. 

Abaixo se tem alguns dos processos de assoreamento acarretam diversos problemas: 

• Perda de volume de reservatório; 

• Redução da profundidade de canais; 

• Perda de eficiência de obras hidráulicas; 

• Produção de cheias; 

• Deterioração da qualidade da água; 

• Alteração e morte da vida aquática; e 

• Prejuízos ao lazer. 

Segundo INFANTI JR & FORNASARI FILHO (1998) existem duas situações típicas de 
abordagem de assoreamento, que são: 

• Regiões de Solos Arenosos Finos: processos em regiões que apresentam solos 
arenosos finos. 

• Assoreamento de Reservatórios: umas das causas de assoreamento associado a 
obras de reservatórios é a modificação do perfil de equilíbrio do rio, ou seja, a 
alteração na forma do canal e na capacidade de transporte de sólidos. 

d) Inundação 

A inundação constitui-se em um processo de extravasamento das águas de um curso 
d'água para áreas marginais, ou seja, ocorre quando o fluxo d´água é superior à 
capacidade de descarga do canal. Já a enchente refere-se ao acréscimo na descarga 
d´água por um determinado período (INFANTI JR & FORNASARI FILHO, 1998). 

As interferências antrópicas, por meio de obras que impermeabilização do solo e aumento 
da velocidade de escoamento, contribuem para a ocorrência cada vez mais intensa de 
inundações. 

e) Processos Costeiros 

Boa parte da população mundial habita as Zonas Costeiras e existe uma tendência 
permanente ao aumento da concentração demográfica nessas regiões. 

O litoral do Brasil possui uma extensão de cerca de 8.500 km, sendo alvo de vários 
estudos sobre suas complexas características geoambientais. 

Ao longo da história esta área vem sendo ocupadas de forma bastante rápida e 
desordenada, tornando constante a ocorrência de problemas ambientais, com elevadas 
consequências socioeconômicas.  



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
94

A região costeira brasileira apresenta seu relevo bastante acidentado ou com grandes 
extensões de áreas planas de características geotécnicas variadas, que podem 
apresentar solos sedimentares com profundos perfis de argilas moles (Solos Gleis e Solos 
Orgânicos) e areias quartzosas, e solos residuais de diferentes rochas de origem, e, 
portanto, pertencentes a diferentes classes. 

Os processos geomorfológicos costeiros envolvem as modificações na configuração da 
zona costeira, devido à atuação de processos erosivos, de transporte e sedimentação e 
também atuação antrópica. 

f) Processos da Dinâmica Superficial na Área em Estudo 

Como pode ser visto anteriormente são diversos os tipos de processos de dinâmica 
superficial que podem ocorrer nos solos ocasionando diversos problemas a população. 

No bairro Saco Grande o relevo é predominantemente plano e o perfil estratigráfico é de 
origem sedimentar, formado por depósitos de manguezais, e transicionais lagunares. 

Neste contexto, um dos processos de dinâmica superficial que tem mais influência sobre 
a região do sistema de esgotamento sanitário é a erosão. A areia possui somente coesão 
aparente devido à capilaridade proporcionada pela umidade. Com a saturação ou 
secagem, esta coesão desaparece e a partícula de areia fica livre para ser transportada 
pela ação das águas ou do vento, desencadeando diversos processos erosivos como 
apresentados anteriormente. 

Na região da ETE, atenção especial deve ser dispensada ao horizonte C do granito, 
quando os feldspatos mostram um estágio parcial de alteração. Sérios problemas têm 
sido constatados quando estes solos são empregados, com grãos de feldspatos 
medianamente alterados a alterados, mostrando-se mais sensível a erosão. Para o 
horizonte B, o solo mostra-se geralmente menos sensível à erosão, devido à 
predominância da fração argilosa, que lhe empresta coesão. 

4.7.7 - Avaliação da Capacidade de Suporte do Terreno 

A seguir apresentam-se as variáveis relativas à capacidade de suporte do terreno de 
implantação da ETE, em função das características geológicas. 

a) Compressibilidade 

A compressibilidade é uma característica de todos os materiais de, quando submetidos a 
forças externas (carregamentos), se deformarem. 

O que difere o solo dos outros materiais é que ele é um material natural, com uma 
estrutura interna a qual pode ser alterada pelo carregamento, com deslocamento e/ou 
ruptura de partículas. 

A estrutura multifásica característica dos solos confere-lhe um comportamento próprio, 
tensão-deformação, o qual normalmente depende do tempo. Portanto, devido à estrutura 
própria do solo (multifásica), possuindo uma fase sólida (grãos), uma fase fluída (água) e 
uma fase gasosa (ar) conferem-lhe um comportamento próprio, tensão-deformação, o 
qual pode depender do tempo. 
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Ante a grandeza dos esforços aplicados na prática, e admitindo-se o solo saturado tem-se 
que, tanto a compressibilidade da fase sólida como a da fase fluida será quase 
desprezível.  Portanto, a única razão, para que ocorra uma variação de volume, será uma 
redução dos vazios do solo com a consequente expulsão da água intersticial. 

A saída dessa água dependerá da permeabilidade do solo: 

� Para as areias, em que a permeabilidade é alta, a água poderá drenar com 
bastante facilidade e rapidamente; e 

� Para as argilas, a expulsão de água dos vazios necessitará de muito mais tempo, 
até que o solo atinja um novo estado de equilíbrio, sob as tensões aplicadas. Essas 
variações volumétricas que se processam nos solos finos, ao longo do tempo, 
constituem o fenômeno de adensamento, e são as responsáveis pelos recalques a 
que estão sujeitas estruturas apoiadas sobre esses solos. 

Em se tratando de terrenos muito permeáveis, com as areias e os pedregulhos, a pressão 
efetiva é praticamente igual a pressão aplicada e, consequentemente, as deformações se 
produzem de maneira muito rápida. 

Tais deformações explicam-se simplesmente como devidas a um reajuste de posição das 
partículas do solo daí serem, em muito maior grau que nas argilas, irreversíveis as 
deformações nos terrenos permeáveis. 

O recalque é a principal causa de trincas e rachaduras em edificações, principalmente 
quando ocorre o recalque diferencial, ou seja, uma parte da obra rebaixa mais que outra 
gerando esforços estruturais não previstos e podendo até levar a obra à ruína. 

Causas de deformação de uma estrutura (SIMONS e MENZIES, 1977): 

• Aplicação de cargas estruturais; 

• Rebaixamento do nível d’água; 

• Colapso da estrutura do solo devido ao encharcamento; 

• Inchamento de solos expansivos; 

• Árvores de crescimento rápido em solos argilosos; 

• Deterioração da fundação (desagregação do concreto por ataque de sulfatos, 
corrosão de estacas metálicas, envelhecimento de estacas de madeira); 

• Subsidência devido à exploração de minas; 

• Buracos de escoamento; 

• Vibrações em solos arenosos; 

• Inchamento de solos argilosos apos desmatamento; 

• Variações sazonais de umidade; e 

• Efeitos de congelamento. 
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Em geral, o recalque do solo causado por carga pode ser dividido em três categorias 
amplas: 

� Recalque elástico (ou recalque imediato), causado pela deformação elástica do 
solo seco e de solos úmidos e saturados sem qualquer alteração no teor de 
umidade. Os cálculos do recalque elástico geralmente têm como base equações 
derivadas da teoria da elasticidade. 

� Recalque por adensamento primário, resultado de uma alteração volumétrica em 
solos coesivos saturados por causa da expulsão da água que ocupa os espaços 
vazios. Este tipo de recalque baseia-se na teoria do adensamento de Terzaghi. 

� Recalque por compressão secundária, observado em solos coesivos saturados e 
resultado do ajuste plástico do tecido do solo. É uma forma adicional de 
compressão que ocorre sob tensão efetiva constante. 

Sendo assim, o recalque total de uma fundação pode, então, ser dado como: 

ST = Sc + Ss + Se 

ST – recalque total 

Sc – recalque por adensamento primário 

Ss – recalque por compressão secundária 

Se – recalque elástico 

O recalque elástico ou imediato das fundações (Se) ocorre diretamente após a aplicação 
de uma carga sem alteração do teor de umidade do solo. Este tipo de recalque predomina 
em solos não coesivos como, por exemplo, as areias que só possuem coesão aparente. 

a.1) Compressibilidade do Solo da Área Estudada 

Na área de implantação da ETE, de acordo com as sondagens SPT realizadas, foram 
encontrados solos residuais, de substrato granítico, compostos por um horizonte B de em 
média 2,5 m de espessura, com características argilosa, de consistência média e seguido 
por um horizonte C espesso, de em média 8 m. 

Frente à compressibilidade, os solos residuais normalmente não apresentam problemas 
deste tipo visto, que seu índice de vazios é muito menor que o das argilas moles, sua 
resistência tende a aumentar e as deformações diminuírem com a profundidade. 

4.7.8 - Qualidade da Água Subterrânea 

Para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas foi realizada uma coleta de 
análise laboratorial em um ponto amostral localizado no terreno onde será implantada a 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, na data de 10 de março de 2014. Os laudos 
das análises físicas, químicas e microbiológicas estão disponíveis no ANEXO V - deste 
relatório. 

As coordenadas planas UTM do ponto amostral P1 estão apresentadas no QUADRO 
4.12, podendo ser visualizado na FIGURA 4.11. 
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QUADRO 4.12 
COORDENADAS PLANAS DO PONTO DE COLETA 

PONTO 

COORDENADAS PLANAS – UTM (1) 
ZONA 22SG 

LESTE (E) 
EIXO X 

LESTE (E) 
EIXO X 

P01 746.192,377 6.949.778,106 
Nota (1): Datum WGS 84. 

 

 
FIGURA 4.11: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE 

LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 
 

Os resultados das análises foram comparados com os Valores Máximos Permitidos – 
VMP determinados na Resolução do CONAMA nº 396/2008. Esta comparação visa dar 
base para uma análise dos valores obtidos, no entanto, é importante salientar que o 
objetivo desta primeira coleta é caracterizar o estado atual dos recursos hídricos 
subterrâneos da região, na data da coleta, servindo como parâmetro de comparação com 
os resultados obtidos durante a execução do programa de monitoramento das águas 
subterrâneas. 
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a) Ponto 1 

O QUADRO 4.13 apresenta os resultados das análises laboratoriais da amostra coletada 
no ponto P1 na data de 10 de março de 2014. 

QUADRO 4.13 
PONTO DE COLETA – P1 

RESULTADOS DA ANÁLISE LABORATORIAL 

PARÂMETROS UNIDADES RESULTADOS  V.M.P. (CONAMA 
396/2008) 

Carbamatos mg/L <0,01 NR 
1,1 Dicloroeteno µg/L <10 30 
1,2 Dicloroeteno µg/L <0,010 NR 
Cloretos µg/L 13.275,95 250.000 
Coliformes termotolerantes UFC/100 ml Ausente Ausentes 
Corantes provenientes de fontes 
antrópicas ... 

Virtualmente 
ausente NR 

DBO5 mg/L <2,0 NR 
Enterococos UFC/100 ml Ausente NR 
Escherichia coli UFC/100 ml Ausente Ausentes 
Estireno µg/L <0,01 ≤ 20 
Fósforo total mg/L 0,092 NR 

Materiais flutuantes ... 
Virtualmente 

ausente NR 

Materiais flutuantes e espumas não 
naturais ... 

Virtualmente 
ausente ... 

Nitrato (expresso em N) µg/L 2.600 ≤10000 
Nitrito (expresso em N) µg/L <0,07 ≤1000 
Nitrogênio total mg/L 0,63 NR 
Óleos e graxas mg/L <10,0 NR 
PCBs µg/L <0,001 0,5 
pH ... 5,4 NR 

Resíduos sólidos objetáveis ... 
Virtualmente 

ausente NR 

Salinidade % 0,2 NR 
Sólidos dissolvidos totais µg/L 200.000 1.000.000 
Sólidos sedimentáveis ml/L.h 10 NR 
Substâncias que comuniquem gosto e 
odor ... 

Virtualmente 
ausente NR 

Surfactantes mg/L 0,3 NR 
Temperatura da amostra °C 24 NR 
Temperatura do ambiente ºC 27 NR 
Tetracloroeteno µg/L <0,01 40 
Legenda:  
NR = Não referenciado 
VA = Ausente  

Conclui-se a partir da comparação dos resultados obtidos com os Valores Máximos 
Permitidos – VMP no anexo I da Resolução do CONAMA nº 396/2008, adotando o uso 
preponderante da água como sendo para consumo humano, que não foram encontrados 
concentrações com valores acima do permitido nessa legislação.  
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4.7.9 - Informações Meteorológicas 

Para o estudo climatológico da região do empreendimento foram coletados dados e 
informações junto a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina – EPAGRI através do Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina (versão 
01.01), 2ª edição; ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, através da publicação 
Normais Climatológicas (1961 – 1990) de 2009; e a Agência Nacional de Águas – ANA 
através do “site” http://www.ana.gov.br/. 

A caracterização específica do clima baseou-se nos registros da estação climatológica 
Florianópolis localizada no município de Florianópolis, sendo os seus dados 
característicos apresentados no QUADRO 4.14. 

QUADRO 4.14 
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO 

NOME LATITUDE 
(S) 

LONGITUDE 
(O) 

PERÍODO DE 
OBSERVAÇÃO 

Florianópolis 27°35’ 48°34'’ 1961/1991 

Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil, 1961 – 1990 (Edição revista e ampliada/2009). 

O município de Florianópolis está inserido na região de clima classificado, segundo 
Köppen, como Cfa - clima subtropical, mesotérmico úmido com verão quente (FIGURA 
4.12). A temperatura mínima absoluta chegou à marca de - 4,8 °C, registrada no ano de 
1985 (INMET, 2009). 

 
FIGURA 4.12: ESTADO DE SANTA CATARINA 

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO KÖPPER 
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a) Temperatura 

Na região do município de Florianópolis a temperatura apresenta uma distribuição 
espacial regular com médias mensais variando aproximadamente entre 17 °C e 25 °C. As 
mínimas médias mensais verificadas na estação climatológica Florianópolis não 
apresentaram valores abaixo 13 °C e as máximas médias mensais registradas com 
variações entre 28 °C e 21 °C, como apresentado no QUADRO 4.15 e na FIGURA 4.13. 

QUADRO 4.15 
ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA FLORIANÓPOLIS 

TEMPERATURAS MÉDIAS MENSAIS (°C) 

TEMPERATURA JAN FEV MAR  ABR MAI JUN JUL AGO  SET OUT NOV DEZ 
Mínima 21,4 21,8 20,7 18,3 15,6 13,4 13,3 14,0 15,1 17,0 18,6 20,3 
Média 24,2 24,6 23,6 21,1 18,9 16,7 16,5 16,9 17,9 19,6 21,3 23 
Máxima 28,0 28,4 27,5 25,4 23 20,9 20,4 20,7 21,2 22,9 24,8 26,6 
Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil, 1961 – 1990 (Edição revista e ampliada/2009). 

 

 
FIGURA 4.13: ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA FLORIANÓPOLIS 

TEMPERATURAS MÉDIAS MENSAIS (°C)  

Observa-se que a distribuição no tempo é típica das zonas subtropicais, com máximas de 
dezembro a março e mínimas de maior expressão no período de junho a agosto, o que 
condiz com o mapa climatológico do estado de Santa Catarina da EPAGRI (FIGURA 
4.14), onde classifica o domínio climático, a interação entre o relevo, o clima, o tipo de 
solo e a rede hidrográfica, na região como subquente. 
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FIGURA 4.14: MAPA CLIMATOLÓGICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

DOMÍNIO CLIMÁTICO 

b) Insolação 

Os dados de insolação extraídos da estação climatológica Florianópolis (QUADRO 4.16), 
obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, através da publicação Normais 
Climatológicas (1961 – 1990) de 2009, mostram que o município de Florianópolis 
encontra-se numa região onde a insolação, em sua média, varia entre 129 a 201 (horas), 
sendo o mês de janeiro com maior insolação. 

QUADRO 4.16 
ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA FLORIANÓPOLIS 

INSOLAÇÃO (horas) 

ESTAÇÃO 
JAN FEV MAR  ABR MAI JUN JUL AGO  SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

Florianópolis 201,1 185,1 194,1 195,1 185,0 163,2 169,5 152,6 129,4 159,1 173,9 188,7 

Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil, 1961 – 1990 (Edição revista e ampliada/2009). 

Os registros da estação climatológica Florianópolis se constatam através dos dados 
apresentados pelo Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina (FIGURA 4.15), onde 
na região do município de Florianópolis se registram variações de insolação entre 2.000 
h/ano a 2.200 h/ano. 
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FIGURA 4.15: ESTADO DE SANTA CATARINA 

MAPA DA INSOLAÇÃO ANUAL (horas) 

c) Evaporação 

De acordo com consulta realizada no site do INMET http://www.inmet.gov.br a região do 
município de Florianópolis apresenta uma evaporação total anual na faixa de 1.200 a 800 
(mm), como mostra a FIGURA 4.16. a seguir. Informação esta comprovada pelos 
dados obtidos da publicação Normais Climatológicas,  1961 – 1990 (INMET – 2009), 
para a estação climatológica Florianópolis (QUADRO 4.17). 

QUADRO 4.17 
ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA FLORIANÓPOLIS 

EVAPORAÇÃO TOTAL (mm) 

ESTAÇÃO 
JAN FEV MAR  ABR MAI JUN JUL AGO  SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

Florianópolis 115,1 88,8 93,4 86 77 69,4 70,3 81,3 75,5 99,6 104 114,5 

Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil, 1961 – 1990 (Edição revista e ampliada/2009). 
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FIGURA 4.16: MAPA BRASILEIRO DA EVAPORAÇÃO ANUAL TO TAL (mm) 

d) Precipitação 

Para a caracterização pluviométrica da região do município de Florianópolis utilizou-se os 
dados da estação climatológica Florianópolis extraídos da publicação Normais 
Climatológicas, 1961 – 1990, (INMET, 2009), sendo estes apresentados no QUADRO 
4.18.  

QUADRO 4.18 
ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA FLORIANÓPOLIS 

PRECIPITAÇÃO MÁXIMA EM 24h 

JANEIRO 
ANO 1963 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 122 

FEVEREIRO 
ANO 1977 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 100,4 

MARÇO 
ANO 1978 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 187,1 

ABRIL 
ANO 1971 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 72 

MAIO 
ANO 1981 

PRECIPITAÇÃO 133,8 
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(mm) 

JUNHO 
ANO 1983 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 63,9 

JULHO 
ANO 1980 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 89,4 

AGOSTO 
ANO 1977 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 103,9 

SETEMBRO 
ANO 1977 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 123 

OUTUBRO 
ANO 1964 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 81,6 

NOVEMBRO 
ANO 1983 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 89,6 

DEZEMBRO 
ANO 1983 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 144 

 
e) Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa anual para o estado de Santa Catarina, de acordo com o Instituto 
Nacional de Meteorologia - INMET, consulta realizada no site http://www.inmet.gov.br/, 
possui um padrão considerado elevado durante todo o ano, variando entre de 80% a 85%, 
como mostra a FIGURA 4.17. 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
105 

 
FIGURA 4.17: MAPA BRASILEIRO DA UMIDADE RELATIVA DO  AR (%) 

ANUAL 

Esta informação é constatada através dos dados extraídos da estação climatológica 
Florianópolis (QUADRO 4.19), onde os meses com maiores valores registrados de 
umidade são junho e julho, apresentando-se acima da média anual dos 85 % (FIGURA 
4.18). 

QUADRO 4.19 
ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA FLORIANÓPOLIS 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 

ESTAÇÃO 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

Florianópolis 81 82 82 82 83 83 84 83 83 81 80 80 

Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil, 1961 – 1990 (Edição revista e ampliada/2009). 
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FIGURA 4.18: ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA FLORIANÓPOLIS 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 

f) Regime dos Ventos 

가 regime de ventos está ligado à atuação das massas de ar Tropical Atlântica (mTa), e 
Polar Marítima (mPa), precedidos pela Frente Polar. A primeira, provocando ventos de 
quadrante norte, enquanto a segunda, originando ventos de quadrante sul. Os ventos 
setentrionais são mais frequentes no verão, enquanto os meridionais, no inverno. 

Para a determinação dos padrões de circulação atmosférica da região em estudo 
realizou-se a análise dos dados provenientes do NCEP/NCAR Reanalise 1, o qual usa o 
estado da arte em sistema de análise/previsão de dados, disponibilizados pela National 
Centers for Environmental Prediction/ National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NCEP/NOAA). Estes dados de vento são fornecidos 10 m de altitude, com resolução 
temporal de 6h extraídos para o ano de 2012. 

A rosa dos ventos evidência a predominância do vento nordeste (FIGURA 4.19). 
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FIGURA 4.19: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES  SACO GRANDE 

ROSA DOS VENTOS  

4.8 - Caracterização da Cobertura Vegetal  

Para a caracterização da cobertura vegetal da área de Influência Direta – AID e Área 
Diretamente Afetada – ADA do empreendimento, com base em dados secundários, foram 
utilizados como referências diversos materiais como mapas (ex. Mapa Fitogeográfico com 
informações Geopolíticas - FATMA/EPAGRI, 2001; Mapa de Vegetação do Brasil, 
MPOG/IBGE - Geociências, 2004); e o descrito em normas pertinentes (ex. Resoluções 
CONAMA n° 04 de 1994 e n° 261 de 1999, e, também o descrito na Lei nº 11.428 de 
2006). 

A vegetação encontrada “in loco” foi comparada com referências bibliográficas específicas 
(LORENZI, 2002) permitindo a identificação dos organismos a nível específico ou de 
gênero. 

A metodologia permitiu determinar o tipo de vegetação originalmente existente no âmbito 
da área da Área de Influência Direta – AID referente ao sistema de esgotamento sanitário 
proposto para as localidades de Saco Grande, Monte Verde e João Paulo. 

4.8.1 - Cobertura Vegetal Original da AID 

Em Santa Catarina se encontram tipologias vegetais características da Floresta Atlântica, 
segundo a Lei nº 11.428 (BRASIL, 2006). A Floresta Atlântica, por sua vez, apresenta um 
conjunto de formações florestais e ecossistemas associados, tais como:  

• Floresta Ombrófila Densa, Mista e Aberta; 

• Floresta Estacional Semidecidual; 

• Manguezais; 
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• Restingas; e 

• Campos de Altitude e dos Brejos Interioranos. 

Observa-se na FIGURA 4.20 que a região onde se encontram a AID e a ADA do Sistema 
de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande caracteriza-se por apresentar Floresta 
Ombrófila Densa e Vegetação com Influência Fluvio-marinha (Manguezal). 

 
FIGURA 4.20: REGIÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

VEGETAÇÃO PREDOMINANTE 
FONTE: IFFSC, 2012 

a) Floresta Ombrófila Densa 

A Floresta Ombrófila Densa é parte do domínio da Mata Atlântica e representava 
originalmente 15% da cobertura florestal no território nacional. Até o ano de 2000, a 
cobertura remanescente desta floresta restringia-se a 7,3% de sua área original 
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2000). Sua fitofisionomia caracteriza-se pela 
formação de um dossel uniforme quanto à sua coloração, forma das copas e altura, 
representando uma formação muito característica e com poucas variações no decorrer do 
ano (REIS et al., 1993). Além disso, observa-se a presença das grandes árvores que 
dificilmente se sobressaem entre si e dá forma a fisionomia característica dessa formação 
(KLEIN, 1980).  
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Caracterizada por sua diversidade e heterogeneidade, apresenta solo bem drenado e 
fértil, árvores de folhas largas, sempre-verdes, de longa duração e mecanismos 
adaptados para resistir tanto a períodos de calor extremo quanto de muita umidade. Sua 
vegetação apresenta altura média de quinze metros, mas as grandes árvores chegam a 
atingir até 40 metros (INSTITUTO RÃ-BUGIO, 2006). 

Tal tipo vegetacional foi subdividido em cinco formações ordenadas segundo hierarquia 
topográfica que refletem fisionomias diferentes: Formação aluvial, Formação das Terras 
baixas, Formação Submontana, Formação Montana e Formação Alto Montana, conforme 
apresentado na FIGURA 4.21. 

 

FIGURA 4.21: REGIÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
FISIONOMIAS VEGETAIS 
FONTE: LABTATE, 2010 

A Área de Influência Direta – AID do empreendimento abrange as fisionomias vegetais de 
Floresta Ombrófila Densa Submontada, Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas e 
Vegetação de Influência Marinha. 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana abrange áreas com latitudes entre 24° e 32° Sul 
e com 30 a 400 metros de altitude. Klein (1980) observou que na medida em que aumenta 
a altitude, ocorre não só um escalonamento das árvores, como de uma maneira geral, 
uma diferenciação nítida quanto à composição da floresta, atribuída a alterações nas 
condições de umidade e à redução progressiva da profundidade dos solos. 

Para a formação Submontana, dentre as espécies indicadoras restritas de maior 
importância estrutural pode-se citar Pterocarpus violaceus (aldrago), Rollinia sericea 
(araticum-alvadio), Miconia cinnamomifolia (jacatirão), Eugenia multicostata (sapiranga) e 
Pausandra morisiana (almécega-vermelha) (QUEIROZ, 1994). Na região de Santa 
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Catarina tal formação é caracterizada pelos gêneros Ocotea, Euterpe e Talauma (IBGE, 
2002). Pode apresentar estrato subarbustivo integrado por organismos de regeneração 
natural e serapilheira significante na vegetação original, além de palmeiras de pequeno 
porte e epífitas em maior quantidade. 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas é uma formação que ocupa as planícies 
costeiras situadas desde o nível do mar até aproximadamente 30 metros de altitude. 
Desenvolvem-se em várzeas com solo muito úmido e apresentam uma vegetação 
característica (KLEIN, 1980). 

As copas das árvores atingem nessa formação até quinze metros de altura com 
ocorrência das famílias Myrtaceae e respectivas espécies: Guapira spp., Myrcia spp.; 
Arecaceae: Syagrus romanzoffiana (jerivá), Euterpe edulis (palmiteiro) e Butia spp. (butiá). 
As espécies Ficus organensis (figueira), Nectandra rigida (canela-amarela) e Schinus 
terebinthifolius (aroeira-mansa) também são encontadas comumente (KLEIN, 1980). 
Cecca (1997) ainda cita Ocotea catharinensis (canela-preta) e Mollinedia schottiana 
(pimenteira). Assim como nas áreas de Floresta Ombrófila Densa, as regiões das 
Florestas Ombrófila Densa das Terras baixas são ricas em espécies das famílias 
Orchidaceae e Bromeliaceae. 

b) Vegetação com Influência Fluvial (banhado) 

A formação Vegetação de Influência Fluvial, também é conhecida como campo de 
inundação, banhado, brejo e várzea, corresponde às comunidades vegetais que se 
desenvolvem especialmente sobre planícies aluviais ou margens de lagoas (LEITE; 
KLEIN, 1990). 

O solo inundado, durante todo o ano ou durante alguns meses, impede o acesso de ar, 
criando um ambiente com baixa oxigenação, no qual somente certas espécies, 
adaptadas, conseguem sobreviver (CAETANO, 2003). 

Os banhados são considerados locais estratégicos de conservação devido à sua alta 
produtividade que resulta das relações estabelecidas entre a água, solo, vegetação e 
fauna. Atualmente, podem ser considerados como ecossistemas frágeis e ameaçados 
devido ao crescimento urbano, assoreamentos, drenagem e poluição. 

As espécies de ocorrência típicas de ambientes alagados são Typha spp. (taboa), 
Acrostichum danaeifolium (samambaia-gigante-do-brejo), além dos gêneros Cyperus e 
Juncus, que dominam em todo o Brasil. Nas planícies alagáveis mais bem drenadas 
ocorrem comunidades campestres e os gêneros Panicum e Paspalum são predominantes 
(IBGE, 2012). 

c) Vegetação com Influência Fluvio-marinha (manguezal) 

O ecossistema manguezal está associado às margens de baías, barras, enseadas, 
desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde haja encontro de águas 
de rios com a do mar ou diretamente expostos à linha da costa. É considerado um 
ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, estando sujeito 
ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, às quais se associam a 
outros componentes vegetais e animais. 
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O ambiente do manguezal é extremamente redutor e anóxico devido à presença de água 
e dos sedimentos finos que tornam o meio altamente redutor. Por isso, a vegetação do 
manguezal apresenta um aspecto peculiar, devido à presença de suas adaptações de 
sobrevivência como raízes de escora e lenticelas. As folhas apresentam glândulas 
excretoras de sal e suculência para diluir a salinidade que também causa dessecação 
(SANTOS, 2003). 

A vegetação de mangue serve para fixar as terras, impedindo assim a erosão e ao 
mesmo tempo estabilizando a costa. As raízes do mangue funcionam como filtros na 
retenção dos sedimentos. As espécies vegetais encontradas nesses ambientes são 
basicamente: Avicennia sp. (siriúba), Conocarpus erectus (mangue-de-botão), 
Laguncularia racemosa (mangue-branco), Rhizophora mangle (mangue-vermelho), a 
bromélia Tillandsia usneoides e a herbácea Spartina alterniflora (capim-marinho).  

Na orla do manguezal, as principais espécies que ocorrem são: Erythrina speciosa 
(suinã), Inga affinis (ingá doce) e Tabebuia cassinoides (tabebuia-do-brejo).  

Podem ocorrer ainda, principalmente em áreas de transição, o Hibiscus pernanbucencis 
(guaxima-do-mangue), Hibiscus tiliaceus (algodoeiro-do-mangue), Schinus terebinthifolius 
(aroeira-mansa) e a Acrostichum aureum (samambaia do mangue), sendo que todas 
foram observadas na AID (FIGURA 4.22 e FIGURA 4.23). 

  
FIGURA 4.22: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA 
HIBISCUS TILIACEUS  (ALGODOEIRO-

DO-MANGUE) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 28 DE 

JANEIRO DE 2014  

FIGURA 4.23: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA 

SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS 
(AROEIRA-MANSA) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014  

Em Santa Catarina o Decreto Estadual nº 14.675 de 2009, enquadra os manguezais 
como Área de Proteção Permanente; em Florianópolis a Lei Municipal nº 2.193 de 1985 
(Áreas de Não Uso Urbano no Zoneamento de Balneários) e a Lei Municipal 
Complementar nº 001 1997 (APP) complementam as demais na proteção jurídica dos 
manguezais e sua biodiversidade. 
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4.8.2 - Cobertura Vegetal Atual da AID 

Na área não atingida pela mancha urbana, vide mapa de Uso e Ocupação do Solo do 
desenho nº 02019-SES-ECO-DGE-0160-A, constante do Volume II – Desenhos deste 
relatório, a cobertura vegetal natural na AID apresenta-se como um mosaico de 
fitofisionomias em diversos estágios de preservação, sendo possível constatar a 
predominância de Floresta Ombrófila Densa Submontana. Também foi possível observar 
Vegetação com Influência Fluvio-marinha (manguezal) e Vegetação com Influência Fluvial 
(banhados). 

A FIGURA 4.24 e FIGURA 4.25 apresentam os registros fotográficos da cobertura vegetal 
verificada em campo. 

  
FIGURA 4.24: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.25: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA 

VEGETAÇÃO COM INFLUÊNCIA FLUVIO-
MARINHA (MANGUEZAL) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 28 DE 
JANEIRO DE 2014 

Devido a forte pressão imobiliária, pode-se perceber que a cobertura vegetal original 
sofreu e ainda sofre forte pressão, como pode ser visto na FIGURA 4.26.  

A AID, coberta originalmente por vegetação de Floresta Ombrófila Densa e por Vegetação 
com Influência Fluvio-marinha, sofreu modificações ao longo do tempo, em decorrência 
de interferências antrópicas. 
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FIGURA 4.26: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

REMANESCENTES FLORESTAIS 
FONTE: FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2012 

Apesar de ainda conservar trechos em bom estado de conservação, em algumas áreas 
ocorreu supressão total da vegetação para implantação de área residencial formando uma 
grande mancha urbana, o que descaracterizou a vegetação original. Inseridas na mancha 
urbana, há regiões com remanescentes de Floresta Ombrófila Densa, as quais 
apresentam vegetação secundária em estágios médio e avançado de regeneração. As 
áreas com maior altitude e mais afastadas da zona urbana têm vegetação lenhosa mais 
densa e preservada com fisionomia arbórea e arbustiva predominando sobre a herbácea 
podendo constituir estratos diferenciados com altura total média de até doze metros. A 
cobertura arbórea tem variações de aberta a fechada, com ocorrência eventual de 
indivíduos emergentes. Nessas regiões, observam-se fisionomias de mata fechada em 
diferentes estágios sucessionais, principalmente em estágio médio e avançado de 
regeneração. Outra importante fisionomia é a Zona de Influência fluvio marinha, referente 
ao Manguezal do Saco Grande. As representações estão apresentadas na FIGURA 4.27. 
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FIGURA 4.27: ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

FISIONOMIAS DA VEGETAÇÃO ATUAL 

Ainda na Floresta Ombrófila Densa, embora reduzida, há Vegetação com Influência 
Fluvial (banhados de água doce). Contempla comunidades vegetais das planícies aluviais 
ou depressões alagáveis. De acordo com a quantidade de água empoçada e ainda o 
tempo que ela permanece na área, as comunidades vegetais vão desde a pantanosa 
criptofítica (hidrófitos) até os terraços alagáveis temporariamente de terófitos, geófitos e 
caméfitos (IBGE, 2012).  

Os banhados apresentam fitofisionomia herbácea, ocorrendo árvores esparsas, como a 
exótica invasora Pinus spp. e a nativa Mimosa bimucronata (espinheiro). Entre as 
herbáceas e arbustos típicos estão: Tibouchina urvilleana (quaresmeira), Typha sp. 
(taboa), Acrostichum danaeifolum (samambaia-gigante-do-brejo), além de gramíneas 
comuns em toda AID (FIGURA 4.28). 
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FIGURA 4.28: ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

Mimosa bimucronata  (ESPINHEIRO) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014 

Registram-se epífitas, com destaque para a família Bromeliaceae (FIGURA 4.29), 
destacando os gêneros Tillandsia e Aechmea. Dentre as pteridófitas, destacam-se 
Pteridium spp., Rumohra adiantiformis (samambaia-preta) e outras samambaias terrícolas 
(FIGURA 4.30). 

  
FIGURA 4.29: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA 
REPRESENTANTE DA FAMÍLIA 

BROMELIACEAE 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.30: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA 

VEGETAÇÃO HERBÁCEA COM 
DESTAQUE PARA AS PTERIDÓFITAS 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

Em relação aos espécimes vegetais arbóreos encontrados nos fragmentos de Floresta 
Ombrófila Densa da AID percebeu-se a presença das espécies indicadoras de Estágio 
Médio de Regeneração: Myrsine sp. (capororoca) e Dodonea viscosa (vassoura-
vermelha); e as indicadoras de Estágio Avançado de Regeneração Miconia 
cinnamomifolia (jacatirão-açu), Ocotea spp. (canela), Cecropia adenopus (embaúba), 
Euterpe edulis (palmiteiro), Schizolobium parahiba (guapuruvu), entre outras. 
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FIGURA 4.31: ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

Myrsine sp . (CAPOROROCA) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2014 

Além das indicadoras, percebeu-se com maior expressividade, a presença das seguintes 
famílias e respectivas espécies: Arecaceae com Euterpe edulis (palmiteiro) e Syagrus 
romazoffiana (jerivá); Clusiaceae com Calophyllum brasiliense (olandi); Erytroxylaceae 
com Erytroxilum deciduum (cocão); Lamiaceae com Vitex spp.; Lauraceae com Ocotea 
spp.; Leguminosae com Inga spp. (ingá) e diversas espécies; Melastomataceae com 
Miconia spp. e Tibouchina spp.; Myrtaceae com Eucalyptus spp. (eucalipto), Eugenia 
jambolana (jambolão), Eugenia spp., Campomanesia spp., Myrcia spp. e Psidium 
cattleyanum (araçazeiro); Nyctaginaceae com Guapira opposita (maria-mole); e as 
exóticas Meliaceae Melia azedarach (cinamomo) e Pinaceae com Pinus spp.. 

  
FIGURA 4.32: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA 
SEMENTES DE MELIA AZEDARACH 

(CINAMOMO) EM MEIO À VEGETAÇÃO 
HERBÁCEA 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.33: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA 

EUCALYPTUS SP. (EUCALIPTO) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 
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FIGURA 4.34: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA 

CECROPIA ADENOPUS  (EMBAÚBA) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.35: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA 

PINNUS SPP. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

A área de maior influência antrópica compreende toda região urbanizada, ocupada 
principalmente por edifícios residenciais e comerciais, estradas e loteamentos. Verificou-
se nessas áreas a dominância de vegetação herbácea, predominantemente das famílias 
Poaceae e Cyperaceae, com muitas espécies invasoras. Destacam-se em abundância 
espécies arbóreo-arbustivas nativas: Cecropia adenopus (embaúba), Eugenia uniflora 
(pitangueira), Schizolobium parahiba (guapuruvu) e Syagrus romanzoffiana (jerivá).  

4.8.3 - Levantamento Florístico da AID 

A composição florística da Área de Influência Direta – AID foi estudada de acordo com a 
coleta de material botânico fértil quando possível e identificado através da elaboração de 
herbários. Sempre que possível, a espécie era reconhecida em campo e as espécies 
coletadas, após identificação, foram agrupadas por família conforme bibliografia proposta 
por Lorenzi (2002). 

As áreas mais antropizadas da AID são compostas por áreas de Floresta Ombrófila 
Densa e Vegetação com Influência Flúvio-marinha, foram observadas formações 
herbáceas, com pequenos arbustos e árvores. Entre os representantes de vegetação 
herbácea destacam-se as famílias Poaceae e Cyperaceae. Já o estrato arbustivo está 
inserido em uma área com forte influência antrópica com presença de estradas 
pavimentadas e residências, fazendo com que a vegetação nativa seja descaracterizada 
na área estudada.  

Assim, pode-se dizer que a área de estudo já sofreu interferência antrópica no passado, 
com mudança do uso do solo, sendo hoje a vegetação composta, sobretudo, por 
gramíneas e compreende porções de áreas distribuídas ao longo da faixa de domínio das 
vias. Por ser basicamente residencial, apresenta predominantemente vegetação para 
usos antrópicos. Observa-se que ao longo dos anos os moradores foram introduzindo 
espécies ornamentais e frutíferas (FIGURA 4.36 a FIGURA 4.41). 
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FIGURA 4.36: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA – AID  
PREDOMÍNIO DE GRAMÍNEAS 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.37: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA – AID  

PREDOMÍNIO DE GRAMÍNEAS, 
ASTERÁCEAS E UM INDIVÍDUO JOVEM DE 

PINNUS SPP. (PINHEIRO) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

  
FIGURA 4.38: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA - AID 
ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS 

(JAQUEIRA) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.39: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA - AID 

MUSA SPP. (BANANEIRA) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 
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FIGURA 4.40: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA – AID  
ARCHONTOPHOENIX 

CUNNINGHAMIANA (PALMEIRA-
REAL) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.41: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA – AID  

MYRCIA CAULIFLORA (JABUTICABEIRA) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

As áreas que abrigam vegetação com influência Fluvio-marinha estão cercadas por 
residências, sendo que muitas avançam os mangues, fazendo com que os mesmos sejam 
descaracterizados no que diz respeito à flora e à fauna. A vegetação que surge após o 
desmatamento da mata nativa foi observada nesses pontos, como é o caso do Hibiscus 
tiliaceus (algodoeiro-do-mangue) (FIGURA 4.42). 

 
FIGURA 4.42: ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID  
HIBISCUS TILIACEUS (ALGODOEIRO-DO-MANGUE) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2014 
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Já as áreas mais conservadas encontram-se fragmentadas ao longo da AID, 
apresentando vegetação secundária com espécimes remanescentes da vegetação 
primária em associação com epífitas. Há herbáceas e arbustos típicos de Mata Atlântica 
como pteridófitas e aráceas. Indícios da alteração antrópica no passado como, por 
exemplo, sub-bosque constituído por plantas jovens nativas e exóticas e muitas 
herbáceas pioneiras em alguns locais, estão presentes em fragmentos menores da mata 
ou nas bordas dos mesmos (FIGURA 4.43 a FIGURA 4.54). 

  
FIGURA 4.43: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA – AID  
VEGETAÇÃO HERBÁCEA COM 

PREDOMÍNIO DE PTERIDÓFITAS. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.44: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA – AID  

IPOMOEA CAIRICA (CORDA-DE-
VIOLA) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

  
FIGURA 4.45: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA – AID  
PACHYSTACHYS LUTEA  (CAMARÃO-

AMARELO) E SPHAGNETICOLA 
TRILOBATA (ARNICA). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.46: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA – AID  

MONSTERA DELICIOSA (COSTELA-
DE-ADÃO) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 
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FIGURA 4.47: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA – AID  

ANANAS SP. (ABACAXI) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.48: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA – AID  

TILLANDSIA GEMINIFLORA . (CRAVO-
DO-MATO)  

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

  
FIGURA 4.49: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA – AID  
TIBOUCHINA SP. (QUARESMEIRA) EM 
MEIO A VEGETAÇÃO DE INFLUÊNCIA 

FLUVIO-MARINHA 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 
 

 

FIGURA 4.50: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA – AID  

EUGENIA UNIFLORA (PITANGUEIRA)  
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 
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FIGURA 4.51: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA - AID 
XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM (TAIOBA) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.52: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA - AID 

DIEFFENBACHIA SPP.   
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 
 

  
FIGURA 4.53: ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA - AID 
COFFEA SP. (CAFEEIRO) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.54: ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA - AID 

MYRSINE SP. (CAPOROROCA) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

O QUADRO 4.20 apresenta o levantamento florístico elaborado em quadro geral para a 
Área de Influência Direta – AID do empreendimento. 
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QUADRO 4.20 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO¹  SITUAÇÃO 
Acanthaceae Pachystachys lutea Camarão-amarelo B Exótica 

Agavaceae Yucca gloriosa Lúcas B Exótica 

Anacardiaceae 

Lithraea molleoides Vell. Aroeira brava A Nativa 

Mangifera spp. Mangueira A Exótica 
Schinus terebinthifolius  
Raddi, 1820 

Aroeira mansa A Nativa 

Annonae Annona sp. Araticum A Nativa 

Apiaceae 

Apium leptophyllum  
Pers. 

Mastruço H Nativa 

Centella asiática 
Urb. 

Centela H Exótica 

Apocynaceae 
Allamanda blanchetti Alamanda B Exótica 
Allamanda cathartica  
Linn. 

Alamanda B Exótica 

Araceae 

Epipremnum aureum  
L. 

Jibóia-verde L Exótica 

Xanthosoma sagittifolium  
L. Schott 

Taioba H Exótica 

Araucariaceae 
Araucaria angustifólia 
Kuntze,189 

Araucária A Nativa 

Arecaceae 

Archontophoenix cunninghamiana  H. 
Wendl. e Drude Palmeira-real A Exótica 

Butia spp. Butiá A Nativa 
Sansevieria trifasciata 
Prain., 1903 

Espada-de-são-jorge H Exótica 

Syagrus romanzoffiana 
Glassman 

Jerivá A Nativa 

Araliaceae 
Hydrocotyle bonariensis 
Lam. 

Acariçoba H Nativa 

Asteraceae 

Conyza spp. 
Less., 1832 

Buva H Exótica 

Baccharis spp. Não identificado H Nativa 
Baccharis trimera 
Less. 

Carqueja H Nativa 

Bidens pilosa Picão-preto H Exótica 
Chaptalia integérrima 
Vell. 

Língua-de-vaca H Exótica 

Emilia fosbergii 
Nicolson 

Bela-emília H Nativa 

Eupathorium spp. Vassourinha H Exótica 
Helianthus annuus 
Linn. 

Girassol B Exótica 

Sphagneticola trilobata 
L. Pruski Arnica H Nativa 

Symphyopappus casarettoi 
B. L. Rob. 

Vassoura-do-campo B Nativa 

Taraxacum sp. Dente-de-leão   

Balsaminaceae 
Impatiens walleriana 
Hooker 

Maria-sem-vergonha H Exótica 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO¹  SITUAÇÃO 

Bromeliaceae 
Tillandsia geminiflora 
Brongniart 

Cravo-do-mato E Nativa 

Vrisea spp. Gravatá B Nativa 

Campanulaceae 
Centropogon cornutus 
L. Druce 

Bico-de-beija-flor B Exótica 

Caricaceae 
Carica papaya 
Linn. 

Mamão A Nativa 

Cecropiacea 
Cecropia adenopus 
Mart. Ex Miq. 

Embaúba A Nativa 

Clusiaceae Clusia spp. Mangue-do-mato B Nativa 

Combretaceae 
Terminalia catappa 
Linn. 

Amendoeira-da-praia A Exótica 

Commelinaceae 
Tradescantia zebrina 
D. Hunt 

Judeu-errante H Exótica 

Convolvulaceae 

Ipomoea cairica 
Linn. 

Corda-de-viola L Nativa 

Ipomoea imperati 
Vahl. 

Campainha-branca H Nativa 

Cucurbitaceae 
Sechium edule 
Jacq. 

Chuchu L Exótica 

Cupressaceae Cupressus spp. Cipreste A Exótica 

Cycadaceae Cycas spp. Palmeira-sagu B Exótica 

Cyperaceae 

Chloris retusa 
Lag. 

Capim-coqueirinho H Exótica 

Cyperus eragrostis 
Lam., 1791 

Não identificado H Exótica 

Cyperus incomtus 
Kunth, 1837 

Junça H Exótica 

Cyperus odoratus L. Tiririca H Nativa 
Kyllinga brevifolia 
Rottb. 

Junquinho  
H 

Nativa 

Davalliaceae 
Nephrolepis pectinata 
Willd. 

Samambaia-paulista H Exótica 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum L. Kuhn, 1879 Feteira H Cosmopolita 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Samambaiaçu B Nativa 

Dryopteridaceae 
Rumohra adiantiformis 
G. Forst. Ching 

Samambaia-preta H Nativa 

Ebenaceae Diospyros kaki Caqui A Exótica 

Ephedraceae Ephedra spp. Cavalinha H Nativa 

Euphorbiaceae 

Ricinus communis 
Linn. Mamonoeira B Exótica 

Euphorbia milii Coroa-de-cristo B Exótica 

Euphorbia prostrata Aiton Quebra-pedra-rasteiro H Exótica 

Gleicheniaceae 

Gleichenella pectinata 
Willd. Ching 

Não identificado B Nativa 

Sticherus spp. Samambaia-de-
barranco B Nativa 

Lauraceae 
Nectandra spp. Canela A Nativa 

Ocotea catharinensis Canela-preta A Nativa 

Lamiaceae 
Plectranthus barbatus 
Andrews 

Boldo H Exótica 

Leguminosae 
Aeschynomene denticulata 
Rudd. Angiquinho H Nativa 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO¹  SITUAÇÃO 
Bauhinia forticata Pata-de-vaca A Nativa 

Crotalaria spp. Chocalho-de-cascavel H Exótica 

Delonix regia Flamboyant A Exótica 
Desmodium incanum 
Schinz e Thell. 

Pega-pega H Nativa 

Leucaena leucocephala Leucena A Exótica 

Mimosa bimucronata Espinheiro A Nativa 
Mimosa pudica 
Linn. 

Dorme-dorme H Exótica 

Schizolobium parahyba Guarapuruvu A Nativa 
Senna pendula 
Willd. 

Fedegoso B Nativa 

Trifolium spp. Trevo H Exótica 

Lythraceae Lagerstroemia indica Resedá B Exótica 
Malpighiaceae Malpighia spp. Acerola A Exótica 

Malvaceae 

Hibiscus rosa-sinensis variegatum Hibisco argentino B Exótica 
Hibiscus sp. Hibisco B Exótica 
Hibiscus tiliaceus 
Linn. 

Algodoeiro-do-
mangue 

B Nativa 

Melastomataceae 

Miconia cinnamomifolia 
D.C. Naud. 

Jacatirão A Nativa 

Tibouchina urvilleana 
Cogniaux 

Quaresmeira B Nativa 

Meliaceae 
Melia azedarach 
Linn. Cinamomo A Exótica 

Moraceae 

Artocarpus heterophyllus 
Lam. 

Jaqueira A Exótica 

Ficus clusiifolia Figueira-mata-pau A Nativa 
Ficus pumila 
Linn. 

Unha-de-gato L Exótica 

Ficus spp. Figueira A Exótica 
Musaceae Musa spp. Bananeira B Exótica 

Myrtaceae 

Campomanesia spp. Guabiroba A Nativa 
Eucalyptus spp. Eucalipto A Exótica 
Eugenia jambolana Jambolão A Exótica 
Eugenia uniflora 
Linn. Pitangueira A Nativa 

Plinia trunciflora 
O. Berg Kausel, 1956 

Jabuticabeira A Nativa 

Psidium cattleyanum Araçazeiro A Nativa 
Psidium guajava 
Linn. Goiabeira A Exótica 

Nyctaginaceae 
Guapira opposita 
Vell. Reit 

Maria-mole A Nativa 

Orchidaceae 
Arundina graminifolia 
Don Hochr. 

Orquídea-bambu B Exótica 

Epidendrum spp. Orquídea-da-praia H Nativa 

Phyllantaceae 
Phyllanthus tenellus 
Roxb. 

Quebra-pedra H Nativa 

Pinacea Pinus spp. Pinho-americano A Exótica 

Poaceae 
Andropogon sp. Rabo-de-galo H Nativa 
Axonopus compressus 
Sw. P. Beauv 

Grama-comum H Exótica 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO¹  SITUAÇÃO 
Bambusa sp. Bambu A Exótica 
Brachiaria sp. Piatã H Exótica 
Cenchrus incertus M. A. Curtis Capim-roseta H Nativa 
Cenchrus incertus 
M.A.Curtis 

Capim-roseta H Nativa 

Cymbopogon citratus Capim-cidreira H Exótica 
Cynodon dactylon 
Linn., 1805 

Grama-bermuda H Exótica 

Echinochloa spp. Capim-arroz H Exótica 
Panicum spp. Capim-colonião H Exótica 
Paspalum conjugatum 
Bergius 

Capim-forquilha H Exótica 

Pennisetum spp. Capim-elefante H Exótica 

Pteridaceae 
Acrostichum danaeifolium Samambaia-gigante-

do-brejo 
B Nativa 

Adiantum raddianum 
C. Presl. 

Avenca H Nativa 

Rosaceae 
Prunus spp. Ameixeira A Exótica 

Rosa spp. Roseira B Exótica 

Rubiaceae Coffea spp. Cafeeiro B Exótica 

Rutaceae 
Citrus limon Limoeiro A Exótica 

Citrus sp. Laranjeira A Exótica 

Sapindaceae 
Dodonaea viscosa 
Jacq. 

Vassoura-vermelha B Nativa 

Solanaceae 

Brugmansia suaveolens 
Willd. 

Trombeta-de-anjo B Nativa 

Solanum capsicoides 
All. 

Mata-cavalo H Exótica 

Strelitziaceae 
Strelitzia reginae 
Banks 

Estrelícia B Exótica 

Urticaceae 
Pilea microphylla 
L. Liebm 

Brilhantina H Exótica 

Verbenaceae 
Duranta erecta Pingo de ouro B Exótica 
Stachytarpheta cayennensis 
Rich. 

Gervão H Nativa 

Nota 1: H – Herbáceo; B – arbustivo; A – Arbóreo; L – Liana; S – Subaebustivo; E - Epífita 

Foram inventariados cento e dezenove gêneros e cinquenta e seis famílias botânicas. Em 
relação à riqueza em gêneros, o destaque foi para a família Poaceae, com doze gêneros. 
Esses gêneros estão distribuídos em doze espécies. Os representando cerca de 10% do 
total de gêneros levantados. A FIGURA 4.55 abaixo mostra as famílias que mais 
contribuíram para a riqueza específica do levantamento realizado. 
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FIGURA 4.55: FAMÍLIAS MAIS REPRESENTATIVAS EM NÚMER O DE ESPÉCIES 

4.9 - Supressão de Vegetação 

Para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, obra de 
Utilidade Pública conforme parâmetros definidos pela Resolução do CONAMA nº 
369/2006, identificou-se a necessidade de supressão de vegetação em quatro áreas, 
sendo estas: a área a da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, a área do traçado do 
emissário terrestre do efluente tratado, a área referente a Estação Elevatória 11 – EEE 11  
e a área do traçado do emissário que segue apartir da caixa de carga que recebe o 
efluente de Santo Antônio de Lisboa até a bacia de esgotamento sanitário 14.  

A FIGURA 4.56 apresenta a localização das áreas com vegetação a ser suprimida para a 
implantação das unidades do SES Saco Grande. 
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FIGURA 4.56: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES  SACO GRANDE 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREAS COM SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

O levantamento foi realizado num total de área de aproximadamente 19.000 m², sendo 
destes 1.600 m² referente a área para a implantação da EEE-11, 2.100 m² referente ao 
emissário de Santo Antônio de Lisboa, o qual possui 700 m de comprimento e 3 metros 
de largura para a implantação, 12.500 m² referente a área para a implantação da ETE e 
uma faixa estreita com cerca de 2.900 m² referente ao emissário terrestre do efluente 
tratado. 

4.9.1 - Levantamento da Cobertura Vegetal Atual 

A partir das observações e das amostragens de campo, foram levantadas 91 espécies de 
plantas vasculares nas áreas em estudo, distribuídas em 42 famílias botânicas. Fabaceae 
foi a família que apresentou a maior riqueza, com treze espécies, seguida de Asteraceae, 
com nove, Myrtaceae, com sete e Bromeliaceae e Primulaceae, com quatro espécies 
cada. Do total das 42 famílias botânicas levantadas, 27 apresentaram somente uma 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
129 

espécie. A relação das espécies observadas nas áreas com os respectivos nomes 
populares, famílias e tipos de hábito é apresentada no QUADRO 4.21. 

QUADRO 4.21 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES OBSERVADAS NAS ÁREA COM SUPRES SÃO DE 
VEGETAÇÃO 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME 
POPULAR HÁBITO¹ ÁREA² 

ANGIOSPERMAE 

ACANTHACEAE 
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. 
ex Moldenke Mangue-preto Ar 4 

AMARANTHACEAE 
Alternanthera philoxeroides (Mart.) 
Griseb. 

Perna-de-
saracura Er 1 

ANACARDIACEAE 
Mart.) Griseb. Perna-de-saracura Er 1 
ANACARDIACEAE 

Aroeira-vermelha Ar 2, 3, 4 

ANNONACEAE Annona glabra L. Araticum-do-brejo Ar 1, 4 
APIACEAE Centella asiatica (L.) Urb. Centela Er 3 

APOCYNACEAE Tabernaemontana catharinensis DC. 
Jasmim-cata-
vento Ar 3 

ARACEAE Philodendron bipinnatifidum Schott Imbé Er, Ep 3, 4 

ARECACEAE 
Syagrus rommanzofiana (Cham.) 
Glassman Jerivá P 2, 4 

ASTERACEAE 

Baccharis dracunculifolia DC. Vassoura Ab 2 
Calea pinnatifida (R. Br.) Less. Erva-de-lagarto L 2 
Chaptalia nutans (L.) Polak. Língua-de-vaca Er 3 
Elephantopus mollis Kunth Suçuaiá Er 3 
Eupatorium casarettoi (B. L. Rob.) 
Steyerm. 

Vassoura-do-
campo Ab 2 

Eupatorium laevigatum Lam. Mata-pasto Ab 2 
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski Vedélia Er 1, 2 

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 
Girassol-
mexicano Er 2 

Vernonia tweediana Baker Assa-peixe Ab 1, 2 
BIGNONIACEAE Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê-verde Ar 2, 3 
BORAGINACEAE Cordia polycephala (Lam.) I.M. Johnst. … Ab 2, 4 

BROMELIACEAE 

Tillandsia recurvata (L.) L. Cravo-do-mato Ep 4 

Tillandsia stricta Sol. ex Sims Cravo-do-mato Ep 
1,2, 3, 

4 
Vriesea procera (Mart. ex Schult.f.) 
Wittm Bromélia Ep 4 

Vriesea vagans (L.B. Sm.) L.B. Sm. Bromélia Ep 4 
CACTACEAE Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn Erva-canário Ep 3, 4 
CANNABACEAE Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva Ar 3 
COMBRETACEAE Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. Mangue-branco Ar 4 
COMMELINACEAE Commelina diffusa Burm. f. Trapoeraba Er 4 

CONVOLVULACEAE 
Ipomoea cairica (L.) Sweet Gramofone L 1, 4 
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy Corda-de-viola L 1, 4 

CYPERACEAE 
Cyperus distans L.f. 

Tiririca 
Er 4 

Fimbristylis sp. Er 4 
Rhynchospora sp. Er 4 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum O. E. Schulz Cocão Ar 2, 3 
EUPHORBIACEAE Alchornea sidifolia Müll.Arg. Tanheiro Ar 2 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME 
POPULAR HÁBITO¹ ÁREA² 

Ricinus communis L. Mamona Ab 1 

FABACEAE 

Centrosema virginianum (L.) Benth. … L 2 
Chamaecrista nictitans var. pilosa 
(Benth.) H.S. Irwin 
& Barneby 

Falsa-dormideira Er 2 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. Rabo-de-bugio Ab 4 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant Ar 3 
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Bico-de-pato Ar 2, 3 
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Farinha-seca Ar 2 
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Silva Ar 1, 2, 3 

Piptadenia paniculata Benth. 
Angico-de-
espinhos Ar 2 

Senna macranthera (Dc. ex collad.) H.S. 
Irwin & 
Barnaby 

Fedegoso Ar 3 

Sesbania virgata (Cav.) Pers. 
Angiquinho-
gigante Ab 2 

Sophora tomentosa L. Feijão-da-praia Ab 4 
Stylosanthes sp. ... Er 2 
Vicia sativa L. Vica Er 1 

LAURACEAE Persea americana Mill. Abacateiro Ar 3 

MALVACEAE 

Luehea divaricata Mart. & Zucc Açoita-cavalo Ar 2 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvavisco Ab 3 
Talipariti pernambucense (Arruda) 
Bovini 

Hibisco-do-
mangue Ab 4 

MELASTOMATACEAE Tibouchina urvilleana Cogn. Quaresmeira Ab 2 
MELIACEAE Melia azedarach L. Cinamomo Ar 3 

MYRTACEAE 

Eucalyptus sp. Eucalipto Ar 3 
Eugenia uniflora L. Pitangueira Ab 3 
Myrcia brasiliensis Kiaersk. Guamirim Ar 2 

Myrcia palustris DC 
Pitangueira-do-
mato Ab 2 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Guamirim Ar 2, 3 
Psidium guajava L Goiabeira Ar 1, 2, 3 
Syzygium cumini (L.) Skeels Jambolão Ar 2, 3 

NYCTAGINACEAE Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria-mole Ar 2, 4 
ONAGRACEAE Ludwigia peruviana (L.) H. Hara Cruz-de-malta Ab 1 
PASSIFLORACEAE Passiflora alata Curtis Maracujá-doce L 2 

PIPERACEAE Piper aduncum L. 
Pimenta-de-
macaco Ab 2 

POACEAE 
Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc. Tanner-grass Er 1 
Melinis minutiflora P. Beauv. Capim-gordura Er 2 
Panicum maximum Jacq. Capim-colonião Er 1, 2, 4 

PRIMULACEAE 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. 
& Schult. Capororoca Ar 2, 3 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Capororoca Ar 2, 3 
Myrsine lorentziana (Mez) Arechav. Capororoca Ar 4 
Myrsine parvifolia A. DC. Capororoca Ab 4 

RHAMNACEAE 
Colubrina glandulosa Perkins Sobragi Ar 2 

Scutia arenicola (Casar.) Reissek 
Coronilha da 
praia Ab 4 

RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle L. Mangue- Ar 4 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME 
POPULAR HÁBITO¹ ÁREA² 

vermelho 

RUTACEAE 
Citrus × limonia (L.) Osbeck Limoeiro-cravo Ar 3 
Citrus reticulata Blanco Tangerineira Ar 3 

SALICACEAE Casearia silvestris Sw. Chá-de-bugre Ar 3 

SAPINDACEAE 
Cupania vernalis Camb. 

Camboatá-
vermelho Ar 2 

Dodonaea viscosa Jacq. 
Vassoura-
vermelha Ab 2, 3 

SOLANACEAE 
Solanum americanum Mill. Erva-moura Er 2 
Solanum mauritianum Scop. Fumo-bravo Ar 3 
Solanum pseudoquina A. St.-Hil. Coerana-do-mato Ar 2, 3 

VITACEAE Cissus sicyoides L. Insulina-vegetal L 3 
GYMNOSPERMAE 
PINACEAE Pinus sp. Pínus Ar 2 
PTERIDOPHYTA 

POLYPODIACEAE 

Microgramma vaccinifolia (Langsd. 
&Fisch.) Copel. Cipó-cabeludo Ep 2, 3, 4 

Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex 
Willd. ... Ep 3, 4 

Polypodium hirsutissimum Raddi ... Ep 3 

PTERIDACEAE 
Acrostichum danaeifolium Langsd. & 
Fisch. 

Avencão-do-
mangue Ab 1, 4 

Nota 1: Ab – Arbsutivo; Ar – Arbóreo; Ep – Epifítico; Er – Herbáceo terrícola; L – Trepador (liana) e P – Palmeira 
Nota 2: 1 – EEE-11, 2 – Emissário efluente Santo Antônio, 3 – ETE, 4 – Emisário efluente tratado 

a) Área da Estação Elevatória de Esgoto – EEE-11 

A área definida para a implantação da Estação Elevatória de Esgoto – EEE-11 apresenta-
se como uma baixada úmida constituída por um tapete herbáceo com alguns indivíduos 
lenhosos isolados ou em pequenos agrupamentos (FIGURA 4.58 FIGURA 4.59). A 
vegetação herbácea é constituída, sobretudo, por gramíneas das espécies Brachiaria 
subquadripara (tanner-grass) e Panicum maximum (capim-colonião) e por espécies de 
outras famílias, como Alternanthera philoxeroides (perna-de-saracura), Sphagneticola 
trilobata (vedélia) e Vicia sativa (vica). O componente arbustivo é composto por Vernonia 
tweediana (assa-peixe), Ricinus communis (mamona), Ludwigia peruviana (cruz-de-malta) 
e Acrostichum danaeifolium (avencão-do-mangue). O componente arbóreo é formado por 
arvoretas das espécies Annona glabra (araticum-do-brejo), Mimosa bimucronata (silva) e 
Psidium guajava (goiabeira). 
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FIGURA 4.57: ÁREA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO –  EEE-11 

MAPA EM ESCALA GRÁFICA CONTENDO A LOCALIZAÇÃO E CLA SSIFICAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO EXISTENTE 

 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
133 

 
FIGURA 4.58: ÁREA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO –  EEE-11 

VISTA PARCIAL 
VEGETAÇÃO HERBÁCEA PREDOMINANTE COM ELEMENTOS LENHO SOS 

DISPERSOS 
A DIREITA INDIVÍDUO DE Mimosa bicucromata (silva)  

 
FIGURA 4.59: ÁREA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO –  EEE-11 

VISTA PARCIAL 
VEGETAÇÃO HERBÁCEA PREDOMINANTE COM ELEMENTOS LENHO SOS 

DISPERSOS 
AO CENTRO INDIVÍDUO DE Annona glabra  (araticum-do-brejo) 
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b) Área do Emissário do Efluente de Santo Antônio 

A área onde será implantado o emissário do efluente (esgoto bruto) advindo da localidade 
de Santo Antônio (FIGURA 4.60) é uma faixa estreita de vegetação predominantemente 
herbácea com alguns elementos lenhosos isolados (FIGURA 4.61 e FIGURA 4.62), além 
de um pequeno núcleo de vegetação arbórea (FIGURA 3.7). O componente herbáceo é 
constituído principalmente por gramíneas das espécies Panicum maximum (capim-
colonião) e Melinis minutiflora (capim-gordura). Os arbustos são representados 
principalmente pelas asteráceas das espécies Baccharis dracunculifolia (vassoura), 
Eupatorium casarettoi (vassoura-do-campo), Eupatorium laevigatum (matapasto), Tithonia 
diversifolia (girassol-mexicano) e Vernonia tweediana (assa-peixe), além de outras 
espécies de outras famílias, como Cordia polycephala, Sesbania virgata (angiquinho-
gigante), Tibouchina urvilleana (quaresmeira) e Dodonaea viscosa (vassoura-vermelha). 
As espécies arbóreas que aparecem de forma isolada na área são Mimosa bimucronata 
(silva), Psidium guajava (goiabeira), Pinus sp. (pínus), e Schinus terebinthifolius (aroeira-
vermelha). Na pequena mancha de vegetação arbórea foram observadas Piptadenia 
paniculata (angico-de-espinhos), Machaerium stipitatum (farinha-seca), Luehea divaricata 
(açoita-cavalo), Mimosa bimucronata (silva), Syzygium cumini (jambolão), Machaerium 
hirtum (bico-de-pato), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Solanum pseudoquina 
(coerana-do-mato), Syagrus rommanzofiana (jerivá), Cybistax antisyphilitica (ipê-verde) e 
Colubrina glandulosa (sobragi). 
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FIGURA 4.60: EMISSÁRIO DO EFLUENTE DE SANTO ANTÔNIO  

MAPA EM ESCALA GRÁFICA CONTENDO A LOCALIZAÇÃO E CLA SSIFICAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO EXISTENTE 
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FIGURA 4.61: ÁREA DO EMISSÁRIO DO EFLUENTE DE SANTO  ANTÔNIO  

VISTA PARCIAL 
VEGETAÇÃO HERBÁCEA PREDOMINANTE COM ELEMENTOS LENHO SOS 

DISPERSOS 

 
FIGURA 4.62: ÁREA DO EMISSÁRIO DO EFLUENTE DE SANTO  ANTÔNIO 

VISTA PARCIAL 
VEGETAÇÃO HERBÁCEA PREDOMINANTES 
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FIGURA 4.63: ÁREA DO EMISSÁRIO DO EFLUENTE DE SANTO  ANTÔNIO 

VISTA PARCIAL 
PEQUENO NÚCLEO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA 

c) � � �   a Estação de Tratamento de Esgoto 

A área onde será implantada a estação de tratamento de esgoto do sistema FIGURA 
4.64) apresenta um intensivo uso humano, com edificações em alvenaria e algumas 
espécies ornamentais e frutíferas introduzidas (FIGURA 4.65 e FIGURA 4.66). As 
espécies arbóreas ocorrem de forma isolada ou formando uma mancha que ocupa 
praticamente toda a metade leste do terreno (FIGURA 4.67 e FIGURA 4.68). Foram 
encontradas de forma isolada as espécies Psidium guajava (goiabeira), Tabernaemontana 
catharinensis (jasmim-cata-vento), Delonix regia (flamboyant), Persea americana 
(abacateiro), Eucalyptus sp. (eucalipto), Eugenia uniflora (pitangueira), Melia azedarach 
(cinamomo), e outras. A mancha de vegetação arbórea é uma miscelânea de espécies 
exóticas, provavelmente implantadas no local, e de espécies nativas, possivelmente 
oriundas de propágulos trazidos por aves ou pelo vento que se desenvolveram entre as 
exóticas. O componente arbóreo é representado por Syzygium cumini (jambolão), Psidium 
guajava (goiabeira), Alchornea sidifolia (tanheiro), Myrsine coriácea (capororoca), 
Machaerium hirtum (bico-de-pato), Mimosa bimucronata (silva), Senna macranthera 
(fedegoso), Cybistax antisyphilitica (ipê-verde), Solanum pseudoquina (coerana-do-mato), 
Citrus reticulata (tangerineira), Erythroxylum argentinum (cocão), Myrcia splendens 
(guamirim), Tabernaemontana catharinensis (jasmim-catavento), entre outras. O estrato 
arbustivo é praticamente inexistente (FIGURA 4.69), provavelmente devido a limpezas 
realizadas no local. O componente epifítico também é pobre, tendo sido observadas 
espécies como Tillandsia stricta (cravo-do-mato), Microgramma vaccinifolia (cipó-
cabeludo), Pleopeltis angusta e Rhipsalis baccifera (erva-canário). 
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FIGURA 4.64: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

MAPA EM ESCALA GRÁFICA CONTENDO A LOCALIZAÇÃO E CLO ASSIFICAÇÃO 
DA VEGETAÇÃO EXISTENTE 
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FIGURA 4.65: ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT O 

VISTA PARCIAL 
PORÇÃO OESTE 

USO INTENSIVO DA ÁREA COM ÁRVORES ISOLADAS 

 

 
FIGURA 4.66: ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT O 

VISTA PARCIAL 
PORÇÃO NORTE 
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FIGURA 4.67:ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO  

VISTA PARCIAL 
PORÇÃO LESTE 

MANCHA DE VEGETAÇÃO ARBÓREA 
EM PRIMEIRO PLANO EXEMPLARES DE Psidium guajava  (goiabeira) 

 

 
FIGURA 4.68: ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT O 

VISTA PARCIAL 
PORÇÃO LESTE 

MANCHA DE VEGETAÇÃO ARBÓREA 
AO CENTRO EXEMPLAR DE Syzygium cumini  (jambolão) 
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FIGURA 4.69: ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT O 

VISTA PARCIAL 
PORÇÃO LESTE 

INTERIOR DA MANCHA DE VEGETAÇÃO ARBÓREA 
AUSÊNCIA DE ESTRATO ARBUSTIVO 

d) Área do Emissário do Efluente Tratado 

A área onde será implantado o emissário do efluente tratado na ETE constitui-se por uma 
estreita faixa com cerca de 500 metros de comprimento que vai desde a Área da ETE até 
a praia, no bairro João Paulo (FIGURA 4.70). É uma área de baixada, com água aflorando 
na superfície. Partindo da estação de tratamento, nos primeiros dois terços da área, a 
vegetação é predominantemente herbácea, com alguns indivíduos lenhosos dispersos 
(FIGURA 4.71). As espécies aí observadas são adaptadas à condição de saturação em 
água, destacando-se, no componente herbáceo-arbustivo, Cyperus distans (tiririca), 
Fimbristylis sp., Rhynchospora sp., Acrostichum danaeifolium (avencão-do-mangue) e 
Myrsine parvifolia (capororoca). As árvores, que são encontradas de forma isolada, 
pertencem as seguintes espécies: Mimosa bimucronata (silva), Schinus terebinthifolius 
(aroeira-vermelha), Annona glabra (araticum-do-brejo), Myrsine lorentziana (capororoca) e 
a palmeira Syagrus rommanzofiana (jerivá). 

O último terço da área está ocupado com manguezal, o qual é uma formação lenhosa 
constituída principalmente de Avicennia schaueriana (mangue-preto, FIGURA 4.72) e 
Laguncularia racemosa (mangue-branco), e secundariamente por Rhizophora mangle 
(mangue-vermelho, FIGURA 4.73). Outras espécies lenhosas aí observadas são 
Dalbergia ecastaphyllum (rabo-de-bugio), Sophora tomentosa (feijão-da-praia), Talipariti 
pernambucense (hibisco-domangue), Guapira opposita (maria-mole), Scutia arenicola 
(coronilha-da-praia), e outras. O componente epifítico está representado por bromélias 
dos gêneros Tillandsia e Vriesea, e representantes de outras famílias, como Philodendron 
bipinnatifidum (imbé), Microgramma vaccinifolia (cipó-cabeludo), Pleopeltis angusta, e 
outras. 
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FIGURA 4.70: EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO NA ETE 

MAPA EM ESCALA GRÁFICA CONTENDO A LOCALIZAÇÃO E CLA SSIFICAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO EXISTENTE 
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FIGURA 4.71: ÁREA DO EMISSÁRIO DO ELFUNETE TRATADO NA ETE 

VISTA PARCIAL 
EVIDENCIA DE SOLO ALAGADO 

VEGETAÇÃO HERBÁCEA PREDOMINANTE COM ELEMENTOS LENHO SOS 
ISOLADOS 

 

 
FIGURA 4.72: ÁREA DO EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO NA ETE 

Pneumatóforos de Avicennia schuaeriana (mangue-preto) 
ESPÉCIE FREQUENTE NO MANGUEZAL 
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FIGURA 4.73: ÁREA DO EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO NA ETE 

Rhizophora mangle (mangue-vermelho) 
ESPÉCIE OCASIONAL NO MANGUEZAL 

4.9.2 - Estágio Sucessional  

As tipologias vegetacionais, bem como os estágios de sucessão da vegetação foram 
estabelecidos baseados nas Resoluções do CONAMA 04, de maio de 1994, e 261, de 
junho de 1999. Os estágios sucessionais foram baseados principalmente em parâmetros 
estruturais (formas de vida e porte dos indivíduos vegetais), taxonômicos (composição de 
espécies), volume de serapilheira, e outros. 

A vegetação das áreas, onde haverá a necessidade de supressão de vegetação foram 
assim classificadas, segundo as Resoluções do CONAMA n° 04/1994 e n° 261/1999: 

- EEE-11: vegetação secundária em estágio inicial de regeneração; 

- Emissário do efluente de Santo Antônio: vegetação secundária nos estágios inicial e 
médio de regeneração; 

- ETE: vegetação antrópica predominantemente exótica, não podendo ser 
enquadrada nos estágios sucessionais das Resoluções CONAMA acima referidas; e 

- Emissário do efluente tratado: Restinga arbórea em estágio inicial de regeneração e 
Manguezal. 

4.9.3 - Densidade das Espécies Dominantes 

a) Área da Estação Elevatória de Esgoto – EEE-11 

Na área levantada para a implantação da EEE-11 foram computados 18 indivíduos 
arbóreos, dez dos quais pertencentes à espécie Mimosa bimucronata (silva) e oito à 
espécie Annona glabra (araticum-do-brejo). Foram estimados o diâmetro médio e altura 
média dos indivíduos das duas espécies. A partir daí, foi calculado o volume total de lenha 
das duas espécies, que resultou, para Mimosa bimucronata (silva), 1,35 m³, e, para 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
145 

Annona glabra (araticum-do-brejo), 0,28 m³, totalizando 1,63 m³. Os diâmetros e alturas 
médias desses indivíduos bem como a estimativa de lenha estão apresentados no 
QUADRO 4.22. 

QUADRO 4.22 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE-11 

ESPÉCIES ARBÓREAS LEVANTADAS 

ESPÉCIE Nº INDIVÍDUO 
DIÂMETRO 

MÉDIO 
(cm) 

ALTURA MÉDIA 
(m) 

VOLEME TOTAL 
(m³) 

Mimosa bimucronata 10 25 5 1,35 
Annona glabra 8 18 2,5 0,28 
Total 18 - - 1,63 

b) Área do Emissário do Efluente de Santo Antônio 

Para esta área realizou-se censo dos indivíduos lenhosos existentes na mancha de 
vegetação arbórea. Foram levantados 65 indivíduos pertencentes a onze espécies e oito 
famílias botânicas. Fabaceae foi quem apresentou a maior riqueza, com quatro espécies, 
restando apenas uma espécie para cada uma das demais famílias. Piptadenia paniculata 
(angico-de-espinhos) apresentou mais de um terço de todos os registros, com 24, 
correspondendo a uma densidade relativa (DR) de 36,92%, seguida de Machaerium 
stipitatum (farinha-seca), com dez (DR=15,38%), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e 
Mimosa bimucronata (silva), com sete cada uma (DR=10,77%) e Syzygium cumini 
(jambolão), com cinco ocorrências (DR=7,69%). A relação das espécies levantadas com 
os seus respectivos números de indivíduos e densidades relativas são apresentados no 
QUADRO 4.23. 

QUADRO 4.23 
EMISSÁRIO DO EFLUENTE DE SANTO ANTÔNIO 

ESPÉCIES ARBÓREAS LEVANTADAS 

ESPÉCIE Ni¹ DR² 
(%) 

Piptadenia paniculata 24 36,92 
Machaerium stipitatum 10 15,38 
Luehea divaricata 7 10,77 
Mimosa bimucronata 7 10,77 
Syzygium cumini 5 7,69 
Machaerium hirtum 3 4,62 
Cupania vernalis 2 3,08 
Cybistax antisyphilitica 2 3,08 
Solanum pseudoquina 2 3,08 
Syagrus rommanzofiana 2 3,08 
Colubrina glandulosa 1 1,54 
Total 65 100,00 

Nota 1: Número de indivíduos 
Nota 2: Densidade relativa 

O volume total de lenha estimado para esta mancha de vegetação arbórea foi de 4,27 m³. 
A relação de todos os indivíduos levantados, com as respectivas espécies, Perímetro à 
Altura do Peito – PAP, altura, área basaL e volume são apresentados no QUADRO 4.24. 
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QUADRO 4.24 
EMISSÁRIO DO EFLUENTE DE SANTO ANTÔNIO 

RELAÇÃO DE INDIVÍDUOS LEVANTADOS NA MANCHA DE VEGET AÇÃO ARBÓREA 

ESPÉCIE PAP1 
(cm) 

PAP2 
(cm) 

PAP3 
(cm) 

PAP4 
(cm) 

H¹ 
(m) 

AB² 
(m²) 

V³ 
(m³) 

Colubrina 
glandulosa 31 … … … 8 0,0077 0,0337 

Cupania vernalis 33 … … … 8 0,0087 0,0381 
Cupania vernalis 19 … … … 6 0,0029 0,0095 
Cybistax 
antisyphilitica 21 19 19 18 6 0,0118 0,0391 

Cybistax 
antisyphilitica 16 … … … 4 0,0020 0,0045 

Luehea 
divaricata 28 26 … … 6 0,0116 0,0384 

Luehea 
divaricata 52 48 41 39 9 0,0654 0,3236 

Luehea 
divaricata 23 … … … 8 0,0042 0,0185 

Luehea 
divaricata 19 … … … 5 0,0029 0,0079 

Luehea 
divaricata 19 … … … 5 0,0029 0,0079 

Luehea 
divaricata 19 … … … 6 0,0029 0,0095 

Luehea 
divaricata 22 19 16 … 4 0,0088 0,0193 

Machaerium 
hirtum 20 … … … 6 0,0032 0,0105 

Machaerium 
hirtum 19 … … … 6 0,0029 0,0095 

Machaerium 
hirtum 18 … … … 4 0,0026 0,0057 

Machaerium 
stipitatum 16 … … … 6 0,0020 0,0067 

Machaerium 
stipitatum 16 … … … 5 0,0020 0,0056 

Machaerium 
stipitatum 18 … … … 5 0,0026 0,0071 

Machaerium 
stipitatum 17 … … … 6 0,0023 0,0076 

Machaerium 
stipitatum 30 25 … … 7 0,0121 0,0467 

Machaerium 
stipitatum 28 … … … 8 0,0062 0,0275 

Machaerium 
stipitatum 23 19 16 … 6 0,0091 0,0301 

Machaerium 
stipitatum 19 … … … 8 0,0029 0,0126 

Machaerium 
stipitatum 20 … … … 8 0,0032 0,0140 

Machaerium 
stipitatum 17 … … … 6 0,0023 0,0076 

Mimosa 
bimucronata 28 … … … 6 0,0062 0,0206 
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ESPÉCIE PAP1 
(cm) 

PAP2 
(cm) 

PAP3 
(cm) 

PAP4 
(cm) 

H¹ 
(m) 

AB² 
(m²) 

V³ 
(m³) 

Mimosa 
bimucronata 26 25 25 24 7 0,0199 0,0767 

Mimosa 
bimucronata 40 24 … … 8 0,0173 0,0762 

Mimosa 
bimucronata 34 33 … … 7 0,0179 0,0688 

Mimosa 
bimucronata 27 … … … 6 0,0058 0,0192 

Mimosa 
bimucronata 22 … … … 6 0,0039 0,0127 

Mimosa 
bimucronata 16 … … … 4 0,0020 0,0045 

Piptadenia 
paniculata 23 … … … 5 0,0042 0,0116 

Piptadenia 
paniculata 35 … … … 8 0,0098 0,0429 

Piptadenia 
paniculata 21 …. … ... 7 0,0035 0,0135 

Piptadenia 
paniculata 25 … … … 9 0,0050 0,0246 

Piptadenia 
paniculata 19 … … … 8 0,0029 0,0126 

Piptadenia 
paniculata 31 … … … 9 0,0077 0,0379 

Piptadenia 
paniculata 27 … … … 6 0,0058 0,0192 

Piptadenia 
paniculata 18 … … … 6 0,0026 0,0085 

Piptadenia 
paniculata 22 … … … 7 0,0039 0,0148 

Piptadenia 
paniculata 32 … … … 7 0,0082 0,0314 

Piptadenia 
paniculata 20 … … … 6 0,0032 0,0105 

Piptadenia 
paniculata 20 … … … 6 0,0032 0,0105 

Piptadenia 
paniculata 41 … … … 10 0,0134 0,0736 

Piptadenia 
paniculata 26 … … … 9 0,0054 0,0266 

Piptadenia 
paniculata 36 … … … 10 0,0103 0,0568 

Piptadenia 
paniculata 20 … … … 6 0,0032 0,0105 

Piptadenia 
paniculata 27 … … … 8 0,0058 0,0255 

Piptadenia 
paniculata 26 … … … 8 0,0054 0,0237 

Piptadenia 
paniculata 28 … … … 6 0,0062 0,0206 

Piptadenia 
paniculata 32 … … … 8 0,0082 0,0359 

Piptadenia 
paniculata 24 … … … 7 0,0046 0,0177 
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ESPÉCIE PAP1 
(cm) 

PAP2 
(cm) 

PAP3 
(cm) 

PAP4 
(cm) 

H¹ 
(m) 

AB² 
(m²) 

V³ 
(m³) 

Piptadenia 
paniculata 49 20 … … 12 0,0223 0,1472 

Piptadenia 
paniculata 47 35 35 … 11 0,0371 0,2244 

Piptadenia 
paniculata 26 20 19 … 7 0,0114 0,0440 

Solanum 
pseudoquina 16 … … … 4 0,0020 0,0045 

Solanum 
pseudoquina 38 … … … 7 0,0115 0,0443 

Syagrus 
rommanzofiana 32 … … … 5 0,0082 0,0224 

Syagrus 
rommanzofiana 30 … … … 5 0,0072 0,0197 

Syzygium cumini 65 … … … 8 0,0336 0,1480 
Syzygium cumini 98 92 71 58 8 0,2108 0,9274 
Syzygium cumini 95 84 57 31 8 0,1616 0,7108 
Syzygium cumini 98 … … … 10 0,0765 0,4206 
Syzygium cumini 19 … … … 6 0,0029 0,0095 

Total 0,9654 4,2716 
Nota 1: Altura 
Nota 2: Área basal 
Nota 3: Volume de lenha 

c) Área da Estação de Tratamento de Esgoto 

Foram amostradas cinco parcelas de 100 m² na mancha de vegetação arbórea na área 
destinada à implantação da ETE, para o levantamento das espécies e estimativa de 
volume de lenha. Foram amostrados 49 indivíduos pertencentes a quatorze espécies e 
nove famílias botânicas. FABACEAE e MYRTACEAE apresentaram as maiores riquezas, 
com três espécies cada, seguidas de PRIMULACEAE, com duas, restando apenas uma 
espécie para cada uma das demais famílias. A espécie Alchornea sidifolia (tanheiro) 
apresentou quase um quarto de todos os registros, com doze indivíduos, correspondendo 
a uma densidade relativa (DR) de 24,49%, seguida de Psidium guajava (goiabeira), com 
dez (DR=20,41%), Syzygium cumini (jambolão), com sete (DR=14,29%) e Myrsine 
coriacea (capororoca), com seis ocorrências (DR=12,24%). A relação das espécies 
levantadas com os respectivos números de indivíduos e densidades relativas é 
apresentada no QUADRO 4.25. 

QUADRO 4.25 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

ESPÉCIES ARBÓREAS LEVANTADAS 

ESPÉCIE Ni¹ DR² 
(%) 

Alchornea sidifolia 12 24,49 
Psidium guajava 10 20,41 
Syzygium cumini 7 14,29 
Myrsine coriacea 6 12,24 
Machaerium hirtum 3 6,12 
Mimosa bimucronata 2 4,08 
Senna macranthera 2 4,08 
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ESPÉCIE Ni¹ DR² 
(%) 

Citrus reticulata 1 2,04 
Cybistax antisyphilitica 1 2,04 
Erythroxylum argentinum 1 2,04 
Myrcia splendens 1 2,04 
Myrsine guianensis 1 2,04 
Solanum pseudoquina 1 2,04 
Tabernaemontana catharinensis 1 2,04 
Total  49 100,00 

Nota 1: Número de indivíduos 
Nota 2: Densidade relativa 

O volume total de lenha calculado nas cinco parcelas amostradas para esta mancha de 
vegetação arbórea foi de 6,74 m³, o que corresponde a uma estimativa de 134,82 m³ por 
hectare. A relação de todos os indivíduos levantados, com as respectivas espécies, PAP 
(perímetro à altura do peito), altura, área basal e volume são apresentados no QUADRO 
4.26. 

QUADRO 4.26 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

RELAÇÃO DE INDIVÍDUOS LEVANTADOS NA MANCHA DE VEGET AÇÃO ARBÓREA 

PARCELA ESPÉCIE PAP1 
(cm) 

PAP2 
(cm) 

PAP3 
(cm) 

PAP4 
(cm) 

H¹ 
(m0 

AB² 
(m²) 

V³ 
(m³) 

1.1 Alchornea sidifolia 70 … … … 12 0,0390 0,2575 
1.2 Alchornea sidifolia 62 … … … 12 0,0306 0,2020 
1.3 Alchornea sidifolia 41 … … … 10 0,0134 0,0736 
1.4 Alchornea sidifolia 73 … … … 11 0,0424 0,2567 
1.5 Alchornea sidifolia 59 … … … 12 0,0277 0,1829 
1.6 Myrcia splendens 19    6 0,0029 0,0095 

1.7 
Mimosa 
bimucronata 49 … … … 11 0,0191 0,1157 

1.8 
Senna 
macranthera 49 … … … 11 0,0191 0,1157 

1.9 
Senna 
macranthera 38 … … … 12 0,0115 0,0759 

1.10 Myrsine coriacea 49 … … … 11 0,0191 0,1157 
1.11 Syzygium cumini 45 … … … 8 0,0161 0,0709 
1.12 Myrsine coriacea 74   … 14 0,0436 0,3357 
1.13 Alchornea sidifolia 46 … … … 13 0,0168 0,1205 
2.1 Alchornea sidifolia 65 … … … 13 0,0336 0,2405 

2.2 
Tabernaemontana 
catharinensis 40 36 21 … 6 0,0266 0,0877 

2.3 Myrsine coriacea 58 … … … 14 0,0268 0,2062 
2.4 Citrus reticulata 31 25 23 23 5 0,0211 0,0579 
2.5 Alchornea sidifolia 54 … … … 11 0,0232 0,1405 
2.6 Alchornea sidifolia 39 … … … 9 0,0121 0,0599 

2.7 
Solanum 
pseudoquina 74 … … … 16 0,0436 0,3837 

3.1 
Cybistax 
antisyphilitica 31 … … … 7 0,0077 0,0295 

3.2 
Machaerium 
hirtum 37 … … … 9 0,0109 0,0540 
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PARCELA ESPÉCIE PAP1 
(cm) 

PAP2 
(cm) 

PAP3 
(cm) 

PAP4 
(cm) 

H¹ 
(m0 

AB² 
(m²) 

V³ 
(m³) 

3.3 Psidium guajava 22    6 0,0039 0,0127 
3.4 Psidium guajava 25 21 21 … 8 0,0120 0,0528 
3.5 Syzygium cumini 78 … … … 10 0,0484 0,2664 
4.1 Syzygium cumini 123 … … … 13 0,1205 0,8612 
4.2 Alchornea sidifolia 93 … … … 14 0,0689 0,5302 
4.3 Alchornea sidifolia 33 32 … … 12 0,0168 0,1110 

4.4 
Erythroxylum 
argentinum 20 … … … 4 0,0032 0,0070 

4.5 Myrsine coriacea 26  … … 6 0,0054 0,0178 

4.6 
Myrsine 
guianensis 17 … … … 5 0,0023 0,0063 

4.7 
Mimosa 
bimucronata 46 30 … … 10 0,0240 0,1321 

4.8 
Machaerium 
hirtum 22 … … … 6 0,0039 0,0127 

4.9 
Machaerium 
hirtum 33 … … … 8 0,0087 0,0381 

4.10 Syzygium cumini 49 … … … 11 0,0191 0,1157 
4.11 Syzygium cumini 64 …. … ... 10 0,0326 0,1794 
4.12 Myrsine coriacea 60 … … … 15 0,0287 0,2365 
4.13 Syzygium cumini 46 … … … 6 0,0168 0,0556 
4.14 Syzygium cumini 80 … … … 13 0,0510 0,3643 
5.1 Alchornea sidifolia 23 … … … 8 0,0042 0,0185 
5.2 Myrsine coriacea 54 … … … 15 0,0232 0,1915 
5.3 Psidium guajava 46 … … … 9 0,0168 0,0834 
5.4 Psidium guajava 41 19 … … 10 0,0163 0,0894 
5.5 Psidium guajava 24 … … … 6 0,0046 0,0151 
5.6 Psidium guajava 16 … … … 5 0,0020 0,0056 
5.7 Psidium guajava 26 … … … 6 0,0054 0,0178 
5.8 Psidium guajava 47 16 … … 10 0,0196 0,1079 
5.9 Psidium guajava 19 … … … 7 0,0029 0,0111 
5.10 Psidium guajava 17 … … … 7 0,0023 0,0089 

Total 1,0703 6,7411 
Nota 1: Altura 
Nota 2: Área basal 
Nota 3: Volume de lenha 

d) Área do Emissário do Efluente Tratado 

A formação lenhosa verificada na levantada para a implantação do emissário terrestre do 
efluente tratado na ETE correspondente a um manguezal, apresenta árvores com altura 
de até 9 metros, com uma média de altura de cerca de 5 metros. A galharia é muito 
densa, impedindo a passagem sob o dossel (FIGURA 4.74). Assim, para fins de 
estimativa de volume de lenha existente na mancha, optou-se pela utilização de dados 
disponíveis na literatura que se referissem ao mesmo tipo de formação vegetacional numa 
região próxima da área de estudo, bem como fornecessem dados que permitissem 
cálculos de volumetria. A referência utilizada foi SOUZA et al. (1994), um estudo 
fitossociológico realizado no manguezal do Rio Tavares, também na Ilha de Santa 
Catarina. O volume de lenha obtido, calculado a partir dos dados extraídos dessa 
referência bibliográfica, foi de 50,44 m³/Ha. Os dados utilizados são apresentados no 
QUADRO 4.27. 
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QUADRO 4.27 
ÁREA 4 

VOLUME DE LENHA DA FORMAÇÃO MAGUEZAL¹ 

ESPÉCIE DA 
(ind/Ha) 

AB 
(m²/Ha) 

ALTURA MÉDIA  
(cm) 

VOLUME 
(m³/Ha) 

Avicennia schaueriana 1.250 12,10 6,04 40,20 
Laguncularia racemosa 859 2,47 3,61 4,90 
Rhizophora mangle 1.292 2,51 3,87 5,34 

Total 50,44 
Nota 1: Cálculos realizados a partir de dados quantitativos extraídos de SOUZA et al (1994) para indivíduos de diâmetro igual ou 
superior a 2,5 cm 
 

 
FIGURA 4.74: ÁREA DO EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO NA ETE 

VISTA PARCIAL DO INTERIOR DO MANGUEZAL 

4.9.4 - Espécies Endêmicas, Imunes ao Corte ou Ameaçadas de Extinção 

Nenhuma espécie endêmica imune ao corte ou ameaçada de extinção foi encontrada nas 
áreas envolvidas, de acordo com a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção (Ministério do Meio Ambiente, 2008). 

4.9.5 - Metodologia Utilizada 

a) Levantamento Qualitativo 

O levantamento das espécies baseou-se em observações em campo e nas amostragens 
realizadas no estudo quantitativo. As espécies não identificadas em campo foram 
coletadas e determinadas com utilização de literatura especializada e por comparação 
com material depositado em herbário pessoal. A circunscrição das famílias de 
fanerógamas seguiu a classificação encontrada em APG III (2009) e a de pteridófitas 
baseou-se na Lista das Espécies da Flora do Brasil (FORZZA et al. 2012). 
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As tipologias vegetacionais, bem como os estágios de sucessão da vegetação foram 
estabelecidos baseados nas Resoluções CONAMA n° 04, de maio de 1994, e 261, de 
junho de 1999. Os estágios sucessionais foram baseados principalmente em parâmetros 
estruturais (formas de vida e porte dos indivíduos vegetais), taxonômicos (composição de 
espécies), volume de serapilheira, e outros. 

b) Levantamento Quantitativo 

Foram realizados levantamentos quantitativos nas formações arbóreas, visando a 
obtenção de dados de volumetria. Nas da EEE-11 e do emissário do efluente de Santo 
Antônio foram realizados censos da vegetação lenhosa, em função do pequeno número 
de indivíduos. Na área da ETE foram amostradas cinco parcelas. Foram levantados todos 
os indivíduos arbóreos, desde que apresentassem DAP (diâmetro à altura do peito = 1,30 
m) > 5 cm. Para espécies polifurcadas abaixo de 1,30 m, foram tomadas as medidas dos 
quatro maiores DAPs. As parcelas foram estabelecidas de forma aleatória e 
apresentavam 100 m2, totalizando 500 m2 amostrados. A área do emissário do efluente 
tratado, em função da impossibilidade física de amostragem, devido ao terreno instável e 
galharia baixa, os dados quantitativos foram inferidos a partir da literatura. 

Os estudos quantitativos envolveram uso de trena para medidas de circunferências (PAP 
= perímetro à altura do peito → PAP = DAP x 3,14), e as alturas foram registradas por 
estimativa visual (FIGURA 4.75). 

 
FIGURA 4.75: OBTENÇÃO DE MEDIDA DE PERÍMETO À ALTUR A DO PEITO – PAP 

POR MEIO DE TRENA 

Os levantamentos quantitativos, bem como os qualitativos, foram realizados nos dias 24 
de junho e 1° de julho de 2014. 
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b.1) Volumetria 

O estudo matemático do volume das árvores, considerando suas seções circulares, 
embora estas não sejam círculos perfeitos, parte do pressuposto que as figuras 
geométricas relacionadas, ao sofrerem uma rotação em torno do seu eixo principal, 
originam os sólidos de revolução correspondentes. O volume de um sólido de revolução é 
obtido pela integração da área basal sobre o comprimento total do tronco. 

V = AB × H× F 

Onde: 

 V = Volume 
 AB = Área basal 

F = Fator de forma (considerando aqui o valor médio de 0,55 para todas as 
espécies). 

 

Área Basal 

 

Onde:  

 PAP = Perímetro a altura do peito 

4.9.6 - Bibliografia Consultada  

A bibliografia utilizada para a elaboração deste item consta ao final deste relatório, mais 
especificamente no item 11 -BIBLIOGRAFIA. 

4.10 - Caracterização da Fauna Terrestre 

A caracterização da fauna apresentada nesse estudo se baseia em levantamentos da 
riqueza de espécies da fauna de vertebrados (herpetofauna, avifauna e mastofauna). 

A AID e a ADA são caracterizadas, em grande parte, por terrenos significativamente 
antropizados já desprovidos de vegetação e por possuir diversas edificações, fato que 
limita o número de animais silvestres vivendo nesses locais. 

4.10.1 - Metodologia para o Levantamento da Fauna 

O levantamento da fauna se deu por meio de metodologias para o levantamento de dados 
secundários e primários. Em campo, a técnica mais aplicada foi a busca ativa. Baseada 
na tentativa de encontrar a fauna, os pesquisadores exploram os hábitats e nichos 
presentes nos pontos amostrais usando seus conhecimentos específicos para direcionar 
as buscas nas áreas mais prováveis de visualização (LAZZARETTI, 2013). 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
154 

Tendo adquirido as informações sobre a fauna com o levantamento bibliográfico regional 
prévio recomendado por Lazzaretti (2013), o qual fornece uma listagem de espécies já 
registradas ou de possível ocorrência na área de influência do empreendimento, foram 
realizadas diversas entrevistas com moradores antigos do local. Esses moradores 
afirmam que a fauna nativa sofreu o impacto da urbanização e da expansão imobiliária, 
causando a fragmentação de hábitats, aumento da poluição e crescimento populacional. 

Os registros obtidos resultaram de ações que podem ser caracterizadas da seguinte 
forma: 

• Registros indiretos (vestígios deixados pelos animais);  

• Encontros ocasionais com animais; 

• Relatos de encontros com animais (entrevistas com moradores); e 

• Evidências de sua presença.  

As buscas ativas ocorreram em pontos amostrados na AID, no terreno da ETE e nos 
terrenos onde futuramente serão instaladas as EEEs. Foram realizadas nos períodos 
diurnos e noturnos, vistoriando-se tocas nos ocos de árvores, assim como quaisquer 
construções humanas que possam servir de abrigo para animais. Quando havia 
confirmação da colônia ou indivíduo, realizava-se o registro fotográfico do exemplar ou do 
indício como material testemunho (fezes, pegadas e ninhos), assim como sua coordenada 
geográfica com auxílio do GPS. Quando havia trilhas, estipulou-se a cada 50 metros 
pontos de parada para vocalizações e cantos de aves possíveis de identificar. Nesses 
locais também foi feita busca ativa por anfíbios e répteis na serapilheira. 

4.10.2 - Hábitats da Fauna Ocorrentes na AID e ADA 

Observou-se na AID e ADA a presença de animais nativos e exóticos, sendo esses 
últimos constituintes, principalmente, da fauna sinantrópica. 

O processo de ocupação do solo ocorre de forma intensa, assim, a região é de maneira 
geral, um ambiente urbano. A soma dessas características resulta em uma fauna 
complexa, contemplando espécies oportunistas, generalistas e de caráter sinantrópico. 

Visando facilitar o entendimento, optou-se em dividir os hábitats ocupados pela fauna na 
AID e ADA de acordo com suas características ambientais, os quais serão apresentados 
a seguir. 

a) Floresta Ombrófila Densa 

De caráter florestal, esse hábitat pode ser encontrado em áreas de maior altitude e 
também esparso como mosaicos por toda AID e ADA total, sendo composto em grande 
parte por um ecossistema secundário da Mata Atlântica, bioma típico da região. 

Especificamente para a fauna, esse hábitat tem sofrido pressões humanas, como: a caça, 
as supressões vegetais que resultam na diminuição do espaço para nidificação ou abrigo 
e afetam o componente alimentar (sementes, frutos, presas), ou seja, redução e 
fragmentação ambiental. 
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Alguns indivíduos que são mais exigentes ou mais sensíveis essas alterações, podem ter 
suas populações reduzidas drasticamente ou, ao longo do tempo, por consequência direta 
e/ou indireta dessas pressões. Os especialistas ou exigentes são animais que vivem em 
áreas de floresta primária ou secundária em alto grau de regeneração, apresentando uma 
dieta bastante restrita. Para esse grupo, a modificação do ambiente leva à necessidade 
de procurar novos hábitats que apresentem condições semelhantes às anteriores. Ocorre 
também a necessidade de grandes áreas para sobreviverem, sendo que sua redução 
pode impossibilitar o encontro com um parceiro para reprodução, podendo levar a espécie 
à extinção (BERCHEZ, 2013). 

Pode-se citar como exemplo dessa situação: Alouatta guariba (bugio), Cuniculus paca 
(paca), Cyanocorax caeruleus (gralha-azul), Dasyprocta azarae (cutia), Pipile jacuntinga 
(jacutinga), entre outras. 

Os animais generalistas são pouco exigentes e são assim chamados por causa do alto 
grau de tolerância a alterações ambientais e à capacidade de aproveitar eficientemente 
diferentes recursos do ambiente. Apresentam hábitos alimentares variados, altas taxas de 
crescimento e alto potencial de dispersão, o que permite a estes animais viverem em 
áreas de vegetação mais aberta ou mata secundária (BERCHEZ, 2013). É o caso, por 
exemplo, de Tupinambis merianae (lagarto-teiú), Didelphis spp. (gambá), Passer 
domesticus (pardal), entre outros. 

Algumas das espécies acima citadas não foram verificadas nos trabalhos de campo. 
Justifica-se esse fato por vários motivos, porém, o principal resume-se a área amostrada 
não contemplar áreas florestais complexas. Também se considerou o esforço amostral do 
Levantamento Faunístico curto, tendo pequena abrangência. Somado a essas situações, 
tem-se o calor recorde ocorrido em Florianópolis nos meses em que ocorreram as 
amostragens na ADA e AID. 

Algumas espécies da Herpetofauna são tão sensíveis a altas temperaturas que, de 
acordo com Martins (2011): “(...) geralmente confiam em estratégias comportamentais e 
seleção de micro-hábitats para evitar o superaquecimento e utilizam os micro-hábitats 
disponíveis no ambiente a fim de regular a temperatura corpórea para a manutenção das 
atividades metabólicas”. 

Em relação aos répteis, foi mencionada a ocorrência das espécies Bothrops jararaca 
(jararaca) e cobra-coral nas entrevistas com habitantes locais, sendo a última, em razão 
da difícil identificação por leigos, dividida em Micrurus spp (coral-verdadeira) e Oxyrhopus 
spp. (coral-falsa). As áreas com vegetação secundária em estágio médio ou avançado de 
regeneração são hábitats propícios para a fauna de répteis. Algumas serpentes utilizam o 
local para reprodução, alimentação e se abrigam sob folhas secas, dentro de troncos 
caídos, tocas feitas por outros animais, entre outros. 

As áreas urbanas próximas a essas matas são frequentemente visitadas por serpentes 
em busca de suas presas preferidas, os pequenos roedores. Lagartos como o Tupinambis 
merianae (teiú), por serem generalistas quanto a alimentação também costumam ter 
sucesso nos mais variados ambientes, inclusive urbanizados. 

São conhecidos vários representantes da flora da Floresta Ombrófila Densa que 
constituem importantes fontes alimentares para a Avifauna e Mastofauna como: 
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Arecastrum romanzoffianum (jerivá), Campomanesia sp. (guabiroba), Cecropia glaziovii 
(embaúbas), Clusia spp. (mangue-do-mato), Ficus spp. (figueiras), Inga spp. (ingazeiro), 
Miconia cinnamomifolia (jacatirão), Myrsine spp. (capororoca), Psidium catleianum 
(araçazeiro) e Schinus terebinthifolius (aroeira-mansa). 

Além da relação alimentar estabelecida, mamíferos e aves também agem como 
importantes agentes polinizadores e dispersores de sementes das famílias Araceae, 
Bromeliaceae, Cactaceae, Orchidacea e Piperaceae. 

Para a fauna, foi registrada em maior número representantes da Avifauna. Dente as 
espécies ocorrentes nas áreas citadas, típicas da Mata Atlântica destacam-se os nativos: 
Coragyps atratus (urubu-comum), Cyanocorax caeruleus (gralha-azul), Furnarius rufus 
(joão-de-barro), Guira guira (anu-branco), Milvago chimango (chimango), Pitangus 
sulphuratus (bem-te-vi), Synallaxis spixi (joão-teneném), Turdus spp. (sabiá), Tyrannus 
melancholicus (suiriri), Machetornis rixosa (suiriri-cavaleiro) e Zonotrichia capensis (tico-
tico). 

A Mastofauna apresenta maior diversidade de espécies das famílias: Didelphidae, sendo 
os Didelphis spp (gambás) os principais representantes, além do Nasua nasua (quati), 
Procyon cancrivorus (mão-pelada), Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) e espécies 
da família Chiroptera.  

Em relação a primatas são comuns relatos dos moradores locais sobre aparições de 
representantes da família Cebidae (saguis) em áreas próximas a remanescentes da mata. 

b) Vegetação com Influência Fluvial (banhado) 

Em relação à fauna presente nos banhados, a maior parte dos representantes conhecidos 
através de pesquisas é limitada a grupos específicos de organismos, contemplando a 
biologia de apenas algumas espécies ou populações, sendo a maioria de vertebrados 
(CARVALHO; OZÓRIO, 2007).  

O grupo melhor estudado corresponde ao da avifauna, principalmente as limnícolas e 
migratórias, porém, pouco se sabe a respeito dos macroinvertebrados.  

Os anfíbios, por necessitarem de água para sobrevivência, habitam as áreas adjacentes a 
banhados e brejos, embora algumas espécies como rãs e pererecas possam viver no 
interior da mata, utilizando a umidade da serapilheira e copos das bromélias terrícolas 
como locais de reprodução. Entre as espécies pode-se citar Bufo ictericus (sapo-comum), 
Bufo ornatos (sapo-cururuzinho), Dendropsophus minutus (pererequinha), os gêneros 
Leptodactylus sp., Physalaemus sp. entre outros citados no presente levantamento. 

Ainda citando os anfíbios, seus locais de acasalamento e nidação como brejos e áreas 
alagadas têm sido frequentemente eliminados através de práticas de drenagem, aterros e 
lançamento de esgoto. Os anfíbios são animais de extrema importância para o equilíbrio 
da cadeia alimentar, já que controlam a população de insetos e servem de alimento para 
répteis, aves e mamíferos. 

As áreas com vegetação com influência fluvial (banhado) abrigam ainda as espécies 
Phimosus infuscatus (maçarico-preto), Egretta thula (garça-branca-pequena) e 
Crotophaga ani (anu-preto). Em áreas onde se observou supressão vegetal e aumento de 
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áreas abertas, notou-se o aumento na abundância de espécies associadas a esses 
ambientes, como: Bubulcus ibis (garça-vaqueira), Phimosus infuscatus (maçarico-preto), 
Milvago chimachima (gavião-carrapateiro), Vanellus chilensis (quero-quero), Columbina 
talpacoti (rolinha-roxa), Crotophaga ani (anu-preto), Guira guira (anu-branco), Sicalis 
flaveola (canário-da-telha) e Zonotrichia capensis (tico-tico). Em áreas com maior 
ocupação humana, é comum o aparecimento de Columba livia (pombo-comum) e Passer 
domesticus (pardal). 

c) Vegetação com Influência Fluvio-marinha (manguezal) 

As relações entre os padrões de distribuição de plantas e animais e as variáveis 
associadas com as condições de maré, particularmente taxa de dessecação, salinidade e 
nutrientes, receberam considerável atenção na literatura sobre manguezais. 

As variações específicas da tolerância à salinidade, tolerância à sombra, tolerância ao 
alagamento e de disponibilidade de nutrientes desempenham um importante papel na 
determinação da distribuição de espécies, assim como interações biológicas, como a 
predação de plântulas por caranguejos e besouros (ALVES, 2011). 

Os animais mais comuns em mangues são invertebrados como artrópodes e moluscos. 
As espécies mais comuns são: Anomalocardia brasiliensis (berbigão), Aratus pisonii 
(aratu-marinheiro), Chasmagnathus granulata (catanhão), Crassostrea spp., Mytella 
guyanensis (sururu), Uca uruguayensis (chama-maré) e o Ucides cordatus (caranguejo-
uçá), sendo que esse último desempenha um importante papel nos fluxos de energia dos 
manguezais por contribuir para a zonação das plantas através da predação diferencial de 
sementes, influenciar a dinâmica da serapilheira e contribuir para a ciclagem de nutrientes 
ao arejar o solo com suas galerias (ALVES, 2011). 

Alguns animais estuarinos foram vistos na AID como o crustáceo abaixo registrado na 
FIGURA 4.76 

 

FIGURA 4.76: ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 
CRUSTÁCEOS TÍPICOS DE MANGUEZAIS 

Aves típicas são poucas devido à pequena diversidade florística, entretanto, algumas 
espécies usam as árvores do mangue como pontos de observação, de repouso e de 
nidificação. Alimentam-se especialmente na maré baixa, quando os fundos lodosos estão 
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expostos. Dentre elas, podem-se citar as nativas: Eudocimus ruber (guará) que possui 
uma plumagem vermelha, devido a sua alimentação à base do caranguejo Uca spp. 
(chama-maré) que possui carotenos que tingem as plumas da ave; Ajaia ajaia 
(colhereiro), Anhinga anhinga (carará), Amazonetta brasiliensis (marreca-anamaí), Ardea 
cocoi (maguari), Arundinicola leococephala (viuvinha), Butorides stiatus (socozinho), 
Casmerodius egreta (garça-branca-grande), Charadrius matus (maçarico-de-coleira), 
Conirostrum bicolor (sebinho-do-mangue), Crotophaga major (anu-do-brejo), 
Dendrocygna viduata (irerê), Egretta thula (garça-branca-pequena), Fregata magnificens 
(joão-grande), Florida caerulea (garça azul), Gallinula galeata (frango d'água), Nyctanassa 
cayennensis (socó), Phalacrocorax brasilianus (biguá), Piaya macroura (alma-de-gato), 
Picumnus cirratus (pica-pau pequeno) e Sula spp. (atobá). 

Para a Mastofauna desse ecossistema, destacam-se: Cavia spp. (preá), Nasua nasua 
(quati) que se alimenta de crustáceos, Lutra longicaudis (lontra), e o Procyon lotor 
(guaxinim). Já para a Herpetofauna destacam-se: Bufo marinus (sapo), Caiman latirostris 
(jacaré-do-papo-amarelo) e a família Chelidae, representada pelos cágados. 

4.10.3 - Caracterização do Levantamento Faunístico nas Áreas de Influência do 
Empreendimento 

A seguir serão apresentados os animais encontrados na AID e ADA do empreendimento e 
registrados através das metodologias descritas acima. 

a) Herpetofauna 

No mundo são conhecidas cerca de 6.100 espécies de anfíbios, das quais cerca de 800 
ocorrem no Brasil. O grupo dos sapos, rãs e pererecas é de longe o mais diversificado, o 
grupo das cobras-cegas possui cerca de trinta 30 espécies e o grupo das salamandras é 
representado por apenas uma espécie conhecida, que ocorre na bacia Amazônica. 

O baixo número de espécies registrado nesse grupo possivelmente ocorreu pelo fato da 
área de estudo ser muito antropizada. Como possível justificativa, Tonetto (2008) afirma 
que a fragmentação da Mata Atlântica é uma das principais causas de declínio da 
população de anfíbios e algumas espécies endêmicas estão desaparecendo e talvez 
estejam até extintas, considerando o fato de restar poucas áreas de cobertura original 
desse bioma. 

Quanto aos répteis, atualmente, estima-se que haja aproximadamente 110 espécies de 
répteis em Santa Catarina, nenhuma delas endêmica (BÉRNILS et al., 2007) e 144 
espécies de anfíbios, segundo Garcia et al.(2007). Percebe-se que os trabalhos na área 
são escassos, o que deixa muitas lacunas na distribuição exata das espécies. 

O número de espécies de anfíbios deve ser muito maior do que isso. O mesmo serve para 
répteis, para esse grupo, merecem destaque os lagartos e as serpentes. Nesse último, 
destacam-se as famílias Elapidae e Colubridae, a primeira é representada pela serpente 
coral verdadeira e a segunda pela coral falsa. Como diferenciar essas duas serpentes é 
muito complexo, optou-se por citar o gênero das mesmas, uma vez que a coral foi citada 
por todos os entrevistados, sem a identificação de verdadeira ou falsa. 
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Poucas espécies foram efetivamente ouvidas ou visualizadas, como se pode perceber no 
QUADRO 4.28, na qual estão disponíveis as espécies encontradas nas áreas de 
influência do empreendimento. 

QUADRO 4.28 
LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO PARA A HERPETOFAUNA NAS ÁRE AS DE INFLUÊNCIA 

DO EMPREENDIMENTO 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM Técnica¹  SITUAÇÃO 

Anura Bufonidae 
Bufo ictericus 
Spix, 1824 

Sapo-comum En Vo Nativa 

Crocodilia Alligatoridae 
Caiman latirostris 
Daudin, 1802 

Jacaré-de-papo-amarelo En Nativa 

Squamata 

Colubridae 

Liophis miliaris 
Linn., 1758 

Cobra d'água En Nativa 

Oxyrhopus sp. Coral falsa En Nativa 
Chironius sp. Cobra-cipó En Nativa 
Micrurus spp. Coral-verdadeira En Nativa 

Gekkonidae 
Hemidactylus mabouia 
Moreau De Jonnes, 1818 

Lagartixa-doméstica Ba Exótica 

Teiidae 

Tupinambis merianae 
Duméril & Bibron, 1839 

Lagarto teiú 
Ba 
En 

Nativa 

Tupinambis teguixin 
Linn., 1758 Lagarto-do-papo-amarelo En Nativa 

Viperidae 

Bothrops jararaca  
Wied-Neuwied, 1824 

Jararaca En Nativa 

Crotalus durissus  
Linn., 1758 

Cascavel En Nativa 

Nota 1: F – Fotografia; FI – Filmagem; BA - Busca Ativa, VO – Vocalizações; EM – Entrevista; G – Gravador de som  

Foram relacionadas três ordens, dez gêneros e seis famílias. Em relação à riqueza em 
gêneros o destaque foi para a família Colubridae com quatro gêneros. Esse gênero está 
distribuído em quatro espécies sendo que representa cerca de 30% do total de gêneros. A 
FIGURA 4.77 abaixo mostra as famílias que mais contribuíram para a riqueza específica 
do levantamento “in loco” para a herpetofauna. 
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FIGURA 4.77: HERPETOFAUNA 

FAMÍLIAS MAIS REPRESENTATIVAS EM NÚMERO DE ESPÉCIES  

O QUADRO 4.29 contém o levantamento faunístico elaborado para a herpetofauna de 
possível ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. 

QUADRO 4.29 
LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO PARA A HERPETOFAUNA DE POSS ÍVEL OCORRÊNCIA 

NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM RISCO DE 
EXTINÇÃO¹ F.B.² SITUAÇÃO 

ANFÍBIOS 

Anura 

Bufonidae 

Bufo ictericus 
Spix, 1824 Sapo- comum  1 Nativa 

Bufo ornatos 
Spix, 1824 Sapo-cururuzinho  1 Nativa 

Rhinella abei 
Baldissera, Haddad, 
2004 

Sapo-de-floresta  2 Nativa 

Dendrophryniscus 
berthalutzae Sapo  1 Nativa 

Rhinella icterica Sapo-cururu  1 Nativa 

Brachycephalidae 
Ischnocnema henselii Rã-das-folhagens  1 Nativa 
Ischnocnema 
manezinho Rã-das-folhagens NT – IUCN 

VU - SC 1 Endêmica 
Brasil 

Centrolenidae 
Vitreorana uranoscopa 
Mueller, 1924 Perereca-de-vidro LC – IUCN 

VU - SC 1; 2 Nativa 

Craugastoridae Haddadus binotatus Rã-das-folhagens  1 Nativa 

Cycloramphidae 

Odontophrynus 
catarinensis Rãzinha  1 Nativa 

Odontophrynus 
maisuma Sapo-escavador  1 Nativa 

Proceratophrys boiei Sapo-chifrudo  1 Nativa 
Proceratophrys 
subguttata Sapo-chifrudo  1 Nativa 

Hyllidae 

Aplastodiscus 
cochranae Perereca-marrom LC – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 

Aplastodiscus 
ehrhardti Perereca-flautinha LC – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 
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Aplastodiscus 
perviridis 

Perereca-de-olho-
vermelho  1 Nativa 

Bokermannohyla hylax 
Heyer, 1985 Perereca-do-riacho  1; 2 Nativa 

Dendropsophus 
minutus 
Peters, 1872 

Pererequinha  1 Nativa 

Dendropsophus 
microps 
Peters, 1872 

Pererequinha  1; 2 Nativa 

Dendropsophus 
nahdereri Perereca-do-brejo  1 Endêmica 

Brasil 
Dendropsophus 
werner Perereca-do-brejo  1 Endêmica 

Brasil 
Hypsiboas faber 
Wied-Neuwied, 1821 Sapo-ferreiro  1 Nativa 

Hypsiboas 
albomarginatus 
Spix, 1824 

Perereca-araponga  1; 2 Nativa 

Hypsiboas bischoffi Perereca-do-brejo  1 Endêmico 
Brasil 

Hypsiboas faber Sapo-ferreiro  1 Nativa 

Hypsiboas guenther Perereca-de-inverno  1 Nativa 

Hypsiboas poaju Perereca NA – IUCN 
VU - SC 1 Nativa 

Hypsiboas pulchellus Perereca-comum  1 Nativa 
Phyllomedusa distincta 
Lutz, 1950 Filomedusa  1; 2 Endêmica 

Brasil 
Scinax argyreornatus 
Miranda-Ribeiro, 1926 

Pererequinha  1; 2 Nativa 

Scinax catharinae 
Boulenger, 1888 

Perereca-
catarinense  1; 2 Endêmica  

Brasil 
Scinax granulatus 
Peters, 1871 

Perereca-de-
banheiro  1; 2 Nativa 

Scinax perereca 
Haddad e Kasahara, 
1995 

Perereca  1 Nativa 

Scinax rizibilis 
Bokermann, 1964 Perereca-gargalhada  1; 2 Endêmica 

Brasil 
Scinax tymbamirim 
Kwet e Pombal, 2012 Perereca-do-litoral  1; 2 Nativa 

Scinax fuscovarius Perereca-de-
banheiro  1 Nativa 

Sphaenorhynchus 
caramaschii Perereca-martelinho  1 Endêmica 

Brasil 
Trachycephalus 
mesophaeus 
Hensel, 1867 

Perereca-dourada  1; 2 Nativa 

Leptodactylidae 

Adenomera araucaria 
Kwet e Angulo, 2002 Rãzinha-piadeira  2 Endêmica 

Brasil 
Adenomera engelsi 
Kwet, Steiner e 
Zillikens, 2009 

Rãzinha-piadeira  2 
Endêmica 

M.A. 

Flectonotus fissilis Rã-transporta-ovos  1; 2 Endêmica 
Brasil 

Haddadus binotatus 
Spix, 1824 Rã-da-floresta  1; 2 Endêmica 

M.A. 
Hylodes sp. Rã-do-riacho  2 Nativa 
Ischnocnema henselii 
Peters, 1870 Rã-da-floresta  1; 2 Nativa 

Ischnocnema Rã-da-floresta VU – SC 1; 2 Nativa 
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manezinho 
Garcia, 1996 

NT - IUCN  

Leptodactylus sp. Rã  1 Nativa 
Leptodactylus gracilis 
Dumeril e Bibron, 1841 Rã-escavadeira  1; 2 Nativa 

Leptodactylus latrans 
Steffen, 1815 Rã-comum  1; 2 Nativa 

Proceratophrys boiei 
Wied-Neuwied, 1825 Sapo-de-chifre  1 Nativa 

Physalaemus cuvieri 
Fitzinger, 1826 Rã-cachorro  1 Endêmica 

Brasil 
Physalaemus nanus 
Boulenger, 1888 Rãzinha  1; 2 Endêmica 

Brasil 

Leiuperidae 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorrinho  1 Nativa 
Physalaemus 
lateiristriga Rã-ragedoura  1 Nativa 

Physalaemus nanus Rãzinha  1 Endêmica 
Brasil 

Leptodactylidae 

Leptodactylus 
araucarius Rã-piadeira  1 Nativa 

Leptodactylus engelsi Rã  1 Nativa 

Leptodactylus gracilis Rã-piadeira  1 Nativa 

Leptodactylus latrans Rã-manteiga  1 Nativa 
Leptodactylus 
marmoratus Rã-piadeira  1 Endêmica 

Brasil 

Leptodactylus nanus Rã-piadeira  1 
Endêmica 

Santa 
Catarina 

Scythrophrys sawayae Rã  1 Nativa 

Microhylidae 

Chiasmocleis 
leucosticta 
Boulenger, 1888 

Rãzinha  1; 2 Nativa 

Elachistocleis bicolor 
Guerin-Meneville, 
1838 

Rãzinha-de-barriga-
amarela  1; 2 Nativa 

Lithobates 
catesbeianus Rã-touro  1 Exótica 

RÉPTEIS 

Crocodylia Alligatoridae Caiman latirostris Jacaré-de-papo-
amarelo  1 Nativa 

Squamata 

Anomalepididae Lyotyphlops beui Cobra-cega  1  

Amphisbaenidae 

Amphisbaena spp. Cobra-da-terra  1 Nativa 

Amphisbaena hogei Cobra-da-terra  1 Nativa 
Amphisbaena 
mertensii Cobra-da-terra  1 Nativa 

Amphisbaena 
microcephala Cobra-da-terra  1 Nativa 

Anguidae 

Diploglossus fasciatus 
Gray, 1831 Lagarto-víbora  1 Nativa 

Ophiodes striatus 
Spix, 1824 Cobra-de-vidro  1 Nativa 

Colubridae 

Chironius bicarinatus 
Wied, 1820 Cobra-cipó  1 Nativa 

Chironius exoletus 
Linn,1754 Cobra-cipó  1 Nativa 

Chironius foveatus 
Bailev, 1955 Cobra-cipó  1 Não-

identificada 
Chironius laevicollis 
Wied, 1824 Cobra-cipó  1 Nativa 

Liophis miliaris Cobra d´agua  1 Nativa 
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Linn., 1758 

Mastigodryas 
bifossatus 
Raddi, 1820 

Cobra-nova  1  

Sibynomorphus spp. Dormideira  1 Nativa 
Spilotes pullatus 
Linn., 1758 Caninana  1 Nativa 

Dipsadidade 

Atractus reticulatus 
Boulenger, 1885 Cobra-tijolo  2 Nativa 

Clelia plumbea 
Wied, 1820 Muçurana NA – IUCN 

EN – SC 1 Nativa 

Dipsas albifrons 
Sauvage 1884 Dormideira  1 Endêmica 

Brasil 
Echinanthera 
cyanopleura 
Cpo, 1885 

Cobra-cipó  1 Nativa 

Echinanthera undulata Cobra-cipó  1 Nativa 
Erythrolamprus 
almadensis Cobra-de-capim  1 Não-

identificada 
Erythrolamprus jaegeri Cobra-verde  1 Nativa 

Erythrolamprus miliaris Cobra-dágua  1 Nativa 
Gomesophis 
brasiliensis 
Gomes, 1918 

Cobra-espada  1 Nativa 

Helicops carinicaudus 
Wied-neuwied, 1825 Cobra-dágua  1 Nativa 

Helicops infrataeniatus 
Jan, 1865 Cobra-dágua  1 Nativa 

Imantodes cenchoa 
Linn,1758 Dormideira  1 Nativa 

Oxyrophus clathratus Falsa-coral  1 Nativa 

Oxyrophus rhombifer Falsa-coral  1 Nativa 

Phalotris lemniscatus Cabecinha-preta  1 Nativa 

Philodryas aestiva Cobra-verde  1 Nativa 
Philodryas olfersii 
Litch 1823 Cobra-verde  1 Nativa 

Philodryas 
patagoniensis Parelheira  1 Nativa 

Pseudoboa haasi Muçurana  1 Nativa 
Sibynomorphus 
neuwiedi Ilheeing, 
1911 

Dormideira  1 Nativa 

Sibynomorphus 
ventrimaculatus dormideira  1 Nativa 

Taeniophallus 
bilineatus Fischer, 
1885 

Cobrinha-de-colar  1 Nativa 

Taeniophallus 
persimilis 
Cope, 1869 

Cobrinha-de-colar  1 Nativa 

Thamnodynastes 
strigatus Cobra-espada  1 Nativa 

Tomodon dorsatus 
Bibron Dumeril, 1854 Cobra-espada  1 Nativa 

Tropidodryas serra Jiboinha  1 Nativa 
Tropidodryas 
striaticeps 
Cope, 1870 

Jiboinha  1 Nativa 

Uromacerina ricardinii Cobra-bicuda  1 Nativa 
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Xenodon guenther Boipevinha  1 Nativa 
Xenodon merremii 
Peters e Orejas., 1970 Boipeva  1 Nativa 

Xenodon neuwiedii Boipevinha  1 Nativa 

Elapidae 

Micrurus spp. Coral verdadeira DD - IUCN 1 Nativa 
Micrurus altirostris 
Cope, 1861 Coral-verdadeira  1 Nativa 

Micrurus corallinus 
Merrem, 1820 Coral-verdadeira  1 Nativa 

Leptomicrurus spp. Não identificado  1 Nativa 

Gekkonidae 
Hemidactylus mabouia 
Moreau De Jonnes, 
1818 

Lagartixa-doméstica  1 Exótica 

Gymnophthalmidae 

Cercosaura 
schereibersii Lagartinho  1 Nativa 

Colobodactylus 
taunayi 
Amaral, 1933 

Lagartinho  1 
Não 

identificada 

Placosoma cordylinum Lagartinho  1 Endêmica 
Brasil 

Placosoma glabellum 
Peters, 1870 Lagartinho  1 Não 

identificada 

Leiosauridae 

Anisolepis grilli Calanguinho  1 Nativa 
Urostrophus vautieri 
Dumeril e Bibron, 1837 Calanguinho  1 Nativa 

Enyalius iheringii 
Boulenger, 1885 Papa-vento DD - IUCN 1 Nativa 

Mabuyidae 
Aspronema 
dorsivittatum Lagartixa-dourada  1 Nativa 

Viperidae 

Bothrops neuwiedi 
Coch, 1961 Jararaca-pintada  1 Nativa 

Bothrops jararaca 
Wied-Neuwied, 1824 Jararaca  1 Nativa 

Bothrops jararacuçu 
Lacerda, 1884 Jararacuçu  1 Nativa 

Testudines 

Chelidae 

Hydromedusa tectifera 
Cope, 1869 Cágado  1 Nativa 

Phrynops williamsi Cágado 
VU-SC 

NA-IUCN 1  

Emydidae 
Trachemys scripta 
elegans 
Wied, 1838 

Cágado-de-orelha-
vermelha 

 1 Exótica 

Nota 1: Risco de Extinção - Ameaçada no estado de Santa Catarina segundo Resolução CONSEMA no 02/2011 (SC); Ameaçada 
segundo IUCN,  segundo as categorias:IU CN: Extinta (EX); Extinta na natureza (EW); Extinta a nível regional (ER); Criticamente em 
perigo (CR); Em perigo (EN); Vulnerável (VU); Quase ameaçado (NT); Pouco preocupante (LC); Dados insuficientes (DD); Não 
avaliada (NA). 
Nota 2: F.B = Fontes Bibliográficas: 
1) MPB Engenharia – Estudo de Impacto Ambiental para o empreendimento c ontorno rodoviário de Florianópolis . Florianópolis: 
documento oficial, 2013.  
2) KWET, A. 2005. Anfíbios da Ilha de Santa Catarina . Disponível em: <http://www.kwet.de/>. Acesso em 05/02/2014. 

a.1) Relatório Fotográfico da Herpetofauna 

Observou-se um grande número de girinos, onde a presença de Anuros adultos foi 
confirmada através de entrevistas com moradores da região (FIGURA 4.78). 

Miranda e Ferreira (2009) dizem que: “Larvas dos anfíbios anuros apresentam uma 
grande diversidade de hábitos alimentares e de distribuição microespacial (...), as quais 
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constituem um conjunto de informações úteis na compreensão das relações ecológicas e 
sistemáticas da ordem Anura”. 

 
FIGURA 4.78: LARVAS DE ANUROS (GIRINOS) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2014 

b) Avifauna 

O registro da avifauna foi realizado através de visualizações com auxílio de binóculos, 
fotografias e gravações da vocalização de algumas espécies. Diversos estudos 
demonstram que dentre as espécies animais comumente encontrados em regiões 
antropizadas, o grupo das aves é um dos mais abundantes tanto em quantidade quanto 
em variedade (SOARES, 2004). 

A avifauna compreende um valioso componente de qualquer meio natural ou cultural, 
tanto para a população urbana quanto para o ecossistema como um todo, contribuindo de 
várias maneiras: alimentam-se de pragas que atacam as plantas, atuam no controle 
biológico, polinizam flores e disseminam sementes, são boas indicadoras biológicas do 
ambiente, transmitem harmonia, beleza e inspiração e, indiretamente, exercem outras 
contribuições ao meio ambiente (ANDRADE, 1993). 

As grandes extensões de praias no sul de Santa Catarina são perfeitos corredores 
migratórios, onde muitos indivíduos permanecem durante o período de inverno na sua 
região de origem, retornando à sua pátria no próximo verão (BEGE; MARTERER, 1991). 

Pode-se perceber um número expressivo de Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e Passer 
domesticus (pardal), essa última considerada invasora pela Resolução do CONSEMA n° 
08 de 2012 (SANTA CATARINA, 2012).  
O QUADRO 4.30 apresenta as espécies encontradas nas áreas de influência do 
empreendimento. 
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QUADRO 4.30 
LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO PARA A AVIFAUNA NAS ÁREAS D E INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM TÉCNICA¹ SITUAÇÃO  
Apodiformes Trochilidae Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul Ba Nativa 

Cathartiformes Cathartidae 
Coragyps atratus 

Bechstein, 1793 
Urubu-de-cabeça-preta Ba Nativa 

Charadriiformes Charadriidae 
Vanellus chilensis 
Molina, 1782 

Quero-quero Ba, F, G, Vo Nativa 

Columbiformes Columbidae 

Columbia livia 
Gmelin, 1789 

Pombo-doméstico Ba Exótica 

Columbina talpacoti 
Temminck, 1810 

Rolinha-roxa Ba, F Nativa 

Cuculiformes Cuculidae 

Crotophaga ani 
Linn., 1758 

Anu-preto Ba, F Nativa 

Guira guira 
Gmelin, 1788 

Anu-branco Ba, F, G Nativa 

Falconiformes Falconidae 
Mivalgo chimango 
Vieillot, 1816 Chimango Ba, F Nativa 

Galliformes 

Cracidae 
Ortalis squamata 
Lesson, 1829 

Aracuã En 
Não-

identificado 

Phasianidae 
Gallus gallus 
domesticus Galinha Ba, F Exótica 

Pavo cristatus Pavão Ba, F Exótica 

Passeriformes 

Corvidae 
Cyanocorax caeruleus 
Vieillot, 1818 

Gralha-azul En Nativa 

Emberizidae 

Sicalis flaveola 
Linn., 1766 

Canário-da-terra En, G, Vo Nativa 

Sporophila angolensis 
Linn., 1766 

Curió En Nativa 

Furnariidae 

Furnarius rufus 

Gmelin, 1788 
João-de-barro Ba, En, F Nativa 

Pitangus sulphuratus 
Linn., 1758 

Bem-te-vi Ba, En, Vo, F Nativa 

Hirundinidae 

Pygochelidon 
cyanoleuca Vieillot, 
1817 

Andorinha-pequena-de-
casa 

Ba, F Nativa 

Progne tapera Vieillot, 
1817 

Andorinha-do-campo Ba Nativa 

Icteridae 
Molothrus bonariensis 
Gmelin, 1788 

Chupim Ba Nativa 

Passaridae 
Passer domesticus 

Linn., 1758 
Pardal Ba, F, En Exótica 

Thraupidae 
Thraupis sayaca 
Linn., 1766 Sanhaço-cinzento Ba Nativa 

Troglodytidae 
Troglodytes musculus 
Naumann, 1823 

Corruíra Ba, F Nativa 

Turdidae Turdus spp. Sabiá En Nativa 

Tyraniidae 

Tyrannus 
melancholicus 
Linn., 1766 

Suiriri Ba, F, Vo Nativa 

Machetornis rixosa 
Vieillot, 1819 

Suiriri-cavaleiro F Nativa 

Threskiornithidae 
Phimosus infuscatus 
Lich., 1823 

Maçarico-preto Ba, F Nativa 

Piciformes Parulidae 
Geothlipis 
aequinoctialis Pia-cobra Ba Nativa 
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Ramphastidae 
Ramphastos vitellinus 
Lich., 1823 

Tucano-de-bico-preto En Nativa 

Nota 1: F – Fotografia; Ba – Busca Ativa, Vo – Vocalizações; En – Entrevista; G – Gravador de som  

Foram relacionadas nove ordens, 27gêneros e 21 famílias. Em relação à riqueza em 
gêneros, o destaque foi para a família Hirundinidae com três gêneros. Esses gêneros 
estão distribuídos em três espécies, representando cerca de 10% do total de gêneros.  

A FIGURA 4.79 mostra as famílias que mais contribuíram para a riqueza específica do 
levantamento “in loco” para a avifauna. 

 
FIGURA 4.79: AVIFAUNA 

FAMÍLIAS MAIS REPRESENTATIVAS EM NÚMERO DE ESPÉCIES . 

O QUADRO 4.31 contém o levantamento faunístico elaborado para a avifauna de possível 
ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. 

QUADRO 4.31 
LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO PARA A AVIFAUNA DE POSSÍVEL  OCORRÊNCIA 

NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM RISCO DE 
EXTINÇÃO¹ FB² SITUAÇÃO 

Accipitriformes Accipitridae 

Accipiter superciliosus Gavião-miudinho LC – IUCN 
VU - SC 1 Nativa 

Accipiter striatus Gavião-miudo  1 Nativa 

Accipiter bicolor Gavião-bombachinha-
grande  1 Nativa 

Amadonastur 
lacernulatus 

Gavião-pombo-
pequeno 

VU – IUCN 
VU - SC 

1 Endemica 
Brasil 

Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta  1 Nativa 
Circus buffoni 
Gmelin, 1788 Gavião-do-banhado  2 Nativa 

Elanoides forficatus Gavião-tesoura  1 Nativa 
Elanus leucurus Gavião-tesoura  1 Nativa 
Geranospiza 
caerulescens Gavião-pernilongo  1 Nativa 

Geranoaetus Águia-chilena LC – IUCN 1 Nativa 
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melanoleucus VU - SC 

Harpia harpyja Gavião-real NT – IUCN 
CR - SC 

1 Nativa 

Harpagus diodon Gavião-bombachinha  1 Nativa 
Heterospizias 
meridionalis Gavião-caboclo  1 Nativa 

Ictinia plumbea Sovi  1 Nativa 

Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-
cinza  1 Nativa 

Parabuteo leucorrhous Gavião-de-sobre-
branco  1 NA 

Pseudastur polionotus Gavião-pombo-grande NT - IUCN 1 Nativa 
Spizaetus tyrannus 
Wied, 1820 Gavião-pega-macaco LC – IUCN 

VU - SC 1; 2 Nativa 

Spizaetus ornatus Gavião-penacho NT – IUCN 
CR - SC 1 Nativa 

Rupornis magnirostris 
Gmelin, 1788 Gavião-carijó  1; 2 Nativa 

Urubitinga urubitinga Gavião-preto  1 Nativa 

Anseriformes Anatidae 

Amazonetta brasiliensis 
Gmelin, 1789 Pé-vermelho  4 Nativa 

Dendrocygna bicolor Marreca-caneleira  1 Nativa 
Dendrocygna viduata Irerê  1 Nativa 

Apodiformes 

Apodidae 

Streptoprocne zonaris  
Shaw, 1796 

Taperuçú-de-coleira-
branca  2 Nativa 

Cypseloides fumigatus Taperuçu-preto  1 Nativa 

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-
branca  1 Nativa 

Chaetura cinereiventris Andorinha-de-sobre-
cinzento 

 1 Nativa 

Chaetura meridionalis Andorinhão-do 
temporal  1 Nativa 

Trochilidae 

Amazilia fimbriata 
Lesson, 1832 

Beija-flor-de-garganta-
verde  1 Nativa 

Eupetomena macroura 
Gmelin, 1788 Beija-flor-tesoura  1; 2 Nativa 

Ramphodon naevius Beija-flor-rajado  1 Nativa 

Phaethornis squalidus Rao-branco-pequeno  1 Endêmico 
Brasil 

Phaethornis pretrei Rabo-branco-
acanelado  1 Nativa 

Phaethornis eurynome Rabo-branco-de-
garganta-rajada  1 Nativa 

Aphantochroa 
cirrochloris Beija-flor-cinza  1 Endêmica 

Brasil 
Florisuga fusca Beija-flor-preto  1 Nativa 

Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-
violeta  1 Nativa 

Anthracothorax 
nigricollis 

Beija-flor-de-veste-
preta  1 Nativa 

Stephanoxis lalandi Beija-flor-de-topete  1 Nativa 

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-peito-
vermelho  1 Nativa 

Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-
violeta  1 Nativa 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 

Antrostomus rufus João-corta-pau  1 Nativa 
Lurocalis semitorquatus Tuju  1 Nativa 
Hydropsalis albicollis Bacurau  1 Nativa 
Hydropsalis longirostris Bacurau-da-telha  1 Nativa 
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Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura  1 Nativa 

Chordeiles minor Bacurau-norte-
americano 

 1 Nativa 

Cathartiformes Cathartidae 

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-
vermelha  1 Nativa 

Coragyps atratus 
Bechstein, 1793 Urubu-de-cabeça-preta  1; 2 Nativa 

Sarcoramphus papa 
Linn., 1758 Urubu-rei  3; 4 Nativa 

Charadriiformes 

Charadriidae 

Charadrius collaris 
Vieillot, 1818 Batuíra-de-coleira  4 Nativa 

Pluvialis dominica 
Statius Muller, 1776 Batuiruçu  4 Nativa 

Vanellus chilensis 
Molina, 1782 Quero-quero  1; 2 Nativa 

Jacanidae Jacana jacana jaçanã  1 Nativa 

Laridae 
Larus dominicanus 
Lich., 1823 Gaivotão  1; 2; 

3 Nativa 

Recurvirostridae Himantopus sp. Pernilongo  1; 2; 
3 Nativa 

Scolopacidae 

Arenaria interpres 
Linn., 1758 Vira-pedras  2 Nativa 

Bartramia longicauda 
Bechstein, 1812 

Maçarico-do-campo  2; 4 Nativa 

Calidris alba 
Pallas, 1764 Maçarico-branco  4 Nativa 

Calidris fuscicollis 
Vieillot, 1819 

Maçarico-de-sobre-
branco  4 Nativa 

Gallinago paraguaiae Narceja  1 Nativa 
Tringa melanoleuca 
Gmelin, 1789 

Maçarico-grande-de-
perna-amarela 

 4 Nativa 

Stercorariidae Stercorarius spp. Mandrião  2  

Sternidae 
Sterna hirundinacea 
Lesson, 1831 

Trinta-réis-de-bico-
vermelho 

 4 Nativa 

Thalasseus acuflavidus Trinta-reis-de-bando  1 Nativa 

Ciconiiformes Ardeidae 
Butorides striata 
Linn., 1758 Socozinho  1; 2 Nativa 

Columbiformes Columbidae 

Columbina talpacoti 
Temminck, 1810 Rolinha-roxa  1; 2 Nativa 

Columbina picui Rolinha-picui  1 Nativa 
Columba livia Pombo-doméstico  1 Exótica 
Patagioenas picazuro Pombão  1 Nativa 
Patagioenas 
cayennensis Pomba-galega  1 Nativa 

Patagioenas plumbea Pomba-amargosa  1 Nativa 
Leptotila verreauxi Juriti-pupu  1 Nativa 
Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira  1 Nativa 
Geotrygon montana Pariri  1 Nativa 

Coraciiformes Alcedinidae 

Megaceryle torquata Martim-pescador-
grande  1 Nativa 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde  1 Nativa 

Chloroceryle americana Martim-pescador-
pequeno  1 Nativa 

Cuculiformes Cuculidae 

Crotophaga ani 
Linn., 1758 Anu-preto  1; 2 Nativa 

Guira guira 
Gmelin, 1788 

Anu-branco  1; 2 Nativa 
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Piaya cayana Alma-de-gato  1 Nativa 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarto-
acanelado 

 1 Nativa 

Tapera naevia saci  1 Nativa 

Falconiformes Falconidae 

Caracara plancus Caracará  1 Nativa 
Falco femoralis 
Temm., 1822 Falcão-de-coleira  2; 3 Nativa 

Falco peregrinus Falcão-peregrino  1 Nativa 
Falco sparverius Quiriquiri  1 Nativa 
Micrastur ruficollis Falcão-caburé  1 Nativa 
Micrastur semitorquatus Flcão-relogio  1 Nativa 
Milvago chimango 
Vieillot, 1816 Chimango  1; 4 Nativa 

Milvago chimachima 
Vieillot, 1816 Gavião-carrapateiro  1; 4 Nativa 

Polyborus plancus 
Miller, 1777 Carcará  2 Nativa 

Galbuliformes Bucconidae 

Notharchus swainsoni Macuru-de-barriga-
castanha 

LC – IUCN 
VU - SC 1 Nativa 

Nystalus chacuru João-bobo  1 Nativa 
Malacoptila striata Barbudo-rajado  1 Nativa 
Nonnula rubecula Macuru  1 Nativa 

Galliformes 
Cracidae 

Ortalis squamata 
Lesson, 1829 Aracuã  2 NA 

Ortalis guttata Aracuã  1 Nativa 

Penelope superciliaris Jacupemba LC – IUCN 
VU - SC 1 Nativa 

Penelope obscura Jacuaçu  1 Nativa 

Aburria jacutinga Jacutinga EM –IUCN 
CR - SC 1 Nativa 

Odontophoridae Odontophorus capueira Uru  1 Nativa 

Gruiformes 

Aramidae Aramus guarauna Carão  1 Nativa 

Rallidae 
 

Aramides cajanea Saracura-tres-potes  1 Nativa 
Aramides saracura 
Pucheran, 1845 Saracura-do-mato  1; 2 Nativa 

Gallinula galeata 
Lich, 1818 Frango-d'água-comum  1; 4 Nativa 

Laterallus melanophaius Sanã-parda  1 Nativa 
Pardirallus nigricans 
Vieillo, 1819 Saracura-sanã  1; 2 Nativa 

Pardirallus 
sanguinolentus Saracura-do-banhado  1 Nativa 

Porzana albicollis Sanã-carijó  1 Nativa 

Passeriformes 

Corvidae 
Cyanocorax caeruleusi 
Vieillot, 1818 Gralha-azul NT - IUCN 1; 2 Nativa 

Conopophagidae 
Conopophaga lineata Chupa-dente  1 Nativa 

Conopophaga melanops Cuspidor-de-máscara-
preta  1 Endêmica 

Brasil 

Dendrocolaptida
e 

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde  1 Nativa 
Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado  1 Nativa 
Dendrocolaptes 
platyrostris Arapaçu-grande  1 Nativa 

Emberizidae 

Sicalis flaveola 
Linn., 1766 Canário-da-telha  2 Nativa 

Volatinia jacarina 
Linn., 1766 

Tiziu  2 Nativa 

Zonotrichia capensis 
Muller, 1776 Tico-tico  1; 2 Nativa 
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Formicariidae 
Formicarius colma Galinha-do-mato  1 Nativa 
Chamaeza 
campanisona Tovaca-campainha  1 Nativa 

Furnariidae 

Furnarius rufus 
Gmelin, 1788 João-de-barro  1; 2 Nativa 

Pitangus sulphuratus 
Linn., 1758 Bem-te-vi  1; 2 Nativa 

Automolus 
leucophthalmus 

Barranqueiro-de-olho-
branco  1 Nativa 

Philydor atricapillus Limpa-folha-coroado  1 Nativa 
Xenops rutilans Bico-virado-carijó  1 Nativa 
Synallaxis spixi 
Sclater, 1856 João-teneném  2 Nativa 

Grallariidae 
Grallaria varia Tovacuçu  1 Nativa 
Hylopezus nattereri Pinto-do-mato  1 Nativa 

Hirundinidae 

Progne tapera 
Vieillot, 1817 Andorinha-do-campo  2 Nativa 

Progne chalybea 
Gmelin, 1789 

Andorinha-grande-
doméstica  2 Nativa 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora  2 Nativa 
Pygochelidon 
cyanoleuca Vieillot, 
1817 

Andorinha-pequena-
de-casa  1; 2 Nativa 

Icteridae 

Agelaioides badius 
Vieillot, 1819 Asa-de-telha  2 Nativa 

Icterus pyrrhopterus 
Vieillot, 1819 

Encontro  2 Nativa 

Molothrus bonariensis 
Gmelin, 1788 Chupim  1; 2 Nativa 

Pseudoleistes virescens 
Vieillot, 1819 Dragão  4 Nativa 

Mimidae 
Mimus saturninus 
Lich., 1823 Sabiá-do-campo  4 Nativa 

Motacillidae 
Anthus lutescens 
Pucheran, 1855 Caminheiro-zumbidor  4 Nativa 

Parulidae 

Geothlipis aequinoctialisi 
Gmelin, 1789 Piá-cobra  2 Nativa 

Parula pitiayumi 
Vieillot, 1817 Mariquita  2 

 Nativa 

Passaridae 
Passer domesticus 
Linn., 1758 

Pardal  1; 2 Exótica 

Pipridae 

Manacus manacus 
Linn., 1766 Rendeira  1; 4 Nativa 

Ilicura militaris Tangarazinho  1 
Endêmica 

Brasil 
Chiroxiphia caudata Tangará  1 Nativa 

Rhinocryptidae 

Merulaxis ater Entufado NT – IUCN 
VU - SC 

1 Endêmica 
Brasil 

Eleoscytalopus 
indigoticus Macuquinho NT - IUCN 1 Endêmica 

Brasil 
Scytalopus speluncae Tapaculo-preto  1 Nativa 

Rhynchocyclidae 

Mionectes rufiventris Abre-asa-de-cabeça-
cinza  1 Nativa 

Leptopogon 
amaurocephalus Cabeçudo  1 Nativa 

Phylloscartes kronei Maria-da-restinga VU - IUCN 1 Endêmica 
Brasil 

Tolmomyias 
sulphurescens 

Bicho-chato-de-orelha-
preta  1 Nativa 

Hemitriccus orbitatus Tiririzinho-do-mato NT - IUCN 1 Endêmica 
Brasil 
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Hemitriccus kaempferi Maria-catarinense EN – IUCN 
VU - SC 1 Endêmica 

Brasil 

Phylloscartes difficilis Estalinho NT - IUCN 
EN - SC 1 Nativa 

Scleruridae 
Geositta cunicularia 
Vieillot, 1816 Curriqueiro LC – IUCN 

VU - SC 4 Nativa 

Sclerurus scansor Vira-folha  1 Nativa 

Thraupidae 

Coereba flaveola 
Linn., 1758 Cambacica  1; 2 Nativa 

Thraupis sayaca 
Linn., 1766 Sanhaçu-cinzento  2 Nativa 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto  1 Nativa 
Lanio melanops Tiê-de-topete  1 Nativa 

Tangara cyanoptera Tanhaço-de-encontro-
azul  1 Nativa 

Dacnis nigripes Saí-de-pernas-pretas NT - IUCN 1 
Endêmica 

Brasil 
Tangara cyanocephala Saíra-militar  1 Nativa 
Thraupis ornata 
Sparrman, 1789 

Sanhaçu-do-encontro-
amarelo 

 2 Endêmica 
Brasil 

Troglodytidae Troglodytes musculus Corruíra  1 Nativa 

Turdidae 

Turdus spp. Sabiá  1; 2 Nativa 
Turdus flavipes Sabiá-una  1 Nativa 
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira  1 Nativa 
Turdus leucomelas 
Vieillot, 1818 Sabiá-barranco  1, 4 Nativa 

Tyraniidae 

Camptostoma 
obsoletum Temm., 1824 Risadinha  1; 2 Nativa 

Colonia colonus Viuvinha  1 Nativa 
Empidonomus varius Peitica  1 Nativa 
Elaenia flavogaster 
Thunberg, 1822 

Guaracava-de-barriga-
amarela  1, 2 Nativa 

Fluvicola nengeta 
Linn., 1766 Lavadeira-mascarada  2 Nativa 

Lathrotriccus euleri Enferrujado  1 Nativa 
Lessonia rufa 
Gmelin, 1789 Colegial  2 Nativa 

Machetornis rixosa 
Vieillot, 1819 Suiriri-cavaleiro  1; 2 Nativa 

Megarynchus pitangua Neinei  1 Nativa 
Myiopagis caniceps Guaracava-cinzenta  1 Nativa 

Myiozetetes similis Bentevizinho-de-
penacho-vermelho 

 1 Nativa 

Myiophobus fasciatus 
Statius Muller, 1776 Filipe  1 Nativa 

Myiodynastes maculatus 
Statius Müller, 1776 Bem-te-vi-rajado  1; 2 Nativa 

Pitangus sulphuratus 
Linn., 1766 Bem-te-vi  1; 2 Nativa 

Pyrocephalus rubinus 
Boddaert, 1783 Príncipe  4 Nativa 

Satrapa icterophris 
Vieillot, 1818 Suiriri-pequeno  2 

 Nativa 

Sirystes sibilator Gritador  1 Nativa 
Serpophaga subcristata 
Vieillot, 1817 Alegrinho  2 

 Nativa 

Tyrannus melancholicus 
Vieillot, 1819 Suiriri  1; 2  

Nativa 
Tyrannus savana 
Vieillot, 1808 Tesourinha  1; 2; 

4 Nativa 
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Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis Pitiguari  1 Nativa 
Hylophilus poicilotis Verdinho-coroado  1 Nativa 
Vireo olivaceus Juruviara  1 Nativa 

Pelecaniformes 

Ardeidae 

Ardea alba Garça-branca-gigante  1 Nativa 
Ardea cocoi Garça-moura  1 Nativa 
Bubulcus ibis 
Linn., 1758 Garça-vaqueira  1; 2 Exótica 

Butorides striata Socozinho  1 Nativa 
Egretta caerulea Garça-azul  1 Nativa 
Egretta thula 
Molina, 1782 Garça-branca-pequena  1; 2 Nativa 

Nycticorax nycticorax Savacu  1 Nativa 
Syrigma sibilatrix 
Temminck, 1824 Maria-faceira  1; 4 Nativa 

Phalacrocoracid
ae 

Phalacrocorax 
brasilianus Biguá  2 Nativa 

Threskiornithidae 

Phimosus infuscatus 
Lich., 1823 Maçarico-preto  1; 2 Nativa 

Platalea ajaja Curicaca  1 Nativa 

Plegadis chihi Caraúna-de-cara-
branca  1 Nativa 

Theristicus caudatus 
Boddaert, 1783 Curicaca  1; 4 Nativa 

Piciformes 

Picidae 

Colaptes melanochloros 
Gmelin, 1788 

Pica-pau-verde-
barrado  4 Nativa 

Picumnus temminckii Pica-pau-não-de-
coleira  1 Nativa 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco  1 Nativa 

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-
carijó  1 Nativa 

Piculus aurulentus Pica-pau-dourado NT - IUCN 1 Nativa 

Ramphastidae 
Ramphastos vitellinus 
Lich., 1823 

Tucano-de-bico-preto  1; 4 Nativa 

Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde  1 Nativa 

Procellariiformes 

Diomedeidae 
Thalassarche 
melanophris 
Temm., 1828 

Albatroz-de-
sobrancelha 

NT – IUCN 
EN - SC 

1; 4 Nativa 

Procellariidae 

Pachyptila desolata 
Gmelin, 1789 Faigão-rola  4 Nativa 

Pterodroma incerta 
Schlegel, 1863 

Grazina-de-barriga-
branca EN - IUCN 4 Nativa 

Puffinus puffinus 
Brünnich, 1764 Bobo-pequeno  4 Nativa 

Psittaciformes Psittacidae 

Aratinga leucophthalma Periquitão-maracanã  1 Nativa 

Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-
vermelha  1 Nativa 

Forpus xanthopterygius Tuim  1 Nativa 

Brotogeris tirica Periquito-rico  1 Endêmica 
Brasil 

Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú  1 Nativa 
Pionus maximiliani Maitaca-verde  1 Nativa 

Amazona vinacea Papagaio-de-peito-roxo EN – IUCN 
EN - SC 1 Nativa 

Triclaria malachitacea Sabiá-cica NT – IUCN 
VU - SC 1 Endêmica 

Brasil 
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Sphenisciformes Spheniscidae 
Spheniscus 
magellanicus 
Forster, 1781 

Pinguim-de-magalhães NT - IUCN 1; 4 Nativa 

Strigiformes 
Strigidae 

Athene cunicularia 
Molina, 1782 Coruja-buraqueira  1; 2 Nativa 

Megascops choliba Corujinha-do-mato  1 Nativa 

Pulsatrix koeniswaldiana Murucutu-de-barriga-
amarela  1 Nativa 

Strix hylophila Coruja-listrada NT - IUCN 1 Nativa 

Strix huhula Coruja-preta LC – IUCN 
EN - SC 

1 Nativa 

Glaucidium 
minutissimum Caburé-miudinho  1 Nativa 

Glaucidium brasilianum Caburé  1 Nativa 
Asio stygius Mocho-diabo  1 Nativa 

Tytonidae Tyto alba Coruja-da-igreja  1 Nativa 

Suliformes 

Anhingidae Anhinga anhinga biguatinga  1 Nativa 

Sulidae 
Sula leucogaster 
Boddaert, 1783 Atobá-pardo  2 Nativa 

Phalacrocoracid
ae 

Phalacrocorax 
brasilianus Biguá  1 Nativa 

Tinamiformes Tinamidae 

Tinamus solitarius Macuco NT – IUCN 
VU- SC 1 Nativa 

Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu  1 Nativa 
Crypturellus tataupa Inhambu-chintã  1 Nativa 
Nothura maculosa Codrona-amarela  1 Nativa 

Trogoniformes Trogonidae 
Trogon surrucura Surucuá-variado  1 Nativa 

Trogon rufus Surucuá-de-barriga-
amarela  1 Nativa 

Nota 1: Ameaçada no estado de Santa Catarina segundo Resolução CONSEMA no 02/2011 (SC); Ameaçados segundo IUCN, 
segundo as categorias: Quase Ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Extinta (EX), Extinta na natureza (EW), Extinta a nível regional (ER), 
Criticamente em perigo (CR), Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase ameaçado (NT) e Dados insuficientes (DD). 
Nota 2: Fontes Bibliográficas: 
1) MPB Engenharia – Estudo de Impacto Ambiental para o empreendimento c ontorno rodoviário de Florianópolis . Florianópolis: 
documento oficial, 2013.  
2) GHIZONI JÚNIOR. Checklist da avifauna da Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. Atualidades Ornitológicas On-line . N. 171, 
jan./fev. 2013. Disponível em: <http://www.ao.com.br/download/AO171_50.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2013.  
3) PIACENTINI, V.Q. et al. Sobre a distribuição de aves em Santa Catarina, Brasil, parte I: registros relevantes para o estado ou 
inéditos para a Ilha de Santa Catarina. Cotinga , n. 26, p. 25–31, 2006.  
4) ROSÁRIO, L.A. As Aves em Santa Catarina. Florianópolis: FATMA, 1996. 

b.1) Relatório Fotográfico da Avifauna 

A Gallus gallus domesticus (galinha) tem uma enorme importância para o homem, sendo 
um dos animais doméstico mais difundidos e abundantes do mundo, uma importante fonte 
de alimentação. A carne, os ovos e as penas tem importância industrial e alimentícia. As 
galinhas são aves omnívoras, tendo preferência por sementes e pequenos invertebrados 
(FIGURA 4.80).  

O Pavo cristatus (pavão-comum ou pavão-indiano) é uma ave nativa da Índia. Vive em 
pradarias, matagais e florestas perenifólias. Apesar de viver e alimentar-se no chão, utiliza 
as copas das árvores para dormir. A sua alimentação é constituída essencialmente por 
semente intercalada ocasionalmente por alguns insetos, frutos e répteis (FIGURA 4.81). 
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FIGURA 4.80: GALLUS GALLUS 

DOMESTICUS (GALINHA) E PAVO 
CRISTATUS (PAVÃO) FÊMEA 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 28 DE 
JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.81: PAVO CRISTATUS 
(PAVÃO) MACHO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 28 DE 
JANEIRO DE 2014 

O Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) é uma das espécies mais comuns em quase todo o 
Brasil, ocorrendo em diversos tipos de ambientes, inclusive urbanos. De acordo com 
Amâncio, Souza e Melo (2008):  

“Possui dieta onívora e é agressiva. Ajusta-se a qualquer meio e descobre 
facilmente novas fontes de alimentos. Mesmo sendo uma espécie comum em 
áreas urbanas, não apresenta correlação entre o número de indivíduos e os 
fatores analisados, fluxo de veículos e pessoas, que consistem em uma 
interferência humana direta. Pitangus sulphuratus não pode ser considerada uma 
bioindicadora de qualidade ambiental urbana, pois não foi encontrada correlação 
de sua abundância com a intervenção humana direta (fluxo de pessoas e veículos) 
e nem entre os níveis de impacto das áreas.” 

O Vanellus chilensis (quero-quero) possui comportamento agressivo quando se sente 
ameaçado, além de emitir seu som característico. Costuma viver em pastagens e 
banhados, mas é comumente visto em campos de futebol, estradas e pastagens. 
Alimenta-se de pequenos moluscos, artrópodes e invertebrados aquáticos. A nidificação 
acontece na primavera em uma cavidade esgravatada no solo. Interage com muitos 
outros animais devido ao fato de habitarem ambientes rurais e urbanos. Porém, nas áreas 
urbanas, estão frequentemente submetidos a influências externas e à movimentação de 
um grande número de pessoas e automóveis.  

Costa (2002) diz que ambiente ocupado pelos quero-queros deixa-os vulneráveis aos 
predadores, fazendo com que desenvolvam habilidades de detectar e reagir a eles. Essas 
respostas defensivas são mais frequentes no período reprodutivo, durante a proteção dos 
ovos e dos filhotes, manifestando-se por perseguições e ataques aos predadores. 
Salienta-se que essa ave foi registrada através de fotografias nas áreas de influência do 
empreendimento (FIGURA 4.82 e FIGURA 4.83). 
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FIGURA 4.82: PITANGUS 

SULPHURATUS (BEM-TE-VI) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 

JANEIRO DE 2014 

FIGURA 4.83: VANELLUS CHILENSIS 
(QUERO-QUERO) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE 
JANEIRO DE 2014 

Caracterizado por seus longos bico e pernas, o Phimosus infuscatus (maçarico-preto) é 
uma ave nativa típica de brejos, banhados, margens de rios e campos recém-arados. 
Utiliza seu bico para procurar alimentos escondidos na água rasa ou lodo. Alimenta-se de 
pequenos crustáceos, moluscos e matéria vegetal como folhas e semente (FIGURA 4.84). 

A espécie Phimosus infuscatus (maçarico-preto) foi vista no leito do ribeirão Valdik. 
Normalmente, vivem em brejos, magens de rios banhados e campos.  

 
FIGURA 4.84: PHIMOSUS INFUSCATUS (MAÇARICO-PRETO) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2014 

As espécies Machetornis rixosa (suiriri-cavaleiro) e Furnarius rufus (joão-de-barro) foram 
registradas nas áreas de influência do empreendimento (EFE; FILIPINI, 2006) (FIGURA 
4.85 e FIGURA 4.86). 
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Também foram avistadas as nativas: Crotophaga ani (anu-preto), Pitangus sulphuratus 
(bem-te-vi), Tyrannus melancholicus (suiriri) e Vanellus chilensis (quero-quero); e a 
exótica Passer domesticus (pardal). 

Foi perceptível a vocalização de Anuros, porém, não foi possível visualizá-los. Essas 
vocalizações correspondiam aquelas emanadas pelo gênero Bufo. 

  
FIGURA 4.85: MACHETORNIS RIXOSA 

(SUIRIRI-CAVALEIRO) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 26 DE 

FEVEREIRO DE 2014 

FIGURA 4.86: FURNARIUS RUFUS 
(JOÃO-DE-BARRO) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 26 DE 
FEVEREIRO DE 2014 

c) Mastofauna 

Os mamíferos de pequeno e médio porte desempenham funções ecológicas importantes 
como a predação e dispersão de frutos e sementes, servem de alimento para espécies 
predadoras, além de serem possíveis hospedeiros de endo e exoparasitas. 

Foram registradas com fotografias três espécies pertencentes à fauna sinantrópica. Esses 
animais estão associados a atividades humanas, sendo espécies alóctones. 

O QUADRO 4.32 contém o levantamento faunístico elaborado para a mastofauna nas 
áreas de influência do empreendimento. 

QUADRO 4.32 
LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO PARA A AVIFAUNA NAS ÁREAS D E INFLUÊNCIA 

DO EMPREENDIMENTO 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM TÉCINCA¹  SITUAÇÃO 

Artiodactyla Bovidae 
Bos taurus 
Linn., 1758 

Gado Ba, F Exótica 

Carnivora Canidae 
Canis lupus familiaris 
Linn., 1758 

Cachorro Ba, F Exótica 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis spp. Gambá En Nativa 

Perissodactyla Equidae 
Equus ferus caballus 
Linn., 1758 

Cavalo Ba, F Exótica 

Primates Cebidae Callithrix spp. Sagui En Nativa 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM TÉCINCA¹  SITUAÇÃO 

Rodentia Muridae 
Mus musculus Camundongo En Exótica 

Rattus spp. Ratazana En Exótica 
Nota 1: F – Fotografia; Ba – Busca Ativa; En – Entrevista. 

Foram relacionadas seis ordens, sete gêneros e seis famílias. Em relação à riqueza em 
gêneros, o destaque foi para a família Muridae, com dois gêneros. Esses gêneros estão 
distribuídos em duas espécies, representando cerca de 30% do total de gêneros. 

A FIGURA 4.87 mostra as famílias que mais contribuíram para a riqueza específica do 
levantamento “in loco” para a mastofauna. 

 
FIGURA 4.87: MASTOFAUNA 

FAMÍLIAS MAIS REPRESENTATIVAS EM NÚMERO DE ESPÉCIES   

O QUADRO 4.33 contém o levantamento faunístico elaborado para a mastofauna de 
possível ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. 

QUADRO 4.33 
LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO PARA A MASTOFAUNA DE POSSÍV EL OCORRÊNCIA 

NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM RISCO DE 
EXTINÇÃO¹ FB² SITUAÇÃO 

Artiodactyla 

Bovidae 
Bos taurus 
Linn., 1758 Gado  1 Exótica 

Tayassuidae 

Pecari tajacu 
Linn., 1758 Cateto LC – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 

Tayassu pecari 
Link, 1795 

Queixada VU – IUCN 
CR - SC 

1 Nativa 

Carnivora 

Canidae 

Canis lupus familiaris 
Linn., 1758 Cachorro  1 Nativa 

Cerdocyon thous 
Linn., 1766 Cachorro-do-mato  1; 2 Nativa 

Philander opossum 
Linn., 1758 

Mucura-de-quatro-
olhos  1 Nativa 

Felidae 
Leopardus pardalis Jaguatirica LC – IUCN 

EN - SC 1 Nativa 

Leopardus tigrinus Gato-pequeno-do-
mato VU - IUCN 1 Nativa 
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Leopardus wiedii Gato-do-mato NT - IUCN 1 Nativa 

Puma concolor Linn.,1771 Onça-parda, puma LC – IUCN 
VU - SC 1 Nativa 

Puma yagouaroundi 
Geoffroy Saint-Hilaire, 1803 

Jaguarundi  1 Nativa 

Mustelidae 

Lutra longicaudis 
Olfers, 1818 Lontra DD– IUCN 1; 2 Nativa 

Eira barbara 
Linn., 1758 Irara  1 Nativa 

Conepatus chinga 
Molina, 1782 Zorrilho  1 Nativa 

Otariidae 

Arctocephalus australis 
Zimm., 1783 

Lobo-marinho-de-
dois-pelos  2 Nativa 

Arctocephalus tropicalis 
Gray, 1872 

Lobo-marinho-
subantártico  2 Imigrante 

Otaria flavescens 
Shaw, 1800 

Leão- marinho-do-
sul  2 Nativa 

Phocidae 

Hydrurga leptonyx 
Blainville, 1820 

Foca-leopardo  2 Imigrante 

Lobodon carcinophagus 
Hombron e Jacquinot, 1842 Foca-caranguejeira  2 Imigrante 

Mirounga leonina 
Linn., 1758 

Elefante-marinho-
do-sul  2 Imigrante 

Procyonidae 

Nasua nasua 
Linn., 1766 Quati  1; 2 Nativa 

Procyon cancrivorus 
G. Cuvier, 1798 Mão-pelada  1; 2 Nativa 

Cingulata Dasypodidae 

Cabassous tatouay 
Desmarest, 1804 Tatu-de-rabo-mole  1 Nativa 

Dasypus novemcinctus  
Linn., 1758 Tatu-galinha  1 Nativa 

Dasypus septemcinctus 
Linn., 1758 

Tatu-mulita  1 Nativa 

Euphractus sexcinctus 
Linn., 1758 Tatu-peludo  1 Nativa 

Chiroptera 

Furipteridae 
Furipterus horrens 
F. Cuvier, 1828 Morcego 

LC – IUCN 
CR - SC 1 Nativa 

Molossidae 

Eumops auripendulus 
Shaw, 1800 Morcego  1 Nativa 

Eumops hansae 
Sanborn, 1932 Morcego  1; 2  

Molossus molossus 
Pallas, 1766 

Morcego-de-
cauda-livre  1; 2  

Molossus rufus 
E. Geoffroy, 1805 Morcego  1; 2  

Nyctinomops macrotis 
Gray, 1840 Morcego LC – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 

Promops nasutus 
Spix, 1823 Morcego  1 Nativa 

Tadarida brasiliensis 
I. Geoffroy, 1824 Morcego  1 Nativa 

Noctilionidae 
Noctilio leporinus 
Linn., 1758 Morcego-pescador  1; 2 Nativa 

Phyllostomidae 

Anoura caudifer 
Geoffroy, 1818 Morcego-beija-flor  1, 2 Nativa 

Anoura geoffroyi 
Gray, 1838 Morcego  1; 2 Nativa 

Artibeus fimbriatus 
Gray, 1838 Morcego  1; 2 Nativa 

Artibeus jamaicensis 
Leach,1821 Morcego-das-frutas  2 Exótica 

Artibeus lituratus 
Olfers, 1818 Morcego-das-frutas  1; 2 Nativa 

Artibeus obscurus 
Schinz, 1821 

Morcego  1 Nativa 
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Artibeus planirostris 
Spix, 1823 Morcego  1 Nativa 

Carollia perspicillata 
Linn.,1758 Morcego  1; 2 Nativa 

Chrotopterus auritus 
Peters, 1856 

Morcego-
bombachinha  1 Nativa 

Desmodus rotundus 
E. Geoffroy, 1810 

Morcego-vampiro-
comum  1; 2 Nativa 

Diphylla ecaudata 
Spix, 1823 Morcego LC – IUCN 

EN - SC 1 Nativa 

Glossophaga soricina 
Pallas, 1766 Morcego  1; 2 Nativa 

Micronycteris megalotis 
Gray, 1842 Morcego LC – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 

Mimon bennettii 
Gray, 1838 Morcego-ouro  1, 2 Nativa 

Platyrrhinus recifinus 
Thomas, 1901 Morcego  1 Endêmica 

Brasil 
Sturnira lilium 
E. Geoffroy, 1810 Morcego-amarelo  1; 2 Nativa 

Sturnira tildae 
de la Torre, 1959 Morcego LC – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 

Tonatia bidens 
Spix, 1823 Morcego DD – IUCN 

CR - SC 1 Nativa 

Vampyressa pusilla 
Wagner, 1843 Morcego-vampiro DD– IUCN 

 1; 2 Nativa 

Vespertilionidae 

Dasypterus ega 
Gervais, 1856 

Morcego-das-
palmeiras  2 Nativa 

Eptesicus brasiliensis 
Desmarest, 1819 

Morcego  1; 2 Nativa 

Eptesicus diminutus 
Osgood, 1915 Morcego DD– IUCN 1 Nativa 

Eptesicus furinalis 
d’Orbigny, 1847 Morcego  1; 2 Nativa 

Eptesicus taddeii Miranda, 
Bernardi e Passos, 2006 Morcego  1 Nativa 

Histiotus alienus 
Thomas, 1916 Morcego DD – IUCN 

CR - SC 1 Endêmica 
Brasil 

Histiotus laephotis 
Thomas, 1916 Morcego NT - IUCN 1 Exótica 

Lasiurus egregius Morcego DD - IUCN 
CR - SC 1 Nativa 

Lasiurus borealis 
Müller, 1776 

Morcego  2 Exótica 

Myotis nigricans 
Schinz, 1821 Morcego  2 Exótica 

Didelphimorphia Didelphidae 

Chironectes minimus 
Zimm., 1780 Cuíca-d’água 

LC – IUCN 
VU - SC 1; 2 Nativa 

Didelphis aurita 
Wied-Neuwied, 1826 

Gambá-de-orelha-
preta  1; 2 Nativa 

Didelphis albiventris 
Lund, 1840 

Gambá-de-orelha-
branca  1; 2 Nativa 

Didelphis marsupialis 
Linn., 1758 Gambá  1 Nativa 

Gracilinanus microtarsus 
Wagner, 1842 Cuíca  1 Endêmica 

Brasil 
Philander frenatus 
Olfers, 1818 

Cuíca-de-quatro-
olhos 

 1 Nativa 

Lutreolina crassicaudata 
Desmarest, 1804 

Cuíca-de-cauda-
grossa 

LC – IUCN 
VU - SC 2 Nativa 

Micoureus demerarae 
Thomas, 1905 Catita  2 Nativa 

Micoureus paraguayanus 
Tate, 1931 Cuíca  1 Nativa 
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Monodelphis iheringi 
Thomas, 1888 Cuíca 

DD– IUCN 
 1 

Endêmica 
Brasil 

Logomorpha Leporidae 
Sylvilagus brasiliensis 
Linn., 1758 Coelho-brasileiro  1 Nativa 

Perissodactyla Equidae 
Equus ferus caballus 
Linn., 1758 Cavalo  1 Exótica 

Primates 
Atelidae Alouatta guariba clamitans Bugio NA – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 

Cebidae 
Cebus nigritus 
Goldfuss, 1809 Macaco-prego NT - IUCN 1; 2 Nativa 

Pilosa Myrmecophagida
e 

Tamandua tetradactyla 
Linn., 1758 Tamanduá-mirim  1; 2 Nativa 

Rodentia 

Caviidae 
Cavia aperea 
Erxleben, 1777 Preá  1 Nativa 

Cricetidae 

Akodon montensis 
Thomas, 1913 Rato-do-chão  1 Nativa 

Delomys dorsalis 
Hensel, 1872 Rato-do-mato  1 Nativa 

Euryoryzomys russatus 
Wagner, 1848 Rato-do-mato  1 Nativa 

Nectomys squamipes 
Brants, 1827 Rato-d’água  1 Nativa 

Oligoryzomys nigripes 
Wagner, 1848 Rato-do-mato  1 Nativa 

Oxymycterus judex 
Thomas, 1900 Rato-do-brejo  1 Nativa 

Oxymycterus nasutus 
Waterhouse, 1837 Rato-do-mato  1 Nativa 

Thaptomys nigrita 
Lichtenstein, 1830 

Rato-do-mato  1 Nativa 

Cuniculidae 

Cuniculus paca 
Linn., 1766 Paca LC – IUCN 

VU - SC 1 Nativa 

Phyllomys medius 
Thomas, 1909 Guaiquica  2 Endêmica 

Brasil 

Darsyproctidae 
Dasyprocta azarae 
Lich., 1823 Cutia-amarela DD– IUCN 

 1; 2 Nativa 

Echimyidae 
Kannabateomys amblyonyx 
Wagner, 1845 Rato-da-taquara  1 Nativa 

Erethizontidae 
Coendou prehensilis 
Linn., 1758 Porco-espinho  1 Nativa 

Hydrochoeridae 
Hydrochoerus hydrochaeris 
Linnaeus, 1766 Capivara  1 Nativa 

Myocastoridae 
Myocastor coypus 
Molina, 1782 

Ratão-do-banhado  1; 2 Nativa 

Muridae 

Akodon montensis 
Thomas, 1913 Não identificado  2 Nativa 

Juliomys sp. Não identificado  2 Nativa 
Nectomys squamipes 
Brants, 1827 Rato-d´água  2 Nativa 

Oligoryzomys flavescens 
Waterhouse, 1837 Rato-do-mato  2 Nativa 

Oligoryzomys nigripes 
Olfers, 1818 Rato-do-mato  2 Nativa 

Oryzomys angouya 
G. Fischer, 1814 Rato-do-arroz  2 Nativa 

Oryzomys russatus 
Wagner, 1848 Rato-arroz  2 Nativa 

Mus musculus 
Linnaeus, 1758 Camundongo  1 Exótica 

Rattus norvegicus 
Berkenhout, 1769 Ratazana  1 Exótica 

Rattus ratus 
Linnaeus, 1758 Rato-preto  1 Exótica 

Sciuridae 
Sciurus aestuans 
Linn., 1766 

Caxinguelê  1 Nativa 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
182 

Nota 1: Ameaçada no estado de Santa Catarina segundo Resolução CONSEMA no 02/2011 (SC); Ameaçados segundo IUCN, segundo as 
categorias: Quase Ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Extinta (EX), Extinta na natureza (EW), Extinta a nível regional (ER), Criticamente em perigo 
(CR), Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase ameaçado (NT) e Dados insuficientes (DD). 
Nota 2: Fontes Bibliográficas: 
1) MPB Engenharia – Estudo de Impacto Ambiental para o empreendimento c ontorno rodoviário de Florianópolis . Florianópolis: 
documento oficial, 2013.  
2) CHEREM, J.J. et al. Lista dos mamíferos do estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Mastozoología Neotropical. Mendoza: vol. 11, n. 2, 
p.151-184, jul./dez. 2004. Disponível em: < http://www.scielo.org.ar/scielo.php? script=sci_ arttext&pid=S0327-93832004000200002>. Acesso 
em: 10 jan. 2014. 

c.1) Relatório Fotográfico da Mastofauna 

Algumas doenças podem ser transmitidas aos humanos através de carrapatos, eles 
infestam diferentes animais como: cavalos, cachorros, bois, sendo esses animais 
comumente encontrados na ADA. A febre maculosa é uma dessas doenças, causada pela 
bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida principalmente pela picada de carrapatos que é 
um parasita comum (FIGURA 4.88 e FIGURA 4.63). 

 
FIGURA 4.88: EQUUS FERUS CABALLUS (CAVALO) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2014 

 

Guerlinguetus ingrami 
Thomas, 1901 Esquilo serelepe  1 Nativa 

Xenarthra Dasypoidae 

Cabassous unicinctus 
Linn., 1758 Tatu-de-rabo-mole  2 Nativa 

Dasypus novemcinctus 
Linn., 1758 Tatu-galinha  2 Nativa 

Dasypus septemcinctus 
Linn., 1758 Tatu-mulita  2 Nativa 

Euphractus sexcintus Tatu-peba  1 Nativa 
Tamandua tetradactyla 
Linn., 1758 Tamanduá-mirim  1 Nativa 
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FIGURA 4.89: CANIS LUPUS FAMILIARES (CACHORRO)  

REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014 

4.10.4 - Espécies Endêmicas, Raras ou Ameaçadas de Extinção  

As avaliações foram baseadas na Resolução do CONSEMA n° 02 de 2011 (BRASIL, 
2011) que reconhece a Lista Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 
Estado de Santa Catarina e na IN n° 03 de 26 de maio de 2003 (BRASIL, 2003) que 
reconhece as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Também levou-Se 
em consideração os critérios propostos pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da 
IUCN de 2013.  

Analisando as espécies que possivelmente serão afetadas pelo empreendimento, conclui-
se que serão aquelas que vivem em locais abertos. Porém, essas espécies geralmente 
apresentam facilidade de adaptação a ambientes. 

a) Herpetofauna 

Entre as espécies inventariadas para a área de estudo, nenhuma corre risco de extinção, 
segundo a Resolução do CONSEMA nº 02 de 2011 (BRASIL, 2011) e a IN nº 03 de 2003 
(BRASIL, 2003).  

Para as espécies de possível ocorrência levantadas através de revisão bibliográfica os 
dados constam no QUADRO 4.29. 

b) Avifauna 

Entre as espécies inventariadas para a área de estudo nenhuma corre risco de extinção, 
segundo a Resolução do CONSEMA nº 02 de 2011 (BRASIL, 2011) e a IN nº 03 de 2003 
(BRASIL, 2003). 

Para as espécies de possível ocorrência levantadas através da revisão bibliográfica os 
dados constam no QUADRO 4.31. 

 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
184 

c) Mastofauna 

Entre as espécies inventariadas para a área de estudo nenhuma corre risco de extinção, 
segundo a Resolução do CONSEMA nº 02 de 2011 (BRASIL, 2011) e a IN nº 03 de 2003 
(BRASIL, 2003). 

Para as espécies de possível ocorrência levantadas através da revisão bibliográfica os 
dados constam no QUADRO 4.33. 

4.10.5 - Bibliografia Consultada  

A bibliografia utilizada para a elaboração deste item consta ao final deste relatório, mais 
especificamente no item 11 -BIBLIOGRAFIA. 

4.11 - Caracterização do Município Quanto as Condiç ões Sociais e Econômicas da 
População 

O diagnóstico do meio socioeconômico consiste no levantamento de dados primários e 
secundários, referentes aos aspectos sociais e econômicos da região inerente aos 
estudos socioambientais, por meio dos quais será requerida a obtenção do licenciamento 
ambiental prévio para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Saco 
Grande. As informações apresentadas neste diagnóstico são referentes ao município de 
Florianópolis, onde o sistema em questão estará inserido. 

4.11.1 - Aspecto Geral do Município de Florianópolis 

Os primeiros moradores de Florianópolis foram civilizações antigas, conhecidos como 
Homem do Sambaqui, os quais deixaram diversos registros de sua existência através de 
vestígios arqueológicos, localizados em variados pontos da ilha. A região foi utilizada 
como ponto de abastecimento por diversas embarcações, porém sua colonização ocorreu 
de forma oficial com a chegada do bandeirante Francisco Dias Velho e suas famílias, 
todos portugueses, por volta de 1675. 

Originalmente denominada Nossa Senhora do Desterro, em alusão a sua padroeira, ou 
simplesmente Desterro, a cidade teve seu nome alterado ao fim da Revolução 
Federalista, em 1894, em homenagem ao então 2º Presidente da República do Brasil, 
Marechal Floriano Peixoto. 

Atualmente, Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, situada no litoral do 
estado e na mesorregião da Grande Florianópolis, com uma área de 675,409 km². A 
cidade contém uma área na porção insular e outra na parte continental, com uma 
população de 421.240 habitantes, conforme determinado pelo censo 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
185 

QUADRO 4.34 
FLORIANÓPOLIS 

ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

ASPECTOS INFORMAÇÃO 
Localização – Mesorregião IBGE Grande Florianópolis 

Associação dos Municípios 
GRANFPOLIS – Associação dos Municípios da Região da 
Grande Florianópolis 

Secretaria de Desenvolvimento 
Regional da Grande Florianópolis 

SDR - Grande Florianópolis 

Área total  675,409 km² 

Clima 
Subtropical mesotérmico úmido com temperatura média anual 
de 20,4ºC 

Altitude  25 m 

População em 2010 421.240 hab. 

População estimada em 2013 453.285 hab. 

Densidade demográfica 623,68 hab/km² 

Data de fundação 23 de março de 1726 

Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br. Acesso em janeiro/2014.  

Segundo o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (2009), o município de 
Florianópolis possui três divisões administrativas institucionalizadas: os distritos, os 
bairros e as Unidades Especiais de Planejamento – UEP.  

Os distritos são ao todo doze e desmembram o município em grandes áreas, 
conformando regiões com características semelhantes, seja pelas suas especificidades 
físico-ambientais ou morfologia de ocupação dos aglomerados populacionais. Os bairros 
são subdivisões somente do Distrito Sede. 

As Unidades Especiais de Planejamento – UEP, no total de 134 no município, constituem-
se em áreas menores provenientes das divisões de territórios com características 
semelhantes aos distritos e servem de referência aos projetos municipais para a 
localização de áreas em leis municipais. 

A FIGURA 4.90 ilustra a divisão administra por distritos do município de Florianópolis e no 
QUADRO 4.35 observam-se as respectivas populações.  
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FIGURA 4.90 FLORIANÓPOLIS 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA POR DISTRITOS 
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2009 

QUADRO 4.35 
FLORIANÓPOLIS 

POPULAÇÃO POR DISTRITOS DO MUNICÍPIO 

DISTRITOS POPULAÇÃO  
(hab.) 

Distrito sede (continente e ilha) 249.477 

Barra da Lagoa 5.674 

Cachoeira do Bom Jesus 18.427 

Campeche 30.028 

Canasvieiras 18.091 

Ingleses do Rio Vermelho 29.814 

Lagoa da Conceição 11.811 

Pântano do Sul 7.397 

Ratones 3.671 
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DISTRITOS POPULAÇÃO  
(hab.) 

Ribeirão da Ilha 26.994 

Santo Antônio de Lisboa 6.343 

São João do Rio Vermelho 13.513 

Total de Florianópolis 421.240 
Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: 
http://cidades.ibge.gov.br.  
Acesso em janeiro/2014.  

4.11.2 - Dinâmica Populacional 

Florianópolis possui a maior população e a segunda maior densidade populacional da 
região da Grande Florianópolis, a qual é formada por 22 municípios (GRANFPOLIS, 
2013). Além disso, no verão a população do município tem um acréscimo significativo 
devido à chegada de turistas, principalmente nas regiões das praias. 

A litoralização da população é um fenômeno que se observa em todo o território brasileiro 
e no estado de Santa Catarina sãos observados fluxos migratórios do oeste para o litoral. 
Dessa maneira, o desenvolvimento populacional observado em Florianópolis no decorrer 
do tempo, não se justifica apenas pelo crescimento da população local, mas também pela 
migração. Os motivos para a migração são diversos, dentre turismo, qualidade de vida, 
polo de desenvolvimento de serviços, dentre outros. 

A população de Florianópolis apresentou um aumento de 23,25% entre os censos 
demográficos de 2000 e 2010. De acordo com o IBGE, para o ano de 2010, a população 
da cidade foi de 421.240 habitantes, o equivalente a 6,74% da população do estado de 
Santa Catarina que no mesmo ano apresentou um total de 6.248.436 habitantes. Com 
isso, o município de Florianópolis é a segunda cidade no “ranking” populacional 
catarinense (SEBRAE, 2010). 

O gráfico da FIGURA 4.91 representa a evolução populacional do município de 
Florianópolis de 1920 até o último censo do IBGE em 2010. 
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EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE 1920 A 2010 
FONTE: IBGE, 2010 
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De acordo com a publicação Florianópolis em Números, em 2013, da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS e do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina – SEBRAE, o comparativo dos dados do 
censo demográfico de 2000 e do censo demográfico de 2010 do IBGE demonstrou que 
Florianópolis apresentou, nesse período, uma taxa média de crescimento populacional da 
ordem de 2,31% ao ano (FIGURA 4.92). 
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FIGURA 4.92 FLORIANÓPOLIS 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DE 2000 A 2010 
FONTE: SEBRAE, 2013 

Em relação à distribuição espacial da população, o município de Florianópolis se 
caracteriza com uma população predominantemente urbana. Percebe-se no gráfico da 
FIGURA 4.93 a porcentagem da população urbana e rural do município, sendo que, a 
população urbana é de 405.286 habitantes e a população rural de 15.954 habitantes 
(IBGE, 2010). 
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FIGURA 4.93 FLORIANÓPOLIS  

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO 
FONTE: IBGE, 2010 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
189 

A estrutura etária de uma população, habitualmente, é dividida em três faixas: os jovens, 
que compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos; e os 
idosos, dos 60 anos em diante. Segundo essa organização, no município de Florianópolis, 
pelos dados do censo de 2010 do IBGE, os jovens representam 24,81% da população, os 
adultos 63,57% e os idosos 11,62%. Na FIGURA 4.94 observa-se a pirâmide etária de 
Florianópolis, dividida em idade e gênero, conforme os dados do último censo do IBGE. 
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FIGURA 4.94: FLORIANÓPOLIS 
PIRÂMIDE ETÁRIA POR IDADE E GÊNERO 

FONTE: IBGE, 2010 

Ainda relacionado à faixa etária da população, compete mencionar a questão da 
População Economicamente Ativa – PEA, composta por indivíduos entre 10 e 60 anos de 
idade, que em tese, estariam legalmente aptas ao trabalho, ou seja, são os indivíduos 
ocupados e desempregados.  

No Brasil, o IBGE calcula a PEA como o conjunto de pessoas que estão trabalhando ou 
procurando emprego. Mesmo que o trabalho infantil seja proibido no Brasil, o IBGE 
calcula a PEA considerando pessoas a partir dos dez anos de idade, uma vez que a 
realidade no país mostra uma situação diferente do que prega a lei.  

O gráfico da FIGURA 4.95 representa o crescimento da População Economicamente 
Ativa – PEA nos anos de 2000 e 2010, conforme os dados dos censos do IBGE, 
apresentados na publicação Florianópolis em Números do SEBRAE. Nota-se que, entre 
os censos de 2000 e 2010, ocorreu uma evolução positiva de 7,0% no percentual da PEA 
de Florianópolis passando de 50,30%, no ano de 2000, para 57,20% em 2010. 
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FIGURA 4.95: FLORIANÓPOLIS 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA - PEA DE 2000 A 2010  
FONTE: SEBRAE, 2013 

4.11.3 - Principais Características Econômicas 

O município de Florianópolis destaca-se como polo comercial e prestador de serviços, 
bem como centro político-administrativo do estado de Santa Catarina. No século XX o 
município passou por grandes transformações dinamizadas, como a construção civil na 
década de 60 e pela expansão do setor terciário com atividades bancárias, educacionais, 
de saúde e turísticas. O turismo vem crescendo a partir da década de 70, transformando 
Florianópolis em um dos mais importantes polos turísticos do Brasil e do MERCOSUL 
(PMISB, 2010). 

Como mencionado anteriormente, a população do município de Florianópolis em sua 
grande maioria está localizada em área urbana, portanto, o setor primário não contribui 
com relevância para sua economia. Ainda assim, algumas culturas se destacam como a 
cana de açúcar, mandioca, banana e milho.  

As atividades pesqueiras também são fontes de geração de riqueza através da pesca 
artesanal de algumas comunidades (Barra da Lagoa, Lagoa, Ingleses, Pântano do Sul, 
Ribeirão da Ilha), entre outras. Segundo os dados da EPAGRI, as atividades pesqueiras 
estão diminuindo e vem aumentando a produção da maricultura, que responde pela 
produção de 80% das ostras, sendo o maior produtor do Brasil. Desta forma, atualmente, 
a criação de ostras se constitui como um novo incremento na renda do setor. 

O setor secundário é o responsável pela transformação das matérias-primas e dos 
produtos agropecuários provenientes do setor primário. Este processo de industrialização 
proporcionado pela alta produtividade dessas atividades representa as oportunidades de 
investimentos, propiciando a geração de empregos. Esse setor, apesar de ainda ser 
pouco expressivo, nos últimos anos tem apresentado grande desenvolvimento, 
notadamente na indústria do vestuário, alimentos, móveis, bebidas, mas principalmente 
na chamada indústria não poluente da microinformática. 

O setor terciário fundamenta-se na prestação de serviço e no comércio, sendo o 
responsável pela maior geração de riqueza entre os três setores. É o setor mais 
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expressivo no estado de Santa Catarina, pois além de ser integrado pelas sedes do 
governo estadual e das representações de órgão e entidades federais, englobam um 
centro comercial e de serviços bastante desenvolvido e diversificado, especialmente nas 
atividades bancárias, educacionais e de saúde. Além disso, tem-se o segmento do 
turismo, que mesmo realizado principalmente de janeiro a março, com menor 
desenvolvimento no período de inverno, o mesmo representa uma grande movimentação 
na economia local determinando diretamente o aumento da renda per capita. 

O desenvolvimento econômico está relacionado com aumento do número de empregos e 
do número de empresas. Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano 
de 2011, o estado de Santa Catarina possuía um total de 403.949 empresas, formalmente 
estabelecidas. Essas empresas, tomando como referência o mês de dezembro de 2011, 
foram responsáveis por 2.061.577 empregos com carteira assinada. 

Em Florianópolis, tomando-se como referência o mês de dezembro de 2011, existiam 
34.181 empresas formais, as quais geraram 262.179 empregos com carteira assinada. O 
gráfico da FIGURA 4.96 apresenta, em números absolutos, o volume de empresas e 
empregos no município de Florianópolis, no período de 2006 a 2011. 
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FIGURA 4.96: FLORIANÓPOLIS 
NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NO PERÍODO DE 2006 A 2011 

FONTE: SEBRAE, 2013 

No que se refere ao recorte setorial em 2011, o setor terciário (serviços) era o mais 
representativo em número de empresas, assim como na geração de empregos. A 
representação da configuração setorial do município está detalhada no gráfico da 
FIGURA 4.97. 
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FIGURA 4.97: FLORIANÓPOLIS 

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NO PERÍODO DE 2006 A 2011 
FONTE: SEBRAE, 2013 

Pelo gráfico apresentado anteriormente, observa-se que, em 2011 no município de 
Florianópolis a evolução no número de empregos é caracterizada, principalmente, pelo 
setor terciário da economia. Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE de Santa 
Catarina, no ano de 2013, o número de empregos do setor terciário continuou 
predominante no município (QUADRO 4.36). 

QUADRO 4.36 
FLORIANÓPOLIS 

EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMIC A 
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013 

SETORES TOTAL 
ADMITIDOS 

TOTAL 
DESLIGADOS SALDO 

Extrativa mineral 21 19 2 

Indústria de transformação 4.538 4.339 199 

Serv. Ind. de útil pública 485 752 -267 

Construção civil 7.275 6.636 639 

Comércio 31.234 29.784 1.450 

Serviços 73.747 68.196 5.551 

Adm pública 676 628 48 

Agropecuária 237 258 -21 

Total 118.213 110.612 7.601 
Fonte: CAGED-MTE/SC, 2013. Disponível: http://bi.mte.gov.br/eec. Acesso em janeiro/2014. 

O Valor Adicionado Bruto – VAB é uma expressão monetária da soma de todos os bens e 
serviços produzidos em um determinado território econômico, em um dado período de 
tempo, descontando os insumos utilizados nos processos produtivos. Na avaliação dos 
setores produtivos de Florianópolis, o setor de serviços contribuiu com 66%, os impostos 
contribuíram com 14% e a indústria contribuiu com 10% do Valor Adicionado Bruto 
municipal.  
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No gráfico da FIGURA 4.98 apresenta-se a composição do Valor Adicionado Bruto – VAB 
do município de Florianópolis em correspondência a cada um dos setores mencionados 
acima, conforme os dados do IBGE. 
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FIGURA 4.98: FLORIANÓPOLIS 

COMPOSIÇÃO DO VALOR ADICIONADO BRUTO – VAB POR SETO R 
FONTE: IBGE, 2008 

4.11.4 - Infraestrutura 

A qualidade de vida de uma população é condicionada pela qualidade socioambiental, 
que é determinada pela situação de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
coleta de resíduos sólidos, entre outros fatores de infraestrutura acessíveis a população. 

Os indicadores têm a função de representar o perfil socioeconômico e subsidiar políticas 
públicas. Contudo, como o próprio nome diz, apenas “representam” indicativos, não 
revelando de forma aprofundada o desenvolvimento, ou as desigualdades. Isso só seria 
possível a partir de pesquisas específicas, com enfoque em fatores determinantes e 
mediadores, contando com exaustiva investigação empírica. 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH contribui para mensurar o desenvolvimento 
humano, pressupondo que para aferir o avanço de uma população não se deve 
considerar apenas a dimensão econômica, mas também outras características sociais, 
culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana (PNUD, 2010). O Índice 
de Desenvolvimento Humano – IDH, segundo o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD, é uma medida resumida do progresso em longo prazo, em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. 

No Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, embora meçam as mesmas 
dimensões, os indicadores levados em conta no IDH-M são mais adequados para avaliar 
as condições de núcleos sociais menores. O IDH-M é uma síntese de três dimensões do 
desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

Em 2010, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD 2013), o 
IDH Municipal de Florianópolis foi 0,847. Desta forma, o município está situado na faixa 
de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDH-M entre 0,8 e 1).  
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Entre 1991 e 2010, o IDH-M de Florianópolis teve um aumento de 24% passando de 
0,681 para 0,847. No mesmo período, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos 
foi Educação com 49%, seguida por Renda com 14% e Longevidade com 13% (QUADRO 
4.37 e FIGURA 4.99). 

QUADRO 4.37 
FLORIANÓPOLIS 

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICI PAL 
PERÍODO DE 1991 A 2010 

CENSOS 
IBGE 

DIMENSÕES 
IDH-M 

EDUCAÇÃO  LONGEVIDADE RENDA 

1991 0,538 0,771 0,763 0,681 

2000 0,660 0,823 0,828 0,766 

2010 0,800 0,873 0,870 0,847 

Evolução (%) 49 13 14 24 

Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br  
PNUD, 2013. Disponível: www.pnud.org.br. Acesso em janeiro/2014. 
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FIGURA 4.99: FLORIANÓPOLIS 

EVOLUÇÃO DAS DIMENSÕES DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO  HUMANO 
MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1991 A 2010  

FONTE: PNUD, 2013 / IBGE, 2010 

Em 2010, Florianópolis ocupou a 3ª posição no ranking do IDH-Municipal em relação aos 
5.565 municípios do Brasil. Em Santa Catarina, Florianópolis ocupou a 1ª posição no 
ranking do IDH-Municipal em relação aos outros 294 municípios do estado.  

a) Energia Elétrica 

O consumo de energia elétrica constitui-se em um indicador de crescimento muito 
utilizado para avaliar o comportamento da economia e seus setores. Quanto maior o 
consumo no setor industrial, maior é o desenvolvimento desse setor. 

Os serviços de distribuição de energia elétrica na região da Grande Florianópolis são 
realizados pela Companhia Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A – CELESC. No 
município de Florianópolis o abastecimento de energia se dá basicamente a partir das 
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subestações Trindade e Ilha Centro, sendo que a primeira tem responsabilidade pelo 
abastecimento de toda ilha, com exceção da região central, através da rede de 
distribuição ou das subestações Ilha Norte e Ilha Sul que são interligadas a ela. 

De acordo com o último censo em 2010 do IBGE, do total de 147.437 domicílios 
particulares permanentes do município de Florianópolis, aproximadamente 99% possuem 
energia elétrica, ou seja, 147.324 domicílios particulares permanentes. 

O consumo de energia elétrica tem registrado um aumento contínuo ao longo dos últimos 
anos, fruto da grande expansão urbana registrada em Florianópolis. O QUADRO 4.38 
apresenta a evolução, em Florianópolis, do número de unidades consumidoras de energia 
elétrica no período de 2006 a 2010. 

QUADRO 4.38 
FLORIANÓPOLIS 

CONSUMIDORES E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 2006 A 2010 

ANOS Nº DE UNIDADES 
CONSUMIDORAS 

CONSUMO TOTAL 
(KW/H) 

MÉDIA DE CONSUMO ANUAL PER 
CAPITA (KW/H) 

2006 187.753 917.422.081 4.886 

2007 194.154 1.001.786.347 5.160 

2008 196.710 1.006.654.739 5.117 

2009 194.309 1.057.464.590 5.442 

2010 206.396 1.104.795.391 5.353 

Evolução (%) 9,93 20,42 9,56 
Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013. Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em janeiro/2014. 

b) Saneamento Básico 

b.1) Abastecimento de Água 

O saneamento básico adequado contribui para a qualidade de vida, à medida que 
condiciona aspectos da saúde da população. A questão de saúde está diretamente ligada 
às condições de saneamento, pois o abastecimento seguro da água potável e o 
encaminhamento adequado dos esgotos previnem doenças.  

O sistema de abastecimento de água de Florianópolis é de responsabilidade da 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN.  

O município de Florianópolis conforme o censo de 2010 possui um total de 147.437 
domicílios permanentes, onde 137.984 domicílios estavam ligados à rede geral de 
abastecimento de água, representando 93,59% do total de domicílios existentes. O 
restante dos domicílios eram abastecidos por poços ou nascentes (5,79%), rios, açudes, 
lagos ou igarapés (0,24%) ou outra forma de abastecimento de água (0,38%), conforme 
apresentado no QUADRO 4.39. 
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QUADRO 4.39 
FLORIANÓPOLIS 

INDICADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 2010 

INDICADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Nº DE DOMICÍLIOS PERCENTUAL 
(%) 

Rede geral 137.984 93,59 

Poços ou nascentes (fora e dentro da propriedade) 8.539 5,79 

Rio, açude, lago ou igarapé 356 0,24 

Outras formas de abastecimento 558 0,38 

Total de domicílios permanentes 147.437 100 
Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br. Acesso em janeiro/2014.  

Além dos indicadores do IBGE, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
SNIS do Ministério das Cidades calcula o índice de atendimento dos serviços de água nos 
municípios adotando a população atendida informada pelos prestadores de serviços, 
neste caso a CASAN, a população residente estimada pelo IBGE (população total) e a 
estimada pelo SNIS (população urbana).  

Segundo a publicação do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2005 do SNIS, os 
municípios da região Sul apresentavam uma situação razoável em relação ao 
atendimento de água. O município de Florianópolis, no mesmo ano, estava entre os 
municípios com as melhores situações, tendo um índice de atendimento total de água 
maior que 90%. O mapa da FIGURA 4.100 ilustra os índices de atendimento total de água 
de toda a região (SNIS, 2005).  
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FIGURA 4.100: FLORIANÓPOLIS 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL 
FONTE: SNIS, 2005 

No ano de 2011, conforme os dados publicados no Diagnóstico dos Serviços de Água e 
Esgoto - 2011 pelo SNIS, o município de Florianópolis obteve um índice de atendimento 
total de água de 100%, ou seja, em comparação com o mesmo índice em 2005, este teve 
um aumento de 8,70%. O QUADRO 4.40 apresenta a evolução do índice de atendimento 
total de água no período de 2005 a 2011 divulgado pelo SNIS. 

QUADRO 4.40 
FLORIANÓPOLIS 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA DE 2005 A 2011  

ANO 
 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA (%)  
IN055¹ 

2005 92,00 

2006 97,38 

Florianópolis  
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ANO 
 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA (%)  
IN055¹ 

2007 100,00 

2008 100,00 

2009 100,00 

2010 98,10 

2011 100,00 
Evolução   

2005 a 2011 8,70 

Nota 1: IN055 – Número do índice para consulta nas tabelas publicadas pelo SNIS. 
Fonte: SNIS, 2014. http://www.snis.gov.br. Acesso em janeiro/2014. 

b.2) Esgotamento Sanitário 

O setor de esgotamento sanitário no Brasil pode ser caracterizado de forma geral com 
baixa cobertura de atendimento. No município de Florianópolis a situação é mais 
agravante, já que possui uma fragilidade ambiental devido à característica de seus 
ecossistemas e um acelerado crescimento de zonas urbanas sem infraestrutura 
adequada de esgotamento sanitário. Existem onze sistemas de esgotamento sanitário em 
operação, entre eles, nove são operados pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento – CASAN, um empreendedor privado (SES do Balneário de Jurerê 
Internacional) e um por entidade pública federal (SES da Base Aérea).  

Nas regiões onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de 
soluções individuais, com ou sem tratamento, dispondo o esgoto final em rios, rede de 
drenagem, mar ou solo. Segundo os dados do censo de 2010, do total de 147.437 
domicílios particulares permanentes, 146.666 possuem banheiros ou sanitários, onde, 
destaca-se que 76.842 são atendidos por esgotamento sanitário do tipo rede geral de 
esgoto ou pluvial, 53.852 possuem fossa séptica e 16.589 domicílios apresentaram outra 
forma de esgotamento.  

A FIGURA 4.101 apresenta a porcentagem de cada um dos sistemas mencionados 
acima. 
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FIGURA 4.101: FLORIANÓPOLIS 

TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DOMICÍLIOS PERMAN ENTES 
FONTE: IBGE, 2010 

O índice de atendimento urbano com rede coletora de esgotos é calculado pelo Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS do Ministério das Cidades adotando 
a população atendida, informada pelos prestadores de serviços, neste caso a CASAN, e a 
população residente estimada pelo IBGE (população total) e a estimada pelo SNIS 
(população urbana). 

Em 2005, de acordo com a publicação do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos -
2005 pelo SNIS, os municípios da região Sul apresentavam uma situação crítica em 
relação ao atendimento de esgotamento sanitário. O município de Florianópolis, no 
mesmo ano, estava entre os municípios com as melhores situações, tendo um índice de 
atendimento total de esgoto entre 40,1% a 60%. O mapa da FIGURA 4.102 ilustra os 
índices de atendimento total de esgoto de toda a região (SNIS, 2005).  
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FIGURA 4.102: FLORIANÓPOLIS 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ESGOTO DOS MUNICÍPIO S DA REGIÃO SUL 
FONTE: SNIS, 2005 

Em 2011, conforme os dados publicados no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 
– 2011 do SNIS, o município de Florianópolis obteve um índice de atendimento total de 
esgoto de 56,4%, ou seja, em comparação com o mesmo índice em 2005, este teve um 
aumento de 27,54%. O QUADRO 4.41 apresenta a evolução do índice de atendimento 
total de esgoto no período de 2005 a 2011 divulgados pelo SNIS. 

QUADRO 4.41 
FLORIANÓPOLIS 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ESGOTO DE 2005 A 201 1 

ANO ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ESGOTO (%)  
IN056¹ 

2005 44,22 

2006 46,52 

2007 49,41 

Florianópolis  
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ANO ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ESGOTO (%)  
IN056¹ 

2008 51,4 

2009 49,7 

2010 53,9 

2011 56,4 
Evolução  

2005 a 2011 
27,54 

Nota 1: IN056 - Número do índice para consulta nas tabelas publicadas pelo SNIS. 
Fonte: http://www.snis.gov.br. Acesso em janeiro/2014. 

b.3) Resíduos Sólidos 

O gerenciamento dos serviços do município de Florianópolis como varrição, coleta, 
transporte é feita pela Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, ou seja, 
todo resíduo coletado na área urbana e demais bairros é coletado e encaminhado a uma 
estação de transbordo. A destinação final é realizada por empresa terceirizada, que coleta 
os resíduos da estação de transbordo e encaminha ao aterro sanitário licenciado no 
município de Biguaçu/SC. 

Segundo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS do município de 
Florianópolis, a coleta de resíduos sólidos convencionais atende aproximadamente 98% 
dos moradores da cidade. No caso dos 2% restantes, são utilizadas lixeiras comunitárias 
onde a população de um determinado local leva os resíduos até a lixeira mais próxima, 
pois, moram em locais de difícil acesso aos caminhões coletores. 

Florianópolis mantém também a coleta seletiva desde 1994, e atualmente, alcança todos 
os bairros da cidade atendendo diretamente 97% dos domicílios. A produção dos resíduos 
recicláveis oriundos da coleta seletiva corresponde a 6,5% do total de resíduos coletados 
em Florianópolis. 

Desde março de 2009, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da COMCAP, 
assumiu a coleta seletiva na área central da cidade anteriormente executada pelos 
catadores. Devido ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC assinado com o 
Ministério Público de Santa Catarina, a Associação dos Coletores de Materiais 
Recicláveis – ACMR assumiu o galpão de triagem da COMCAP e passou a receber da 
empresa grande parte dos resíduos da coleta seletiva, executando a triagem e venda dos 
materiais recicláveis.  

Atualmente, há em Florianópolis duas associações com capacidade de triar entre 50% e 
60% dos resíduos recicláveis coletados no município: a Associação dos Coletores de 
Materiais Recicláveis – ACMR que recebe 600 toneladas/mês, e a Associação de 
Recicladores Esperança – ARESP que recebe 60 toneladas/mês. O restante é enviado 
e/ou comercializado com triadores da região. 

A produção de resíduos sólidos em Florianópolis, no ano de 2009, foi de 137.833 
toneladas. Foram coletadas, em média, 10.700 toneladas/mês, aumentando em quase 
28%, para 13.700 toneladas/mês, nos meses de alta temporada.  
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Em 2012 a produção de resíduos sólidos atingiu 174.700 toneladas, um aumento de 6,4% 
em relação ao ano de 2011. Desse total, a COMCAP recolheu 11.400 toneladas de 
resíduos recicláveis, sendo 15,7% a mais que em 2011.  

A FIGURA 4.103 apresenta a evolução da coleta convencional e da coleta seletiva desde 
1994. Ressalta-se que a coleta seletiva foi implantada no ano de 1994, e que, a 
quantidade coletada em relação aos demais resíduos é bastante inferior, porém, vem 
progredindo com o decorrer dos anos. 
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FIGURA 4.103: FLORIANÓPOLIS 

EVOLUÇÃO DA COLETA CONVENCIONAL E SELETIVA DE 1994 A 2012 
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2013 

c) Sistema Viário 

A cidade de Florianópolis, pela sua própria vocação de polo turístico, centro político do 
Estado, prestadora de serviços e pela sua qualidade de vida, apresenta um crescimento 
contínuo, o que, por consequência, gerou problemas de infraestrutura. O aumento 
populacional urbano tem influenciado diretamente no sistema viário de Florianópolis, 
podendo ser percebido através dos crescentes níveis de congestionamentos e 
superlotação de transportes coletivos, alternando os picos de agravamento entre as 
temporadas de veraneio com afluxo de turistas e os períodos de atividades escolares. 

O município divide-se em duas porções de terras, uma refere-se à Ilha de Santa Catarina 
e a outra porção localiza-se na área continental, limitando-se a oeste com o município de 
São José. A ligação viária entre as duas porções se dá através de três pontes: 
Governador Hercílio Luz (tráfego interrompido – em recuperação), Governador Colombo 
Salles (sentido ilha-continente) e Governador Pedro Ivo (sentido continente-ilha). 

Além das rodovias municipais, Florianópolis possui rodovias estaduais e federais que 
cortam o município, conforme apresentado no QUADRO 4.42. 
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QUADRO 4.42 
FLORIANÓPOLIS 

RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS QUE CORTAM O MUNICÍPI O 

RODOVIAS 
ESTADUAL FEDERAL 

SC 401 
SC 403 
SC 405 
SC 406 

BR 282 

Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013.  
Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em janeiro/2014. 

A BR 282, no segmento entre a BR 101 e os acessos às pontes Colombo Salles e Pedro 
Ivo, constitui-se, atualmente, como principal acesso rodoviário ao município de 
Florianópolis, onde apresenta pista dupla, com quatro faixas de tráfego, características de 
via expressa com controle parcial de acesso, acostamento em ambos os lados e canteiro 
central. 

A área central da Ilha é formada por dois anéis viários compostos por trechos de rodovias 
e vias principais. Um anel mais central é formado pelas avenidas Paulo Fontes, Jornalista 
Rubens de Arruda Ramos, Oswaldo Cabral e Mauro Ramos e outro anel mais externo que 
contorna o Morro da Cruz, formado pelas vias de Contorno Norte.  

A parte continental constitui-se por eixos radiais interconectadas por duas perimetrais que 
partem das pontes em direção a BR 101, passando pelo município de São José. As 
principais radiais são a Via Expressa BR 282, as avenidas Ivo Silveira e Max de Souza. 

As distâncias rodoviárias do município de Florianópolis em relação às demais capitais da 
Região Sul do País (Curitiba – PR e Porto Alegre – RS), estão descritas no QUADRO 
4.43. 

QUADRO 4.43 
FLORIANÓPOLIS 

RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO  

CAPITAL DISTÂNCIA 
(km) 

Curitiba – PR 294 

Porto Alegre – RS 452 

Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013.  
Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em janeiro/2014. 

d) Frota de Veículos 

Segundo os dados do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – 
DETRAN/SC, em dezembro de 2002 a quantidade total de veículos no município de 
Florianópolis era de 159.423 veículos, e no mês de dezembro de 2013 a quantidade total 
aumentou para 312.411 veículos. Logo, no período de 2002 a 2013 ocorreu um 
crescimento na frota de veículos de Florianópolis de 95,96% (QUADRO 4.44). 
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QUADRO 4.44 
FLORIANÓPOLIS 

NÚMERO TOTAL DE VÉICULOS EM DEZEMBRO NO PERÍODO DE 2002 A 2013 

ANO NÚMERO TOTAL DE 
VEÍCULOS EM DEZEMBRO 

2002 159.423 

2003 178.339 

2004 186.422 

2005 196.768 

2006 208.842 

2007 223.442 

2008 237.992 

2009 254.942 

2010 270.463 

2011 286.486 

2012 299.459 

2013 312.411 
Crescimento  de 
2002 a 2013 (%) 95,96 

Fonte: DETRAN/SC, 2013. Disponível: http://www.detran.sc.gov.br. 
Acesso em janeiro/2014. 

O QUADRO 4.45 apresenta o crescimento em números e porcentagem dos principais 
veículos de Florianópolis registrados no cadastro do DETRAN/SC no período de 
dezembro de 2002 a 2013. Ressalta-se que os veículos utilitários obtiveram o maior 
crescimento neste período passando de 92 unidades para 4.435 unidades, ou seja, um 
aumento de 4.720,65%. 

QUADRO 4.45 
FLORIANÓPOLIS 

CRESCIMENTO DOS PRINCIPAIS VÉICULOS DE DEZEMBRO DE 2002 A 2013 
DEZ./ 
ANO AUTOMÓVEL CAMINHÃO  CAMINHONETE MICRO-

ÔNIBUS MOTOCICLETA ÔNIBUS  UTILITÁRIO  

2002 120.289 3.098 1.959 771 15.426 1.058 92 

2003 133.165 3.210 2.520 850 18.714 1.178 165 

2004 137.692 3.221 3.110 833 20.742 1.261 263 

2005 143.683 3.183 3.911 838 23.144 1.323 404 

2006 151.031 3.229 4.630 808 25.713 1.425 661 

2007 159.859 3.300 5.434 804 28.679 1.536 1.070 

2008 168.760 3.245 6.308 796 31.405 1.591 1.632 

2009 180.002 3.341 7.507 801 33.564 1.596 2.141 

2010 189.008 3.446 8.708 819 36.034 1.680 2.674 

2011 197.766 3.542 9.809 863 38.893 1.742 3.373 

2012 205.458 3.639 10.958 891 39.879 1.914 3.887 

2013 212.727 3.651 11.985 906 41.291 1.997 4.435 
Cresc. 

(%) 76,85 17,85 511,79 17,51 167,67 88,75 4.720,65 

Fonte: DETRAN/SC, 2013. Disponível: http://www.detran.sc.gov.br. Acesso em janeiro/2014. 
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O gráfico da FIGURA 4.104 representa o crescimento em porcentagem de todos os tipos 
de veículos cadastrados pelo DETRAN/SC no período do mês de dezembro de 2002 a 
2013, exceto os veículos utilitários que obtiveram um aumento significativo, conforme 
apresentado no quadro anterior. 
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FIGURA 4.104: FLORIANÓPOLIS 

CRESCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PERÍODO 2002 A 2013 
FONTE: DETRAN, 2013  

e) Meios de Comunicação 

A comunicação é um fator importante para o acesso à informação. Disseminar 
informações contribui para a redução das incertezas, gerando interesse pelo 
conhecimento e pela leitura. Uma sociedade que tem acesso à informação consegue 
responder mais facilmente aos desafios, além disso, o sistema de comunicação é um 
instrumento que contribui para a integração regional, aproximando o interesse comum. 

Segundo a publicação Florianópolis em Números do SEBRAE, em 2013, os principais 
meios de comunicação em Florianópolis, registrados no ano de 2012, foram os 
apresentados no QUADRO 4.46.  

QUADRO 4.46 
FLORIANÓPOLIS 

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM 2012  

MEIOS DE COMUNICAÇÃO EMPRESAS 

Jornais 

• Diário Catarinense 
• Folha Catarinense 
• Folha de Santa Catarina 
• Folha do Norte 
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO EMPRESAS 
• Jornal a Fonte 
• Jornal da ADJORISC 
• Jornal das Praias 
• Jornal do Campeche 
• Jornal Floripa 
• Jornal Its 
• Jornal Notícias do Dia Florianópolis 
• Jornal O Carona 
• Jornal Trindade 
• Leste da Ilha 
• O Mané – Jornal Miguelito 
• Portal da ADJORI/SC  
• Revista da ADJORI/SC 

Rádios FM 

• Empresa de Radio Difusão Tijucas FM Ltda.  
• Fundação Cultura e Vida  
• Rádio Barriga Verde Ltda.,  
• Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda. 
• Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda. 
• Rádio Canoinhas Ltda.  
• Rádio Regional Ltda.  
• Rádio UDESC Florianópolis  
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda. 

Rádios AM 

• Associação Fraterna Divino Oleiro 
• Central Rádio com edição de jornais, 
• Diário da manhã Ltda. 
• Difusora Gomes Ltda.  
• Igreja Pentecostal Deus e Amor  
• Rádio Canoinhas Ltda.  
• Sistema Missionário de Comunicação Ltda.  
• Sociedade rádio Guarujá Ltda. 

Rádios comunitárias • Associação Rádio Comunitária Campeche 

Emissoras de TV 

• Rede Globo  
• Rede Vida  
• Cultura  
• Rede Record  
• Record News  
• Bandeirantes TV 
• SBT 

Agências de correios • 26 Agências 
Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013. Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em janeiro/2014. 

f) Estrutura de Telecomunicação 

O QUADRO 4.48 destaca as modalidades de prestação de serviços de telecomunicações 
no município Florianópolis com referência às operadoras. 

QUADRO 4.47 
FLORIANÓPOLIS 

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET EM 201 2 

SERVIÇOS EMPRESAS 

Telefonia fixa 
• OI 
• GVT 
• NET 
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SERVIÇOS EMPRESAS 
• EMBRATEL 
• INTELIG 
• TELEMAR 
• TELESP 
• TIM 
• TRANSIT 

Telefonia móvel 

• CLARO 
• OI 
• TIM  
• VIVO 
• NEXTEL 

Internet móvel 

• CLARO 
• OI 
• TIM 
• VIVO 

Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013. Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em janeiro/2014. 

g) Sistema Financeiro 

O sistema financeiro de Florianópolis, em 2012, era constituído por 373 postos e agências 
bancárias, que atendiam ao município e à região. O QUADRO 4.48 detalha a tipologia das 
instituições que integraram o sistema financeiro do município. 

QUADRO 4.48 
FLORIANÓPOLIS 

NÚMERO DE AGÊNCIAS E POSTOS BANCÁRIOS EM 2010 E 201 2 

TIPO DE DEPENDÊNCIA 
QUANTIDADE 

2010 2012 

Agências Bancárias 93 100 

Postos Bancários 274 273 

Posto Avançado de Atendimento (PAA) - - 

Posto Bancário de Arrecadação e Pagamento (PA) - - 

Posto de Atendimento Bancário (PAB) 63 56 

Posto de Atendimento Bancário Eletrônico (PAE) 210 204 

Posto de Atendimento Transitório (PAT) - - 

Posto de Câmbio Permanente (PCP) 1 13 

Total (Agências e Postos Bancários) 367 373 
Posto de Atendimento ao Microcrédito (PAM) - - 

Cooperativas de Crédito ... ... 

Agências de Microcrédito ... 1 

Total Geral 367 374 
Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013. Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em janeiro/2014. 
Nota: Sinais convencionais utilizados: 
... Dado numérico não disponível. 
- Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento. 

h) Educação 

O município de Florianópolis apresenta bons índices de alfabetização e que melhoram 
ano a ano. Observa-se no gráfico da FIGURA 4.105 que a taxa de analfabetismo aumenta 
com a idade, porém, no período de 2000 a 2010, o grupo dos 60 anos ou mais de idade 
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apresentou uma redução de 5,70%. Os demais grupos também reduziram a taxa de 
analfabetismo em 0,50% no grupo de 15 a 24 anos e 1,50% no grupo de 24 a 59 anos. 
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FIGURA 4.105: FLORIANÓPOLIS 

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 2000 A 2010 
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2013 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 
INEP - Censo Educacional 2012, Florianópolis possui 171 escolas de ensino pré-escolar, 
121 escolas de ensino fundamental e 53 escolas de ensino médio. Em 2012, o número 
total de matrículas no ensino pré-escolar foi de 9.947, no ensino fundamental foi de 
47.929 matrículas e 17.270 matrículas no ensino médio (QUADRO 4.49). 

QUADRO 4.49 
FLORIANÓPOLIS 

NÚMERO DE ESCOLAS E MATRÍCULAS POR ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO 

ESCOLAS NÚMERO DE ESCOLAS  NÚMERO DE MATRÍCULAS  

Pré-escolar 171 9.947 

Ensino Fundamental 121 47.929 

Ensino Médio 53 17.270 

Total 345 75.146 
Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br. Acesso em janeiro/2014.  

Segundo o censo de 2010 (IBGE), os dados de ensino superior indicaram que nesse ano 
90.436 pessoas possuíam ensino superior completo, 32.386 pessoas frequentavam o 
ensino superior de graduação, 4.120 pessoas frequentavam especialização de nível 
superior, 2.443 pessoas frequentavam mestrado e 1.530 pessoas frequentavam 
doutorado (QUADRO 4.50). Em 2012, a Secretaria da Educação do Estado de Santa 
Catarina – SED/SC, em 2012, identificou 39 universidades e faculdades no município de 
Florianópolis. 
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QUADRO 4.50 
FLORIANÓPOLIS 

NÚMERO DE PESSOAS COM ENSINO SUPERIOR COMPLETO E MA TRICULADAS 
EM ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, ME STRADO E 

DOUTORADO NO ANO DE 2010 

GRAU DE ENSINO NÚMERO DE PESSOAS 
Superior completo 90.436 

Matriculadas em superior de graduação 32.386 

Matriculadas em especialização de nível superior 4.120 

Matriculadas no mestrado 2.443 

Matriculadas em doutorado 1.530 
Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br. Acesso em janeiro/2014.  

No período de 2005 a 2012 o número total de docentes do município de Florianópolis 
registrou uma baixa de -7,46%, conforme apresenta o QUADRO 4.51. Percebe-se que 
somente a modalidade ensino pré-escolar obteve um aumento de 8,41% de docentes no 
período de 2005 a 2012, os demais obtiveram uma queda no grupo de docentes. 

QUADRO 4.51 
FLORIANÓPOLIS 

NÚMERO DE DOCENTES SEGUNDO A MODALIDADE DE ENSINO D E 2005 A 2012 

MODALIDADE DE ENSINO  
NÚMERO DE DOCENTES EVOLUÇÃO 2005/2012 

(%) 2005 2007 2009 2012 
Pré-escolar 761 800 691 825 8,41 

Ensino fundamental 2.702 2.369 2.406 2.431 -10,03 

Ensino médio 1.329 988 1.061 1.164 -12,42 

Total 4.792 4.157 4.158 4.420 -7,76 
Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br. Acesso em janeiro/2014.  

i) Saúde Pública 

O município de Florianópolis, segundo o Cadastro Nacional de Saúde, conta com 995 
unidades de saúde. A tipologia dos estabelecimentos presentes no município é detalhada 
no QUADRO 4.52. 

QUADRO 4.52 
FLORIANÓPOLIS  

QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
ESTABELECIMENTO QUANTIDADE 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 50 

Policlínica 24 

Hospital Geral 13 

Hospital Especializado 09 

Pronto Socorro geral 1 

Pronto Socorro Especializado 3 

Consultório Isolado 500 

Clínica/Centro de Especialidade 261 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia 84 
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ESTABELECIMENTO QUANTIDADE 
Unidade Móvel Terrestre 2 
Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na área de 
Urgência 

9 

Farmácia 3 

Unidade de Vigilância em Saúde 3 

Cooperativa 1 

Hospital/Dia - Isolado 9 

Central de Regulação de Serviços de Saúde 6 

Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN  1 

Secretaria de Saúde 7 

Centro de Atenção Psicossocial 4 

Pronto Atendimento 2 

Telessaúde 1 

Central de Regulação Médica das Urgências 1 

Central de Regulação 1 
Fonte: Censo 2010 - IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br. Acesso em janeiro/2014.  

No município de Florianópolis, em 2010, existiam 10.102 profissionais ligados à saúde, 
sendo que no estado de Santa Catarina eram 69.853 profissionais e no Brasil 1.913.146 
profissionais (SEBRAE, 2013). O QUADRO 4.53 apresenta o número de profissionais 
vinculados à saúde por tipo de categoria em Florianópolis, Santa Catarina e Brasil no ano 
de 2010. 

QUADRO 4.53 
FLORIANÓPOLIS  

NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE POR TIPO DE CATEGO RIA EM 
FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA E BRASIL NO ANO DE 20 10 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE  FLORIANÓPOLIS  SANTA CATARINA  BRASIL 

Médico Anestesista 457 1.679 39.095 

Médico Cirurgião Geral 308 2.319 59.050 

Médico Clínico Geral 772 8.206 186.305 

Médico Ginecologista Obstetra 460 3.115 84.298 

Médico de Família 102 1.590 36.384 

Médico Pediatra 419 3.148 82.826 

Médico Psiquiatra 106 741 16.776 

Médico Radiologista 281 1.300 32.103 

Médicos de Outras Esp. 3.134 13.802 343.648 

Cirurgião Dentista 787 7.056 147.840 

Enfermeiro 581 4.161 158.841 

Fisioterapeuta 232 1.755 58.028 

Nutricionista 85 465 19.654 

Farmacêutico 297 1.655 46.209 

Assistente Social 74 786 24.831 

Psicólogo 198 1.567 42.754 

Auxiliar de Enfermagem 619 6.536 315.977 
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PROFISSIONAIS DA SAÚDE  FLORIANÓPOLIS  SANTA CATARINA  BRASIL 

Técnico de Enfermagem 1.190 9.972 218.527 

Total 10.102 69.853 1.913.146 

Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013. Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em 
janeiro/2014. 

Em 2012, o município de Florianópolis apresentou uma evolução positiva de 1,12% em 
relação à quantidade total de leitos de internação disponível em 2007, passando de 1.793 
para 1.813 leitos. No QUADRO 4.54 estão descritos a quantidade de leitos de internação, 
por especialidade, registrados no período de 2007 a 2012. 

QUADRO 4.54 
FLORIANÓPOLIS  

QUANTIDADE DE LEITOS DE INTERNAÇÃO POR ESPECIALIDAD E DE 2007 A 2012 

ESPECIALIDADE 
FLORIANÓPOLIS EVOLUÇÃO 2007/2012 

(%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cirúrgicos 577 622 631 664 660 611 5,89 

Clínicos 686 620 624 619 601 582 -15,16 

Complementares 227 204 214 241 252 223 -1,76 

Obstétrico 112 126 130 126 126 126 12,50 

Pediátrico 92 98 91 91 71 68 -26,09 

Outras Especialidades 51 49 49 31 38 137 168,63 

Hospital/Dia 48 61 49 49 56 66 37,50 

Total 1.793 1.780 1.788 1.821 1.804 1.813 1,12 
Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013. Disponível: http://www.sebrae.com.br. Acesso em janeiro/2014. 

O coeficiente de mortalidade infantil é considerado um excelente indicador do nível de 
saúde de uma população e o monitoramento permite avaliar alterações ocorridas ao longo 
do tempo. Este índice representa a razão entre o número de óbitos de crianças menores 
de um ano por mil nascidos vivos. Desta forma, o índice reflete os cuidados com o recém-
nascido e se apresenta como um indicativo da qualidade ambiental à qual é exposto. A 
tendência é de que a taxa de mortalidade infantil diminua com investimentos em 
infraestrutura hospitalar, com aumento da educação e com cuidados simples relativos à 
higiêne e saneamento básico. 

Em 2010, a taxa de mortalidade infantil do município de Florianópolis era de 9,1 óbitos 
para cada 1.000 nascidos vivos, enquanto que a média catarinense e brasileira era de 
respectivamente 11,2 e 16,0 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos (QUADRO 4.55). 

QUADRO 4.55 
FLORIANÓPOLIS 

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POR 1.000 NASCIDOS VIV OS DE 2002 A 2012 

ANO FLORIANÓPOLIS  SANTA CATARINA  BRASIL  

2002 9,75 15,27 19,3 

2003 12,07 14,10 18,9 

2004 8,06 13,62 17,9 

2005 8,87 12,59 17,0 

2006 9,32 12,55 16,4 
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ANO FLORIANÓPOLIS  SANTA CATARINA  BRASIL  
2007 7,9 12,8 20,0 

2008 9,9 11,7 17,6 

2009 9,0 11,2 16,8 

2010 9,1 11,2 16,0 

2011* 8,5 ... ... 

2012 9,69 ... ... 
Diminuição da Taxa 

2002/2010 (%) 
6,67 26,65 17,10 

Fonte: Florianópolis em números – SEBRAE, 2013. Disponível: http://www.sebrae.com.br.  
Acesso em janeiro/2014. 
Notas: 1 Considera apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC.  
2 *Dados Preliminares. 
3 Sinal convencional utilizado:  

... Dado numérico não disponível. 

A FIGURA 4.106 apresenta o gráfico da evolução da taxa de mortalidade infantil por 1.000 
nascidos vivos em Florianópolis, Santa Catarina e Brasil no período de 2002 a 2010. 
Ressalta-se que, Florianópolis mantém nos últimos anos uma taxa de mortalidade infantil 
abaixo de 10 para cada 1.000 nascidos vivos. 
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FIGURA 4.106: EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFAN TIL DE 2002 A 2010 

FONTE: SEBRAE, 2013 / IBGE, 2010. 

A deficiência nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e 
destino final dos resíduos sólidos, drenagem urbana, bem como a higiene inadequada, se 
constituem em risco para a saúde da população, sobretudo para as pessoas mais 
carentes. Há uma série de doenças epidemiológicas relacionadas às condições sanitárias 
e ambientais inadequadas, denominadas Doenças Relacionadas ao Saneamento 
Ambiental Inadequado – DRSAI. 

“Saneamento Ambiental Inadequado é aqui entendido 
como sendo a falta ou insuficiência dos serviços públicos 
de saneamento ambiental e as precárias condições de 
habitação. As doenças potencialmente determinadas por 
estas condições são denominadas de Doenças 
Relacionadas a um Saneamento Ambiental Inadequado-
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DRSAI, que seriam evitáveis ou passíveis de controle por 
ações adequadas de saneamento ambiental.” (Costa, 
2002.). 

Categoria e doenças (Fonte: Costa, et all, 2002, p. 3.) 

• Doenças de transmissão feco-oral: 

- Diarreias (Cólera, Infecções por Salmonella, Shigelose); 

- Outras infecções intestinais bacterianas - Escherichia coli ,Campylobacter , 
Yersinia enterocolitica , Clostridium difficile ,outras e as não especificadas); 

- Amebíase; 

- Outras doenças intestinais por protozoários (Balantidíase, Giardíase, 
Criptosporidiose); 

- Isosporíase, outras e as NE. 

• Doenças intestinais por vírus (Enterite p/rotavirus, gastroenteropatia aguda 
p/agente de Norwalk, enterite p/adenovirus,outras enterites virais e as NE); 

- Febres entéricas (Febre Tifóide, Febre paratifóide); 

- Hepatite A; 

- Doenças transmitidas por inseto vetor 

- Dengue; 

- Febre Amarela; 

- Leishmanioses (L. tegumentar e L. Visceral); 

- Filariose linfática ; 

- Malária; 

- Doença de Chagas; 

• Doenças transmitidas através do contato com a água: 

- Esquistossomose; 

- Leptospirose; 

- Doenças relacionadas com a higiene 

- Doenças dos olhos (Tracoma, Conjuntivites); 

- Doenças da pele (Dermatofitoses (Tinha da barba e do couro cabeludo, 
Tinha das unhas, Tinha da mão, Tinha dos pés, Tinha do corpo, Tinha 
imbricada, Tinea cruris, outras dermatofitoses e as NE); 

• Outras micoses superficiais (Pitiriase versicolor, Tinha negra, Piedra branca, Piedra 
negra, outras e as NE): 
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- Geo-helmintos e teníases 

- Helmintíases (Equinococose, Ancilostomíase, Ascaridíase, 

- Estrongilodíase, Tricuríase, Oxiuríase); e 

- Teníases (Teníase, Cisticercose). 

A maioria das mortes por diarréias no mundo (88%) é causada por sistemas inadequados 
de saneamento, sendo que mais de 99% destas mortes ocorrem em países em 
desenvolvimento, e aproximadamente 84% delas afetam as crianças (WHO, 2009). 

No período de 1996 a 1999, foi registrado no Brasil um total de 59.979 óbitos, e de 1996 a 
2000, um total de 2.990.443 internações por DRSAI, correspondendo a um gasto 
hospitalar total da ordem de R$ 400 milhões. O principal grupo de causas é o de diarréias, 
responsável por mais de 50% dos óbitos e mais de 90% das internações por DRSAI. 
(PONTES, 2002). Sendo assim, é fundamental ampliar o acesso ao saneamento, para 
melhorar a qualidade de vida, reduzir os índices de internação e óbitos por Doenças 
Relacionadas a um Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI. 

A atualização do estudo Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da 
População – 2008 - 2011 (TRATA BRASIL, 2013) apresentou a taxa de internação 
hospitalar por doenças diarreicas e a taxa de mortalidade por doenças diarreicas no 
período de 2008 a 2011 para os 100 maiores municípios brasileiros, incluindo o município 
de Florianópolis. As taxas são calculadas pelos números de internações por diarréia em 
100.000 habitantes e números de óbitos por 100 mil habitantes, respectivamente. 

O gráfico da FIGURA 4.107 demonstra a taxa de internação hospitalar por doenças 
diarreicas, conforme os dados do estudo atualizado em 2013 e os dados da série histórica 
do município de Florianópolis. Observa-se que, desde 2003 a taxa de internação 
hospitalar por doenças diarreicas reduziu 38,66%, sendo que a partir de 2008 a taxa de 
internação hospitalar reduziu constantemente, obtendo o valor de 21,1 no ano de 2011. 
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FIGURA 4.107: FLORIANÓPOLIS 
TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR DOENÇAS DIARREICA S DE 2003 A 2011 

FONTE: TRATA BRASIL, 2013 
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O gráfico da FIGURA 4.108 demonstra a taxa de mortalidade por doenças diarreicas, 
conforme os dados do estudo atualizado em 2013 e os dados da série histórica do 
município de Florianópolis. De 2003 a 2011 a taxa de mortalidade reduziu 35,19%, sendo 
que, em 2009 a taxa alcançou o número zero. Porém, desde então, a taxa de mortalidade 
por doenças diarreicas aumentou alcançando em 2011 o valor de 0,70. 
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FIGURA 4.108: FLORIANÓPOLIS  
TAXA DE MORTALIDADE POR DIARREIA DE 2003 A 2011 

FONTE: TRATA BRASIL, 2013 

4.11.5 - Cultura e Lazer 

A colonização de Florianópolis pelos açorianos firmou a base de sua cultura de forma 
expressiva e continua a ser difundida até os dias de hoje, estando presente no cotidiano 
da população. 

Entre as festas mais tradicionais de Florianópolis encontram-se o carnaval e festas 
religiosas como a do Senhor dos Passos, com procissão dos fiéis pelas ruas da cidade.  

Florianópolis possui 73 praças, quinze parques públicos e seis largos com uma área total 
em torno de 567.872 m² distribuídos entre a Ilha e o Continente. As praças, parques e 
largos na Ilha são de responsabilidade da Fundação Municipal do Meio Ambiente – 
FLORAM, enquanto as do Continente ficam a cargo da Secretaria Regional do 
Continente. 

No município de Florianópolis, o turismo de lazer é um catalisador do desenvolvimento da 
economia local. Entretanto, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, a cidade recebe 
milhares de turistas que usufruem dos serviços públicos oferecidos pela cidade, 
acarretando consequentemente no aumento significativo do consumo de água e energia 
elétrica. 

Dentre os principais atrativos turísticos da capital, têm-se as 42 praias da região (FIGURA 
4.109), que são visitadas principalmente na alta temporada, e as localidades onde se 
instalaram as primeiras comunidades de imigrantes açorianos, como o Ribeirão da Ilha, a 
Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa e o próprio centro histórico da cidade de 
Florianópolis. 
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FIGURA 4.109: FLORIANÓPOLIS 
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS PRAIAS 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2014 

Quanto aos principais pontos turísticos do município de Florianópolis, estes são 
apresentados no mapa da FIGURA 4.110. 
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FIGURA 4.110: FLORIANÓPOLIS 

MAPA COM OS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS 
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2014 

Conforme apresentado nos mapas anteriores, além das praias, o município de 
Florianópolis possui diversos atrativos turísticos culturais, tais como: museus, atrativos 
históricos, fortalezas e igrejas. Citam-se alguns dos principais pontos turísticos do 
município: Palácio Cruz e Souza, Praça XV de Novembro, Figueira Centenária, Mercado 
Público, Ponte Hercílio Luz, Fortaleza de Santa Cruz – ANHATOMIRIM, Catedral 
Metropolitana, entre outros (FIGURA 4.111). 
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FIGURA 4.111: FLORIANÓPOLIS.  

PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS: A) PALÁCIO CRUZ E SOU ZA. B) FIGUEIRA 
CENTENÁRIA. C) MERCADO PÚBLICO. D) PONTE HERCÍLIO L UZ. E) FORTALEZA 

DE SANTA CRUZ – ANHATOMIRIM. F) CATEDRAL METROPOLIT ANA 
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2014 
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4.11.6 - Entidades Empresariais e de Classes 

As Organizações Não Governamentais – ONGs assumem um papel importante na 
definição de estratégias de desenvolvimento local, regional, nacional e mundial. Diante da 
complexidade das transformações sociais que ocorrem, o papel do chamado Terceiro 
Setor, está diretamente ligado ao conceito de responsabilidade social que tende 
juntamente com o poder público e setores da sociedade civil, formularem políticas através 
de parcerias com diversas instituições de diferentes origens e objetivos, onde se constitui 
uma estratégia de desenvolvimento do município de Florianópolis. 

O município possui um significativo apoio de instituições tanto governamentais quanto não 
governamentais relacionadas em especial à educação, saúde, meio ambiente, infância e 
adolescência. 

Além das organizações comunitárias e ambientais existentes na região, a população tem 
capacidade de articular-se rapidamente com os sindicatos e associações profissionais, 
clubes de serviços, imprensa e partidos políticos e constituem-se em bons formadores de 
opinião. Em especial a AMOCAR (Associação dos Moradores e Amigos do Carianos) e a 
AMOCAM (Associação dos Moradores do Campeche). 

No município de Florianópolis estão presentes três associações empresariais, as quais 
são: 

• ACIF – Associação Comercial e Industrial de Florianópolis; 

• CDL-SPC de Florianópolis; e 

• AMPE – Florianópolis. 

4.12 - Uso e Ocupação do Solo 

O diagnóstico de uso e ocupação do solo tem como objetivo foco, retratar através de 
mapeamento temático como esta na atualidade a disposição de preenchimento do espaço 
territorial na área de influência do empreendimento, no que diz respeito à ocupação 
humana do ponto de vista socioeconômico. 

A área influenciada diretamente pelo empreendimento compõe-se atualmente de um 
mosaico de unidades, áreas antropizadas (edificações e arruamentos) na sua maioria, por 
vegetação de influência marinha e vegetação de restinga. 

O desenho nº 02019-SES-ECO-DGE-0160-A (Uso e Ocupação do Solo) localizado no 
Volume II – Desenhos, o qual é parte integrante deste documento, em conjunto com a lei 
complementar nº 482/2014 que institui o Plano Diretor de Urbanismo do município de 
Florianópolis, e dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, o plano de uso e 
ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão. 

4.13 - Áreas de Desapropriação 

Para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, somente os 
terrenos onde serão instaladas as estações elevatórias de esgoto denominadas EEE-11, 
EEE-12 e EEE-13 não se encontram em áreas de domínio público, estando estes em 
processo de desapropriação. 
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A área para a implantação da EEE-03 trata-se de uma área verde (AVL-2) aprovada pela 
Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF) sob n°40.209 e alvará de licença n°455 de 
12.06.90, passando a integrar o domínio da PMF, a partir de 11 de dezembro de 1990, 
conforme dispõe o artigo 22, da Lei 6766/79. Para esta área encontra-se em processo, 
junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a Autorização de Uso para a implantação da 
estação elevatória de esgoto EEE-03. 

A área para a implantação da EEE-05 é de domínio da marinha conforme Certidão de 
Provimento, processo 04972.004632/2014-10, estando em processo de Autorização de 
Obra perante a SPU/SC. 

O QUADRO 4.56 apresenta as coordenadas planas de localização das estações 
elevatórias de esgoto. 

Cabe salientar que para as desapropriações das áreas necessárias para a implantação 
das estações elevatórias de esgoto de médio e grande porte não haverá a necessidade 
de relocação de população. 

QUADRO 4.56 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 

COORDENADAS PLANAS – UTM 

ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA 
DE ESGOTO 

COORDENADAS UTM¹ 

EIXO X (E) EIXO Y (N) 

EEE-03 744.991,27 6.948.588,96 

EEE-05 745.086,14 6.949.032,72 

EEE-11 746.873,41 6.949.725,35 

EEE-12 747.006,06 6.950.410,60 

EEE-13 745.693,15 6.951.005,32 
Nota 1: Datum WGS 84 

A seguir é apresentada a descrição e localização das referidas áreas. 

a) Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 03 – EEE-03 

A estação elevatória de esgoto da bacia de esgotamento 03, denominada EEE-03 será 
locada à rua Laélia Purpurata, no bairro João Paulo. A área elencada para a implantação 
da Estação Elevatória encontra-se em lote não edificado de 7.003,73 m², denominada 
área verde do loteamento Jardim Baía Norte. Para a EEE-03 serão necessários 
aproximadamente 30 m² de área para implantação. 

A FIGURA 4.112 apresenta a área proposta para a implantação da EEE-03.  
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FIGURA 4.112: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE-03  

ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO 

b) Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 05 – EEE-05 

A estação elevatória de esgoto da bacia de esgotamento 05, denominada EEE-05 será 
locada à rua João Pio do Vale Pereira n°194, no bairro João Paulo. A área elencada para 
a implantação da estação elevatória encontra-se em lote parcialmente edificado, 276,69 
m² de área edificada em lote com área total de 820,13 m². Desta diferença de área; isto é, 
543,44 m², parte encontra-se na frente do lote, sendo esta a área de interesse. 

Para a EEE-05 serão necessários aproximadamente 70 m² de área para implantação. 

A FIGURA 4.113 apresenta o terreno proposta para a implantação da EEE-05. 

 
FIGURA 4.113: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE-05  

ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO 
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c) Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 11 – EEE-11 

A estação elevatória de esgoto da bacia de esgotamento 11, denominada EEE-11 será 
locada em lote não edificado entre os empreendimentos Floripa Shopping e 
Restaurante/Churrascaria Ataliba, na margem diretita da rodovia José Carlos Daux (SC 
401), sentido Centro de Florianópolis – Canasvieiras. A área elencada para a implantação 
da estação elevatória possui um total de 1.624,99 m², sendo necessários 
aproximadamente 300 m² de área para implantação da EEE-11. 

A FIGURA 4.114 apresenta o terreno proposto para a implantação da EEE-11. 

 
FIGURA 4.114: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE-11  

ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO 

d) Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 12 – EEE-12 

A estação elevatória de esgoto da bacia de esgotamento 12, denominada EEE-11 será 
locada em lote junto a rodovia José Carlos Daux (SC 401), n° 3.730, de propriedade do 
Serviço de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina – SENAI/SC, que dispõem nesta 
localidade o Centro de Tecnologia em Automação e Informática – CTAI. A área elencada 
para a implantação da estação elevatória encontra-se em lote parcialmente edificado, com 
área total de 28.114,58 m². 

Para a EEE-12 serão necessários aproximadamente 300 m² de área para implantação. 

A FIGURA 4.115 apresenta o terreno proposta para a implantação da EEE-12. 
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FIGURA 4.115: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE-12  

ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO 

e) Estação Elevatória da Bacia de Esgotamento 13 – EEE-13 

A estação elevatória de esgoto da bacia de esgotamento 13, denominada EEE-13 será 
locada aos fundos do Loteamento Village Club, loteamento este situado na margem 
esquerda da rodovia José Carlos Daux (SC 401), sentido Centro de Florianópolis – 
Canasvieiras, em área remanescente onde atualmente encontra-se em operação a ETE 
do loteamento (LAO nº 168 F04).  

Para a EEE-13 serão necessários aproximadamente 300 m² de área para implantação. 

A FIGURA 4.116 apresenta o terreno proposta para a implantação da EEE-13. 

 
FIGURA 4.116: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE-13  

ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO 
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4.14 - Sítios Arqueológicos 

A partir de levantamentos realizados a partir de listagens de sítios arqueológicos já 
cadastrados no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, chegou-se 
a informação que a Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, possui uma grande quantidade 
de sítios arqueológicos. 

Salienta-se que para este empreendimento encontra-se em desenvolvimento o 
diagnóstico e prospecção arqueológica na área a ser afetada pelo empreendimento, 
sendo este acompanhado pelo IPHAN, conforme protocolo IPHAN-SC 
01510.001278/2014-11, de 22 de maio de 2014 (Volume III – Aspectos Legais). 
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5 - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

São inúmeras as interações entre as ações propostas e os componentes ambientais para 
qualquer tipo de empreendimento. Devido ao fato de que é impraticável estudar todo o 
leque de interações potenciais em profundidade para os propósitos de um estudo 
ambiental simplificado, é necessário determinar, entre o conjunto de interações possíveis, 
quais são realmente importantes para a análise dos impactos do empreendimento em 
questão. 

A identificação e descrição de impactos ambientais são feitas a partir do conhecimento 
das atividades potencialmente geradoras de alterações ambientais relacionadas aos 
processos de implantação e operação do empreendimento. 

Esse conhecimento teve por base estudos e projetos desenvolvidos para o 
empreendimento em questão, cuja leitura foi acrescida de entrevistas com a equipe 
técnica desenvolvedora do projeto. 

Como resultado foram definidas previamente pela equipe responsável pela elaboração do 
estudo, três etapas potencialmente geradoras de impactos, caracterizadas a seguir: 

Etapa 1 – Planejamento: nessa etapa estão os esforços relacionados às investigações, 
aos levantamentos de campo e aos primeiros contatos com os proprietários a serem 
atingidos e com as autoridades da região; 

Etapa 2 – Implantação: nessa etapa ocorrerá à implantação do empreendimento com a 
instalação da empreiteira, mobilização do pessoal e equipamentos, implantação do 
canteiro de obras, limpeza da área, escavações, fluxo de veículos e máquinas e execução 
das atividades de implantação do sistema; 

Etapa 3 – Operação: nessa etapa o empreendimento entrará em operação, oferecendo 
um sistema adequado de tratamento de esgotos para a região atendida e 
consequentemente oferecendo maior qualidade de vida a população. 

Para a identificação dos impactos foram utilizadas as “Metodologias Espontâneas (Ad 
Hoc)”, que faz a avaliação de impactos ambientais de forma simples, objetiva e de 
maneira dissertativa.  

O QUADRO 5.1 apresenta um resumo dos impactos ambientais identificados nas etapas 
de planejamento, implantação e operação do SES Saco Grande. 
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QUADRO 5.1 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE  

RESUMO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELO PLANEJA MENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO  

IMPACTOS 
ETAPAS 

PLANEJAMENTO  IMPLANTAÇÃO  OPERAÇÃO 

S
Ó

C
IO

E
C

Ô
N

O
M

IC
O

 

Expectativa da Comunidade  X 
  

Perturbação do Cotidiano da População 
 

X 
 

Potencial Aumento de Acidentes de Trânsito 
 

X 
 

Geração de Empregos Temporários 
 

X 
 

Melhoria da Qualidade de Vida da Região 
  

X 
Valorização Imobiliária 

  
X 

Alteração da Paisagem 
  

X 

F
ÍS

IC
O

 

Ocorrência de Processos Erosivos 
 

X 
 

Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 
 

X X 
Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo 

 
X X 

 Incremento na Geração de Resíduos 
 

X X 
Melhoria da Qualidade do Mangue do Saco Grande (Estação Ecológica de Carijós) 

  
X 

Interferências com Estruturas Arqueológicas 
 

X 
 

B
IÓ

T
IC

O
 

Afugentamento da Fauna 
 

X 
 

Interferências em Áreas de Preservação Permanente – APP  
 

X 
 

Possível Proliferação de Vetores  X X 
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A seguir é apresentada a descrição dos impactos ambientais identificados 
detalhadamente, segmentados de acordo com os itens a proteger da Resolução do 
CONAMA nº 01/1986. 

5.1 - Etapa 1 – Planejamento 

Nesse item serão apresentados os principais impactos ambientais potenciais decorrentes 
da fase de planejamento do empreendimento em questão. 

5.1.1 - Meio Socioeconômico 

a) Expectativa da Comunidade 

A expectativa da comunidade pode ser gerada pela realização de estudos e projetos 
destinados à implantação de qualquer empreendimento, e que de alguma forma possam 
aludir interferências no cotidiano das pessoas e na forma de usufruto de seus bens. O 
resultado, num primeiro momento, em que as informações incompletas acabam por serem 
repassadas, é de sentimentos de insegurança e desconforto. 

Essas situações notadamente acontecem recorrentemente devido à falta de 
conhecimento e esclarecimentos relacionados ao tipo de empreendimento em questão e à 
suas implicações. 

Contudo, à medida que as informações corretas forem disseminadas, referente às ações 
a serem realizadas em cada etapa da obra, bem como as implicações e suas respectivas 
medidas mitigadoras e compensatórias a serem aplicadas, a expectativa da população 
tende a ser positiva.  

Com o conhecimento, por parte da população, do sistema proposto de esgotamento 
sanitário e suas medidas para a conservação dos recursos naturais, este impacto 
assumirá um caráter positivo, pelos benefícios que o sistema proporcionará para a saúde, 
o meio ambiente e o conforto dos moradores do município. 

5.2 - Etapa 2 – Implantação 

5.2.1 - Meio Socioeconômico 

a) Perturbação do Cotidiano da População 

A presença de máquinas, equipamentos e a execução das obras necessárias à 
implantação do empreendimento poderão causar transtornos à população da Área de 
Diretamente Afetada – ADA. A população poderá se sentir incomodada com o aumento 
de ruídos, pelas poeiras lançadas pelas máquinas e equipamentos, e principalmente, pela 
interrupção de ruas e avenidas para a implantação da rede coletora de esgotos. 

O principal desconforto próximo à área da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE será 
o aumento de materiais particulados dispersos no ar em virtude das obras de 
terraplanagem e aumento do trânsito de veículos no canteiro de obras, e o aumento na 
geração de ruídos devido os equipamentos e maquinários utilizados na obra. 
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b) Potencial Aumento de Acidentes de Trânsito 

O número de acidentes nas vias urbanas se dá em função da qualidade da via, da 
velocidade média dos veículos, do número de veículos em circulação e do número médio 
de pessoas que circulam nessas mesmas vias. Deve-se acrescentar ainda, a qualidade 
do sistema de sinalização adotado, o estado de conservação deste sistema e o nível de 
conscientização e educação com o trânsito dos usuários. 

Durante a fase de implantação do SES Saco Grande estima-se um aumento no fluxo de 
veículos leves e pesados na malha viária existente na região do empreendimento, 
proveniente do transporte de materiais, equipamentos, máquinas, produtos e 
trabalhadores a serviço das obras do sistema. 

O volume previsto de maquinários será relativamente baixo em relação ao fluxo local e 
insignificante ao ser comparado com o fluxo na SC 401. A ocorrência de acidentes está 
associada ao trânsito local, acrescido dos veículos na temporada e do trânsito de veículos 
a serviço das obras, mas principalmente em função das alterações nos sentidos de 
algumas vias e fechamentos temporários das mesmas, principalmente para o 
assentamento da rede coletora. 

Outros fatores de riscos, referente a acidentes automobilísticos, estão relacionados com a 
segurança (manutenção) dos veículos de carga e o perfil dos profissionais a serviço das 
obras. 

c) Geração de Empregos Temporários 

A implantação do SES Saco Grande terá uma duração de 22 meses, com a previsão de 
serem gerados 64 empregos diretos. Posteriormente, nas fases pré-operação e operação, 
os postos de trabalho serão reduzidos a cinco funcionários, abrangendo atividades de 
laboratório, operação dos equipamentos automatizados da ETE e manutenção. Logo, a 
maior geração de empregos temporários será durante a fase de implantação do 
empreendimento. 

Nesse cenário, o aumento da oferta de emprego é representativo apenas durante a obra, 
tornando-se fundamental que a empreiteira responsável priorize a contratação de mão de 
obra residente na região de influência.  

Além de alocar mão de obra diretamente na implantação do SES Saco Grande, outras 
oportunidades favorecerão a geração de empregos indiretos, como aquelas ligadas ao 
fornecimento/manutenção de materiais, máquinas, equipamentos, alimentação para 
trabalhadores, entre outros.  

5.2.2 - Meio Físico 

a) Ocorrência de Processos Erosivos 

Este impacto aborda as questões relativas à ocorrência de processos erosivos como 
consequência das intervenções no solo, necessárias para a construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE, das estações elevatórias e no assentamento da rede 
coletora de esgotos, equipamento estes integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário 
– SES Saco Grande. 
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Com relação à área onde será implantada a ETE, as atividades de terraplenagem, as 
escavações necessárias para a construção das fundações das estruturas, aliadas à 
intensidade e frequência de chuvas na região podem desencadear a ocorrência de 
processos erosivos. Porém, o terreno onde será implantada a ETE não haverá a 
necessidade de execução de cortes e aterros acentuados. Dessa forma, o risco de 
ocorrência de processos erosivos será minimizado.  

No caso das estações elevatórias, a erosão pode ocorrer durante as escavações para 
implantação das estruturas, principalmente pela influência do lençol freático. Entretanto, 
deve-se destacar que as áreas de intervenção são relativamente pequenas e serão 
adotadas técnicas de escoramento e contenção, conforme descrito no EAS. 

Como relação à rede de coleta de esgoto sanitário, o risco de erosão se dá principalmente 
pela influência do lençol freático, o tipo de solo e pela profundidade das valas para o 
assentamento dos tubos. A rede projetada para o SES Saco Grande será implantada a 
uma profundidade máxima de 5,0 metros, com uma profundidade média entre 2,50 a 3,50 
metros, sendo necessária a utilização de diversos tipos de escoramento evitando a 
erosão das bordas das valas e minimizando os riscos de acidentes.  

Durante o assentamento da rede de coleta de esgoto sanitário, será necessário manter 
parte do solo oriundo das escavações estocado ao lado das valas, para em seguida 
executar o reaterro e fechamento das mesmas. Esse solo deve ser armazenado de forma 
a não permitir a perda de materiais e o surgimento de eventuais focos de erosão. 

b) Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

A qualidade das águas superficiais na Área de Influência Direta – AID do empreendimento 
pode sofrer alterações em função das intervenções no solo e das atividades construtivas 
necessárias para a construção da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, das 
estações elevatórias e no assentamento da rede coletora de esgoto sanitário. 

As atividades de terraplenagem da área da ETE, de escavação para implantação das 
estações elevatórias e a abertura das valas para assentamento das tubulações da rede 
contribuem para que o solo fique exposto, sem a proteção da vegetação e propenso à 
erosão. Em condições adversas, como chuvas torrenciais, poderá ocorrer o carreamento 
do solo para os cursos d’água próximos, tendo como consequência o aumento dos níveis 
de sólidos em suspensão e de turbidez das águas superficiais. 

A possível alteração da qualidade das águas pelo aumento da turbidez ocorrerá somente 
em áreas localizadas próximo de cursos hídricos durante as etapas que envolvem a 
movimentação de solo e em períodos de alta precipitação. 

Outro aspecto a ser considerado é a geração de efluentes líquidos no canteiro de obras 
oriundos das instalações sanitárias e refeitórios, bem como do acondicionamento e 
disposição final dos resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e demais instalações 
de apoio.  

Todos os efluentes gerados no canteiro de obras e demais estruturas de apoio, bem como 
os resíduos sólidos da construção civil deverão ser corretamente gerenciados conforme 
normas técnicas e legislação ambiental vigente, minimizando dessa forma os riscos de 
alteração da qualidade das águas superficiais. 
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c) Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo 

A alteração da qualidade das águas subterrâneas e do solo pode ocorrer em decorrência 
do gerenciamento inadequado dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras e 
demais estruturas de apoio, tais como instalações sanitárias e refeitórios. 

Na área da ETE, estações elevatórias e rede coletora, a contaminação pode ocorrer em 
função de eventuais vazamentos de óleos e combustíveis dos equipamentos utilizados 
nas obras. 

Logo, todos os efluentes e resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e estruturas de 
apoio deverão ser corretamente gerenciados de acordo com as normas técnicas e 
legislação ambiental vigente, minimizando ao máximo os riscos de alteração da qualidade 
das águas subterrâneas e do solo. 

d) Incremento na Geração de Resíduos 

A geração de resíduos na fase de implantação do empreendimento representa um risco 
ambiental para a região caso os mesmos não sejam corretamente gerenciados. A 
disposição inadequada de resíduos nos corpos hídricos, terrenos baldios e à beira de 
estradas representa um problema de saúde pública por oferecer abrigo a vetores de 
doenças, além de contaminar as águas superficiais e subterrâneas e consequentemente o 
solo. 

A geração de resíduos da construção civil durante a implantação do empreendimento será 
proveniente do canteiro de obras, da demolição de algumas das estruturas físicas 
existentes na área da ETE, da construção da futura ETE e das estações elevatórias, e ao 
longo das vias onde serão assentadas as tubulações da rede coletora de esgotos. 

A Resolução do CONAMA nº 307/2002, estabelece as diretrizes, critérios e 
procedimentos para gestão dos resíduos sólidos da construção civil, classificando-os em: 

• Classe A: são os resíduos reutilizáveis como agregados ou recicláveis, tais como: 

- de construção, demolição, reformas reparos de pavimentação de outras obras de 
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; 

- de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos,blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 

- de processos de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 
(blocos, tubos, meios-fios, entre outros.) produzidas nos canteiros de obras. 

• Classe B: são resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

• Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 
e 
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• Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 
tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 
industriais, e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 
amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Nas obras de assentamento da rede coletora de esgotos serão gerados resíduos oriundos 
da demolição de calçadas e ruas com pavimentos asfálticos, que são classificados como 
Classe A. No canteiro de obras e na área onde será implantada a ETE serão gerados 
resíduos Classe A, Classe B (dos escritórios, refeitório e etc.) e resíduos Classe D 
(impermeabilizantes, tintas, óleos utilizados durante as obras). 

Além dos resíduos da construção civil serão gerados resíduos com características de 
resíduos sólidos urbanos, principalmente dos refeitórios, banheiros, escritórios e 
instalações de apoio. Considerando a previsão de contratação de 64 funcionários, estima-
se que será gerado em torno de 50 kg de resíduos sólidos urbanos por dia, que devem 
ser destinados a coleta de resíduos municipal, que deve encaminhar para um aterro 
sanitário licenciado. 

Além da Resolução do CONAMA nº 307/2002, para os resíduos sólidos em geral deverá 
ser utilizada a ABNT 10.004 que apresenta uma classificação para os resíduos em Classe 
I – Resíduos Perigosos, Classe II A – Resíduos não perigosos e não-inertes e Classe II B 
– Resíduos não perigosos e inertes. 

Outra questão importante é que normalmente na construção civil, o volume de resíduos 
gerados é alto, principalmente entulhos da demolição de calçadas e pavimento asfáltico, 
sobras de concreto, caixarias etc. Quando esses resíduos não forem reutilizados ou 
reciclados, os mesmos deverão ser dispostos em aterros da construção civil. 

e) Interferências com Estruturas Arqueológicas 

Conforme CALDARELLI, a avaliação de impacto ambiental “torna-se um importante 
instrumento de planejamento, permitindo a tomada de decisões sobre os impactos a 
evitar, os danos a mitigar, os benefícios a otimizar e os impactos a ignorar” 
(CALDARELLI, 1997). 

Para Santos, “a avaliação de impactos envolve primeiramente a identificação do possível 
impacto (destruição dos recursos arqueológicos), depois a valoração deste impacto 
(destruição total ou parcial do recurso) e interpretação (o quanto o recurso é relevante)” 
(SANTOS, 2001). 

Desta forma, a primeira fase deste processo é a identificação dos impactos com base nos 
processos tecnológicos do empreendimento. A partir de então, os impactos são 
caracterizados primeiro na intenção de determinar se estes são positivos ou negativos, e 
posteriormente, com o objetivo de qualificá-los. 

Para a arqueologia os impactos negativos são aqueles que “destroem ou perturbam total 
ou parcialmente os recursos; alteram seu contexto; afetam a preservação de dados e 
obstruem o acesso a dados” (CALDARELLI, 1997). 
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O principal impacto possível sobre o patrimônio cultural arqueológico em 
empreendimentos desta natureza é a destruição total ou parcial de sítios e paisagens de 
valor e interesse cultural, seja pelas ações de escavações de valas, terraplenagem, bota-
foras, áreas de empréstimos e construção da ETE, que poderão colocar em risco 
estruturas arqueológicas em superfície e subsuperfície, por ações de destruição ou 
soterramento. 

Para a caracterização e proteção deste patrimônio foi protocolado o Projeto de Pesquisa 
Prospecção Arqueológica na Área de Influência Direta – AID do Empreendimento, 
conforme o protocolo nº 01510.001278/2014-11 de 22 de maio de 2014, inserido no 
Volume III – Aspectos Legais deste documento. 

5.2.3 - Meio Biótico 

a) Afugentamento da Fauna 

No período de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, 
em função da utilização de maquinário, bem como da movimentação de veículos e 
pessoas, haverá a geração de ruídos ocasionando desta forma o afugentamento da fauna 
da região, principalmente na área da ETE, das elevatórias de médio e grande porte e nas 
servidões de passagem. 

Em decorrência do afugentamento é esperado um deslocamento de espécies para outras 
áreas, nas adjacências da área do empreendimento, ocorrendo uma possível redução do 
número de indivíduos no local. Porém, ao término das obras, prevê-se o retorno de muitos 
destes indivíduos às suas áreas de origem. 

b) Interferências em Áreas de Preservação Permanente – APP 

De acordo com o desenho nº 02019-SES-ECO-DGE-0150-A apresentado no Volume II – 
Desenhos, para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande 
haverá necessidade de intervenção em Área de Preservação Permanente – APP e Área 
de Preservação com Uso Limitado – APL, segundo a delimitação ambiental do Plano 
Diretor de Florianópolis.  

As áreas de interferência em APP ou APL são necessárias para a implantação das 
unidades obrigatórias que compõem o Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande, ocupando cerca de 2.043 m² em APP e 6.575 m² em APL pelo Plano Diretor de 
Florianópolis. Para o cálculo do levantamento da área de intervenção em APP e APL, 
considerou-se uma faixa de 3,0 m de largura de escavação ao longo do traçado da rede 
coletora. 

O QUADRO 5.2 detalha a intervenção em APP e APL por unidade do SES Saco Grande. 
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QUADRO 5.2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AP P E ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO COM USO LIMITADO – APL 

UNIDADE 
ÁREA COM INTERVENÇÃO EM 

APP 
(m²) 

ÁREA COM INTERVENÇÃO EM 
APL 
(m²) 

Bacia de esgotamento 01 ... 343 
Bacia de esgotamento 02 68 167 
Bacia de esgotamento 03 15 ... 
Bacia de esgotamento 05 ... 479 
Bacia de esgotamento 07 ... 305 
Bacia de esgotamento 08 ... 17 
Bacia de esgotamento 09 ... 124 
Bacia de esgotamento 11 1.436 1.418 
Bacia de esgotamento 12 484 1.797 
Bacia de esgotamento 13 ... 1.245 
Bacia de esgotamento 14 ... 96 
Emissário terrestre Santo Antônio ... 141 
EEE 13 ... 443 
EEE 11 40 ... 
TOTAL 2.043 6.575 

Da FIGURA 5.1 a FIGURA 5.11 são apresentadas as delimitações onde ocorrerão as 
interferências em APP e APL para a implantação do SES Saco Grande, de acordo com as 
áreas informadas no QUADRO 5.2 

 
FIGURA 5.1: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 01, 02 E 07 
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FIGURA 5.2: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 03 

 
FIGURA 5.3: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05 E 09 
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FIGURA 5.4: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 07 

 
FIGURA 5.5: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 08 
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FIGURA 5.6: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 11 

 
FIGURA 5.7: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 11 E 12 
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FIGURA 5.8: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 12 

 
FIGURA 5.9: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 12 
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FIGURA 5.10: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES  SACO GRANDE 

ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 
BACIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 13 

 

FIGURA 5.11: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES  SACO GRANDE 
ÁREAS DE INTERFERÊNCIAS EM APP E APL 

BACIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 13 E 14 

Ressalta-se que, a Resolução do CONAMA nº 369/2006 dispõe sobre os casos 
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente – APP. Logo, o empreendimento em estudo se enquadra no Artigo 2 desta 
resolução, como obras de utilidade pública. 

O Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, por meio da Lei Estadual nº 
14.675/2009, assim como na legislação nacional, considera no Artigo 214-A, a 
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possibilidade de interferência ou supressão de vegetação nativa em APP apenas nas 
hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, 
previstas na Lei. 

As medidas de caráter compensatório pela interferência nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP e Áreas de Preservação com Uso Limitado – APL, que consistem na 
efetiva recuperação ou recomposição, serão definidas no âmbito do presente processo de 
licenciamento ambiental, conforme orientações do órgão ambiental. 

c) Possível Proliferação de Vetores 

A disposição incorreta de resíduos, água parada e o lançamento inadequado de efluentes 
em corpos hídricos ou rede de drenagem, oferecem abrigo a vetores transmissores de 
doenças prejudicando a saúde pública. Durante a implantação do empreendimento 
deverão ser tomadas medidas preventivas e de controle para que não ocorram situações 
que possam proliferar os vetores transmissores de doenças. 

A conscientização da população, e principalmente dos trabalhadores da obra do 
empreendimento, é fundamental para garantir a manutenção e o controle das medidas 
preventivas, pois, atuam como fiscalizadores dos procedimentos e materiais aplicados 
para prevenção da proliferação de vetores. 

5.3 - Etapa 3 – Operação 

5.3.1 - Meio Socioeconômico 

a) Melhoria na Qualidade de Vida da Região 

Os impactos da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, 
em estudo, tendem a ser positivos, pois, a população local vai poder se beneficiar de 
esgotos tratados, melhorando significativamente sua qualidade de vida, especialmente no 
que diz respeito à saúde pública e à preservação dos recursos hídricos da região. Assim, 
pode-se dizer que haverá um impacto significativo na infraestrutura local, que será 
integrada à rede municipal de serviços de coleta e tratamento de esgotos. 

A inserção da comunidade local à rede de esgotos e o seu respectivo tratamento trazem 
benefícios não apenas àqueles que vivem na área em estudo, mas também à população 
do município de Florianópolis de forma geral, pois, com a implantação do sistema, todos 
poderão desfrutar de um ambiente mais limpo e preservado, garantindo a qualidade do 
ecossistema da região, inclusive para as gerações futuras. 

b) Valorização Imobiliária 

Os bairros atendidos pelo sistema de esgoto terão incremento na valorização imobiliária 
com a entrada em operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, 
uma vez que haverá aumento da qualidade ambiental e consequentemente da qualidade 
de vida da população.  

Com a operação do sistema, certamente ocorrerá um aumento da especulação imobiliária 
na região, visto que, a população em geral busca locais que proporcionem melhoria na 
qualidade de vida. 
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c) Alteração da Paisagem 

A paisagem na área onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos – ETE 
possui algumas residências próximas e a introdução de uma nova ETE, uma vez que esta 
será implantada em área onde hoje possui uma ETE em operação, constituirá, em um 
primeiro momento, fator detrator da qualidade visual. Esta alteração no contexto e 
qualidade visual da paisagem se dará de forma negativa, pois a inclusão deste tipo de 
estruturas, apesar da subjetividade implícita, pode não ser bem vista pelos moradores do 
entorno. 

A percepção das pessoas sobre o lugar onde vivem é muito particular e não há como 
estimar de forma exata qual será o reflexo das implicações geradas para a comunidade. 
No entanto, é fundamental destacar que a referida obra será desenvolvida para atender a 
uma necessidade da sociedade e trará grandes benefícios à região, com destaque para 
melhoria da qualidade de vida da população beneficiada pela obra.  

5.3.2 - Meio Físico 

a) Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

Com o início da operação da ETE haverá o lançamento do efluente tratado a nível 
terciário na enseada da Baía Norte de Florianópolis, onde hoje é lançado o efluente 
tratado a nível secundário da ETE em operação. Qualquer tipo de lançamento de efluente 
em um recurso hídrico causa alteração nos seus parâmetros de qualidade, visto que, a 
condição original é modificada. Essa alteração pode ser positiva, uma vez que, com o 
esgotamento sanitário da bacia hidrográfica, haverá uma diminuição no aporte de carga 
orgânica e outros poluentes que atualmente chegam aos cursos hídricos de forma difusa 
e sem tratamento adequado, inclusive o manguezal da ESEC Carijós.  

Por outro lado existe o impacto negativo, pois caso ocorra uma diminuição na eficiência 
do sistema de tratamento de esgotos, pode ocorrer o aumento da carga orgânica e outros 
poluentes (nitrogênio, fósforo e coliformes) no corpo receptor do efluente tratado.  

Conforme apresentado no presente EAS, o ponto de lançamento do efluente tratado será 
na enseada da Baía Norte de Florianópolis, atendendo aos padrões preconizados pela 
Resolução do CONAMA n° 430/2011. Para a definição do tipo de tratamento a ser 
implantado na ETE Saco Grande e o corpo receptor do efluente tratado nesta estação 
elaborou-se o estudo de autodepuração do rio Pau do Barco e dispersão da Baía Norte, 
conforme Item 4.6 -Estudo de Autodepuração do Corpo Receptor . Também com este 
estudo, avaliou-se o impacto do lançamento do efluente tratado no corpo receptor, onde 
pode-se verificar que após um tratamento a nível terciário, projetado para promover uma 
elevada redução de matéria orgânica e nutrientes, o efluente não causa alterações 
significativas na qualidade da água da enseada da Baía Norte. Podendo, nestas 
condições, atender os padrões de Classe 2 no campo próximo e Classe 1 em 
praticamente toda a área da enseada. 
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b) Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo 

A alteração da qualidade das águas subterrâneas, e por consequência contaminação do 
solo, pode ocorrer por falhas ou acidentes no sistema de coleta e tratamento dos esgotos 
domésticos. 

No caso da rede de coletora de esgotos, que inclui emissário, travessias, emissário de 
recalque e rede coletora, existe o risco de vazamento de esgoto bruto em função de 
acidentes, tais como escavações irregulares, ruptura de tubulações e qualquer outro 
evento que possa causar danos as tubulações. Neste caso, o vazamento de esgoto bruto 
pode contaminar o lençol freático e o solo na área onde ocorreu o problema. 

Com relação à Estação de Tratamento e Esgotos – ETE, a alteração da qualidade das 
águas subterrâneas e contaminação do solo podem ocorrer caso ocorra algum 
extravasamento nos tanques de desnitrificação, de aeração prolongada, decantadores 
secundários ou outras estruturas que acumulem o esgoto durante as etapas de 
tratamento.  

No caso das elevatórias, a alteração das águas subterrâneas e contaminação do solo 
podem ocorrer em caso de extravasamento do tanque de armazenamento de esgoto 
bruto causado principalmente por falhas nos equipamentos, falta de energia elétrica ou 
precipitações extremas na região. 

Os vazamentos e transbordamentos na ETE são mais fáceis de detectar, pois ocorrem 
em tanques localizados acima do solo. No caso das elevatórias, o transbordamento de 
esgoto bruto será detectado no PV mais próximo, e no caso dos vazamentos ocorridos na 
rede coletora de esgotos, estes são de difícil detecção, devido à rede ser enterrada. 

c) Incremento na Geração de Resíduos 

Durante a operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande haverá 
um incremento na geração de resíduos sólidos, principalmente domésticos, oriundos da 
Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, e resíduos sólidos urbanos provenientes da 
manutenção dos locais das estações elevatórias e servidões de passagem. 

Além disso, na fase de operação da ETE haverá resíduos resultantes do processo de 
desidratação dos lodos gerados no processo de tratamento definido para o sistema 
esgotamento previsto. 

Por isso, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS deverá indicar as 
diretrizes para a correta gestão dos resíduos gerados na operação do empreendimento. 

d) Melhoria da Qualidade do Mangue do Saco Grande 

Da mesma forma que é esperada uma melhoria na qualidade das águas superficiais da 
região, espera-se que com a implantação do SES Saco Grande ocorra uma sensível 
melhora ambiental na região do Mangue do Saco Grande, que faz parte da Estação 
Ecológica de Carijós – ESEC Carijós. 

Atualmente praticamente toda a bacia que drena para área do Mangue Saco Grande não 
possui esgotamento sanitário, assim uma grande parcela do esgoto doméstico gerado na 
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região é lançada direta e indiretamente a zona de mangue, afetando não somente este 
sistema, uma vez que os mangues servem como berçários para peixes e aves. 

Com a implantação do SES – Saco Grande, os esgotos domésticos da região serão 
tratados em uma ETE com tratamento a nível terciário, sendo o efluente lançado na 
enseada da Baía Norte, fora da zona de mangue e da Estação Ecológica de Carijós – 
ESEC. 

5.3.3 - Meio Biótico 

a) Possível Proliferação de Vetores 

A disposição incorreta de resíduos, água parada e o lançamento inadequado de efluentes 
em corpos hídricos ou rede de drenagem, oferecem abrigo a vetores transmissores de 
doenças prejudicando a saúde pública. Ainda, a conscientização da população, e 
principalmente dos trabalhadores da obra do empreendimento, é fundamental para 
garantir a manutenção e o controle das medidas preventivas, pois, atuam como 
fiscalizadores dos procedimentos e materiais aplicados para prevenção da proliferação de 
vetores. 

O programa de manutenção e controle de vetores no Sistema de Esgotamento Sanitário – 
SES Saco Grande deverá buscar eliminar ou minimizar ao máximo o desenvolvimento de 
vetores como roedores, insetos, aves, entre outros, durante a instalação e operação do 
empreendimento. 
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6 - MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E DE CONTRO LE AMBIENTAL  

Com base nos impactos ambientais identificados com o planejamento, implantação e 
operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande apresenta-se a 
seguir a descrição das principais medidas mitigadoras, compensatórias e de controles 
ambientais previstas para as respectivas etapas do empreendimento. 

Cada medida é referida separadamente para a instalação e operação, e deve ser 
incorporada ao planejamento das obras, aos processos construtivos e na operação do 
empreendimento. 

Estas medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle ambiental devem minimizar ou 
eliminar os impactos adversos identificados e analisados, abrangendo o local de 
instalação do empreendimento e seu entorno imediato. Além disso, buscam também, 
formular recomendações para potencializar os impactos positivos que venham a ocorrer 
com a implantação e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco 
Grande. 

Cada medida será classificada de acordo com os seguintes atributos: 

• Natureza: preventiva, corretiva ou potencializadora; 

• Etapa do empreendimento em que deverão ser adotados: planejamento, instalação 
ou operação;  

• Fator ambiental a que se destina: meio físico, meio biótico ou meio 
socioeconômico; e 

• Prazo de permanência de sua aplicação: curto (em uma única etapa), médio (em 
duas etapas) ou longo prazo (em três ou quatro etapas). 

6.1 - Fase de Planejamento 

6.1.1 - Meio Socioeconômico 

a) Impacto Ambiental: Expectativa da Comunidade 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se, 
a fim de esclarecer as dúvidas da população quanto à natureza do empreendimento, o 
seguinte: 

• Implantar um programa de comunicação social; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Socioeconômico 

Etapa:  Planejamento 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Longo 
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• Implantação do programa de supervisão ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Socioeconômico 

Etapa:  Planejamento 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Longo 

6.2 - Etapa de Implantação 

6.2.1 - Meio Socioeconômico 

a) Impacto Ambiental: Perturbação do Cotidiano da População 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio 

• Promover medidas para o controle da emissão de materiais particulados; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Corretiva 

Prazo: Curto  

• Implantação do programa de monitoramento de ruídos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto  
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• Implantação do programa de comunicação social, visando à disseminação de 
informações para comunidade, principalmente do cronograma de interrupção de 
ruas e avenidas para a implantação da rede coletora de esgotos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio  

• Implantação do programa de educação ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio  

b) Impacto Ambiental: Potencial Aumento dos Acidentes de Trânsito 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Selecionar a melhor alternativa em termos de horário e do meio de transporte de 
matéria prima e produtos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Curto  

• Sinalizar o trânsito corretamente indicando as frentes de obras; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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• Implantação do programa de comunicação social; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

c) Impacto Ambiental: Geração de Empregos Temporários 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Priorizar a alocação de mão de obra no empreendimento disponibilizada 
localmente e na região; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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• Implantação do programa de comunicação social; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio 

• Implantação do programa de supervisão ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

6.2.2 - Meio Físico 

a) Impacto Ambiental: Ocorrência de Processos Erosivos 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Adoção de medidas de controle de formação de focos de erosão e carreamento de 
solos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Curto  

• Implantação do programa de monitoramento de processos erosivos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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• Planejamento adequado da limpeza das áreas destinadas a ETE e elevatórias, 
evitando dessa forma a exposição prolongada dos solos às intempéries; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Executar drenagem de proteção nas áreas destinadas à implantação da ETE e 
elevatórias, evitando o carreamento de solo; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Planejamento 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Planejamento 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 
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b) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Implantação do programa de monitoramento das águas superficiais; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Médio 

• Implantação do programa de gerenciamento dos resíduos de construção civil; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Médio  

• Adoção de medidas de controle de formação de focos de erosão e carreamento de 
solos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de monitoramento de processos erosivos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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• Planejamento adequado da limpeza das áreas destinadas a ETE e elevatórias, 
evitando dessa forma a exposição prolongada dos solos às intempéries; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Executar drenagem de proteção nas áreas destinadas a implantação da ETE e 
elevatórias, evitando o carreamento de solo; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto  

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Longo  

• Implantação do programa de educação ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Longo  

c) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 
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• Implantação do programa de monitoramento das águas subterrâneas; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Médio 

• Implantação do programa de gerenciamento dos resíduos de construção civil; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Médio 

• Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos utilizados na obra; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Curto  

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Longo  

• Implantação do programa de educação ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio  
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d) Impacto Ambiental: Incremento na Geração de Resíduos 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Implantação do programa de gerenciamento dos resíduos da construção civil; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Longo 

• Implantação do programa de educação ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio  

e) Impacto Ambiental: Interferências com Estruturas Arqueológicas 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Implantação do programa de salvamento arqueológico; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva  

Prazo: Curto 
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• Implantação do programa de educação patrimonial. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva  

Prazo: Curto 

6.2.3 - Meio Biótico 

a) Impacto Ambiental: Afugentamento da Fauna 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Medidas de controle da geração de ruídos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Evitar obras da construção durante o período noturno; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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• Implantação do programa de monitoramento da fauna; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de comunicação social; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

b) Impacto Ambiental: Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Médio  

• Aplicação de medidas compensatórias, se necessárias, conforme orientação do 
órgão ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 
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Natureza: Preventiva 

Prazo: Médio  

c) Impacto Ambiental: Possível Proliferação de Vetores 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Implantação do programa de manutenção e controle de vetores da rede coletora; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Implantação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

6.3 - Fase de Operação 

6.3.1 - Meio Socioeconômico 

a) Impacto Ambiental: Melhoria da Qualidade de Vida da Região 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 
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• Implantação do programa de comunicação social; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconomico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconomico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Potencializadora 

Prazo: Curto 

b) Impacto Ambiental: Valorização Imobiliária 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Implantação do programa de comunicação social para divulgar a operação do SES 
Saco Grande, evitando a contaminação das águas da região; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconomico 

Etapa: Operação 

Natureza: Potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconomico 

Etapa: Operação 

Natureza: Potencializadora 

Prazo: Curto 

c) Impacto Ambiental: Alteração da Paisagem 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 
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• Implantação de cortina vegetal no entorno da ETE; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconomico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Corretiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de comunicação social. 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Sócioeconômico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

6.3.2 - Meio Físico 

a) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Rígido controle operacional da ETE, evitando dessa forma o lançamento de 
efluentes fora dos padrões estabelecidos pela legislação; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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• Manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Médio 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Médio 

• Implantação do programa de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva  

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva  

Prazo: Médio 
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b) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e 
Contaminação do Solo 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Manutenção preventiva na rede de coleta de esgotos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Sinalização da rede de coleta de esgotos para evitar que escavações rompam a 
rede; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Curto 

• Manutenção preventiva nas elevatórias; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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• Implantação do programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Médio 

• Implantação do programa de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva  

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva  

Prazo: Médio 

c) Impacto Ambiental: Incremento na Geração de Resíduos 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 
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• Implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

d) Impacto Ambiental: Melhoria na Qualidade do Mangue do Saco Grande  

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Orientação da população quanto à ligação das residências na nova rede coletora 
de esgotos; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 
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• Manutenção e operação adequada da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, 
para que o efluente tratado lançado não prejudique a balneabilidade da região; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva  

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de comunicação social, visando à disseminação de 
informações para comunidade sobre a importância do sistema de tratamento de 
esgoto; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de monitoramento das águas superficiais; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Físico 

Etapa: Operação 
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Natureza: Preventiva / potencializadora 

Prazo: Médio 

6.3.3 - Meio Biótico 

a) Impacto Ambiental: Possível Proliferação de Vetores 

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugere-se: 

• Implantação do programa de manutenção e controle de vetores da rede coletora; 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa:  Operação 

Natureza: Preventiva / corretiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de supervisão ambiental 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 

• Implantação do programa de educação ambiental 

Classificação: 

Fator Ambiental: Meio Biótico 

Etapa: Operação 

Natureza: Preventiva 

Prazo: Curto 
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7 - PROGRAMAS AMBIENTAIS 

A partir da identificação dos impactos ambientais gerados pelo planejamento, implantação 
e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande foram verificados 
quais os programas ambientais deverão ser aplicados durante as etapas do 
empreendimento. A execução dos programas ambientais tem como objetivo principal 
prevenir, minimizar ou potencializar os impactos ambientais causados a população e ao 
meio ambiente. 

O QUADRO 7.1 apresenta os programas ambientais que deverão ser executados durante 
as etapas de planejamento, implantação e operação do SES Saco Grande para 
atenuação dos possíveis impactos ambientais causados a população e ao meio ambiente. 

QUADRO 7.1 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

PROGRAMAS AMBIENTAIS A SEREM EXECUTADOS NAS FASES D E 
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIME NTO 

ORDEM PROGRAMAS AMBIENTAIS 
ETAPAS DE EXECUÇÃO 

PLANEJAMENTO  IMPLANTAÇÃO  OPERAÇÃO  

1.  Programa de Supervisão Ambiental X X X 

2.  Programa de Comunicação Social X X X 

3.  Programa de Controle de Ruídos 
 

X 
 

4.  
Programa de Gerenciamento de Resíduos 
da Const. Civil – PGRCC  

X 
 

5.  Programa de Mon. de Processos Erosivos 
 

X 
 

6.  Programa de Mon. e Manejo da Fauna 
 

X 
 

7.  Programa de Salvamento Arqueológico 
 

X 
 

8.  Programa de Educação Patrimonial 
 

X 
 

9.  
Programa de Manutenção e Controle de 
Vetores  

X X 

10.  
Programa de Monitoramento das Águas 
Superficiais  

X X 

11.  
Programa de Monitoramento das Águas 
Subterrâneas  

X X 

12.  Programa de Educação Ambiental  X X 

13.  
Programa de Mon. Do Sistema de 
Tratamento 

  X 

14.  
Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS 

  X 

Nos itens a seguir serão descritos detalhadamente os programas ambientais que serão 
aplicados para o empreendimento SES Saco Grande. 
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7.1 - Programa de Supervisão Ambiental 

O programa de supervisão ambiental consiste no controle e acompanhamento de todas 
as fases de construção e operação do empreendimento, permitindo que soluções para 
eventuais problemas ambientais, decorrentes da execução do projeto sejam apontadas e 
implementadas. 

A supervisão ambiental deve ser convenientemente conduzida, de forma a fiscalizar o 
cumprimento das medidas mitigadoras e diretrizes apontadas pelo estudo ambiental. 
Deve indicar, ainda, se os efeitos obtidos com a implementação de tais medidas estão em 
concordância com os resultados esperados. 

A supervisão ambiental será responsável pelas atividades de monitoramento e 
demonstração da conformidade e desempenho dos programas ambientais definidos no 
processo de licenciamento ambiental, através da elaboração de relatórios periódicos 
enviados ao órgão ambiental competente. 

7.2 - Programa de Comunicação Social 

O programa de comunicação social possibilita atenuar possíveis impactos relacionados as 
incertezas e riscos decorrentes das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – SES Saco Grande, o que garante a informação e a segurança da população 
situada dentro de sua área de abrangência, bem como em sua proximidade. 

Este programa constitui-se em um mecanismo adequado para regular e padronizar este 
processo de comunicação entre as partes envolvidas através da criação de um canal de 
comunicação único, estável e bem direcionado. No seu âmbito devem ser dirimidas 
dúvidas, coletadas sugestões e críticas durante a implantação do empreendimento, para 
que haja análise e até redirecionamento de ações resultando em negociação harmoniosa 
entre os atores envolvidos no processo. 

O objetivo do programa é desenvolver ações que mantenham a população informada a 
respeito das implicações da implantação do empreendimento tanto negativa quanto 
positiva, bem como as medidas mitigadoras a serem executadas em cada etapa. Além 
disso, tem por objetivo manter um canal de comunicação aberto com a comunidade com a 
finalidade de ouvir sugestões ou reclamações com relação aos possíveis problemas que 
venham a ocorrer. 

A metodologia deverá ser adequada ao público envolvido e com enfoque nas questões 
essenciais do empreendimento, principalmente aquelas relacionadas com a interrupção 
das vias públicas para assentamento da rede coletora, sinalização das obras e medidas 
preventivas orientadas a fim de garantir a segurança da comunidade. 

7.3 - Programa de Controle de Ruídos 

O programa de monitoramento de ruídos visa avaliar as emissões sonoras no entorno das 
áreas diretamente afetadas pelas obras de implantação do sistema de esgotamento 
sanitário. Busca assegurar o conforto e bem estar da população durante a construção da 
ETE, elevatórias e rede de coleta de esgotos. Os pontos de monitoramento de ruído 
deverão abranger a área do canteiro de obras, área de implantação da ETE e locais das 
estações elevatórias. 
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O programa deverá apresentar a metodologia de medição, os pontos de medição de 
ruídos, limites estabelecidos na legislação vigente e periodicidade de monitoramento. 

Além disso, deverão ser indicadas as alternativas de atenuação e redução das emissões 
de ruídos, caso o monitoramento identifique valores acima do estabelecido pela legislação 
vigente. 

7.4 - Programa de Gerenciamento de Resíduos da Cons trução Civil – PGRCC 

O Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil – PGRCC deverá 
conter as ações e diretrizes norteadoras para o adequado gerenciamento dos resíduos 
sólidos gerados durante as obras, incluindo as etapas de segregação, armazenamento 
provisório, coleta, transporte e destinação final. 

Além disso, o PGRCC juntamente com o programa de educação ambiental e 
comunicação social, deverão disseminar informações aos trabalhadores destacando a 
importância do correto manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nas obras. 

Ressalta-se que fará parte do gerenciamento dos resíduos a definição de empresa 
devidamente licenciada para coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
classificados conforme Resolução do CONAMA nº 307/2002. 

7.5 - Programa de Monitoramento dos Processos Erosi vos 

Este programa tem como objetivo monitorar o comportamento das áreas mais suscetíveis 
à erosão durante a implantação do empreendimento, ais quais são: áreas da ETE e das 
estações elevatórias, locais de abertura das valas para assentamento da rede coletora de 
esgotos, e depósitos temporários de materiais. Além disso, faz parte do programa 
informar ações preventivas para combater a ocorrência do impacto.  

Serão propostas eventuais medidas mitigadoras e/ou corretivas, em caso de identificação 
de pontos de erosão nos locais das obras, entre elas destacam-se: 

• Construção de taludes com alturas e inclinações favoráveis; 

• Recobrimento do solo com espécies de plantas gramíneas e/ou leguminosas; 

• Utilização de práticas para controle de erosão; e 

• Implantação de sistema de drenagem pluvial. 

7.6 - Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna 

Este programa deverá ser executado durante a implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – SES Saco Grande, onde será previsto o afugentamento da fauna e aumento 
de atropelamento dos animais. Deverão ser desenvolvidas atividades com a comunidade 
e com os trabalhadores da obra a fim de orientar qual o melhor procedimento a ser 
tomado quando ocorrido um acidente ou encontro com os animais. 

Ainda, no programa deverão ser apontados: 



 
S00117/00-8X-RL-1000-0B 

 

 
267 

• Métodos de sinalização de controle de velocidade, com objetivo de evitar acidentes 
com a fauna local; 

• Medidas mitigadoras e preventivas para acidentes ou emissão de ruídos; 

• Métodos de monitoramento das espécies da fauna terrestre da AID e ADA do 
empreendimento, durante as atividades de implantação do sistema de esgoto 
sanitário; e 

• Desenvolver, com base nos espécies encontradas na área, propostas para sua 
proteção, incluindo o estabelecimento de áreas críticas para recuperação 
ambiental. 

7.7 - Programa de Salvamento Arqueológico 

Este programa tem como objetivo principal manter a integridade ou recuperar os sítios 
arqueológicos encontrados na localização do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES 
Saco Grande, monitorando as obras de construção nos locais considerados pela 
prospecção arqueológica.  

Além disso, deverão ser realizadas atividades com a comunidade e trabalhadores das 
obras repassando a importância de manter os sítios arqueológicos preservados. 

7.8 - Programa de Educação Patrimonial 

O principal impacto possível sobre o patrimônio cultural arqueológico é a destruição total 
ou parcial de sítios e paisagens de valor e interesse cultural, seja pelas ações de 
escavações de valas, terraplenagem, bota-foras, áreas de empréstimos e construção da 
ETE, que poderão colocar em risco estruturas arqueológicas em superfície e 
subsuperfície, por ações de destruição ou soterramento. 

O programa de educação patrimonial tem como objetivo principal divulgar a importância 
da preservação dos bens culturais locais, assim, como também apresentar os bens 
patrimoniais materiais que compõem o contexto étnico-histórico da região do 
empreendimento, e consequentemente do município de Florianópolis. 

No programa deverão ser executadas atividades, como: 

• Elaboração de cartilhas e informativos em relação ao patrimônio arqueológico e 
histórico da região; 

• Distribuição de cartilhas nas escolas, comunidades e para os trabalhadores da 
obra; e 

• Execução de palestras de educação patrimonial com a comunidade e escolas 
atingidas pelo sistema. 

7.9 - Programa de Manutenção e Controle de Vetores 

A disposição incorreta de resíduos, água parada e o lançamento inadequado de efluentes 
em corpos hídricos ou rede de drenagem, oferecem abrigo a vetores transmissores de 
doenças prejudicando a saúde pública e o meio ambiente. Ainda, a conscientização da 
população, e principalmente dos trabalhadores da obra do empreendimento, é 
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fundamental para garantir a manutenção e o controle das medidas preventivas, pois, 
atuam como fiscalizadores dos procedimentos e materiais aplicados para prevenção da 
proliferação de vetores. 

O programa de manutenção e controle de vetores no Sistema de Esgotamento Sanitário – 
SES Saco Grande buscará eliminar ou minimizar ao máximo o desenvolvimento de 
vetores como roedores, insetos, aves, e etc, durante a instalação e operação da rede 
coletora na região. 

7.10 - Programa de Monitoramento das Águas Superfic iais 

O monitoramento ambiental pressupõe o acompanhamento da evolução de um 
determinado processo, gerando subsídios para a realização de alterações necessárias 
para a manutenção da qualidade ambiental. O processo de monitoramento ambiental 
apresenta como premissa básica a possibilidade da detecção de falhas na operação do 
sistema de esgotamento sanitário. Esta detecção permite que sejam adotadas medidas 
corretivas rapidamente, de maneira que sejam evitados impactos ambientais 
significativos. 

Neste programa será apresentada a metodologia de monitoramento da qualidade das 
águas superficiais nos recursos hídricos da região do empreendimento, durante as fases 
de obra e de operação do sistema de esgotamento sanitário, incluído:  

• Pontos de monitoramento; 

• Parâmetros de monitoramento; 

• Valores máximos e mínimos permitidos de acordo com a legislação vigente; 

• Periodicidade de monitoramento; e 

• Metodologia de coleta e análise. 

7.11 - Programa de Monitoramento das Águas Subterrâ neas 

O monitoramento ambiental pressupõe o acompanhamento da evolução de um 
determinado processo, gerando subsídios para a realização de alterações necessárias 
para a manutenção da qualidade ambiental. O processo de monitoramento ambiental se 
apresenta como premissa básica a possibilidade da detecção de falhas na operação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande. Esta detecção permite que sejam 
adotadas medidas corretivas rapidamente, de maneira que sejam evitados impactos 
ambientais significativos. 

Neste programa será apresentada a metodologia de monitoramento da qualidade das 
águas subterrâneas da área da ETE, durante a etapa de operação da mesma, incluído:  

• Pontos de monitoramento; 

• Parâmetros de monitoramento; 

• Valores máximos e mínimos permitidos de acordo com a legislação vigente; 

• Periodicidade de monitoramento; e 
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• Metodologia de coleta e análise. 

7.12 - Programa de Educação Ambiental 

O programa de educação ambiental previsto para as obras de implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande terá como público alvo inicialmente o 
trabalhadores diretamente envolvidos na obra, onde serão repassadas informações 
relacionadas com a gestão dos resíduos sólidos da obra, a preservação dos recursos 
naturais e as relações com a comunidade diretamente afetada. 

Nesta fase do programa serão distribuídos materiais impressos e realizadas palestras, 
conversas informais com os trabalhadores da obra. 

Em uma segunda etapa do programa de educação ambiental, o público alvo será a 
população atendida pelo sistema de esgotamento sanitário e terá como foco os benefícios 
socioambientais da implantação do SES no bairro e a importância da ligação das 
residências na rede coletora de esgotos. 

Nesta fase do programa serão realizadas atividades em conjunto com a secretaria de 
planejamento, utilizando estratégias de abordagem tais como: distribuição de material 
impresso e palestras junto à população destacando os ganhos ambientais que o sistema 
de esgotamento sanitário proporcionará a região. 

7.13 - Programa de Monitoramento do Sistema de Trat amento 

O programa de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de esgotos visa 
acompanhar a qualidade dos efluentes tratados lançados na Baía Norte de Florianópolis. 

O lançamento de efluentes tratados com concentrações acima do estabelecido em projeto 
pode causar impactos ambientais à fauna e a flora e prejudicar a balneabilidade nas 
praias da região e do lençol freático. Dessa forma, é fundamental que seja monitorada a 
qualidade do efluente tratado. 

Neste programa será apresentada a metodologia de monitoramento da ETE na fase de 
operação, incluído:  

• Parâmetros de monitoramento; 

• Valores máximos e mínimos permitidos de acordo com a legislação vigente; 

• Periodicidade de monitoramento; e 

• Metodologia de coleta e análise. 

7.14 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólido s – PGRS 

Durante a operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande haverá 
um aumento na geração de resíduos sólidos, principalmente domésticos, oriundos da 
Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, e resíduos sólidos urbanos provenientes da 
manutenção dos locais das estações elevatórias e servidões de passagem. 
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Além disso, na fase de operação da ETE haverá resíduos resultantes do processo de 
desidratação dos lodos gerados no processo de tratamento definido para o sistema 
esgotamento previsto. Logo, o PGRS visará à destinação correta do lodo e dos demais 
resíduos oriundos da operação e manutenção do sistema, e deverá conter as ações e 
diretrizes norteadoras para o adequado gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, 
incluindo as etapas de segregação, armazenamento provisório, coleta, transporte e 
destinação final. 

Ressalta-se que fará parte do gerenciamento dos resíduos a definição de empresa 
devidamente licenciada para coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
classificados conforme Resolução do CONAMA nº 275/2001 e ABNT NBR 10.004. 
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8 - CONCLUSÕES 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, proposto para as localidades 
de Saco Grande, Monte Verde e João Paulo, localizadas no Distrito Sede do município de 
Florianópolis, foi projetado para uma vazão média sanitária de 84,5 L/s, para um horizonte 
de projeto de 20 anos (2035), e lançamento do efluente tratado na enseada da Baía 
Norte, abrangendo no total quatorze bacias de esgotamento sanitário, além do efluente de 
Santo Antônio de Lisboa, o qual já possui rede coletora de esgoto implantada. 

A implantação de um empreendimento com as características descritas neste estudo 
causará uma série de impactos positivos e negativos. No entanto, comparando-se os 
impactos negativos nas fases de instalação e operação, observa-se uma significativa 
redução destes impactos na fase de operação. Isso decorre do fato de que os impactos 
negativos mais significativos serão temporários e cessarão após a fase de instalação do 
empreendimento. 

Durante a fase de instalação do empreendimento, a não ser pelo pequeno aumento na 
oferta de empregos, há o predomínio de impactos negativos, principalmente nos meios 
biótico e físico. 

No meio socioeconômico, os principais impactos estão associados aos transtornos 
causados à população em função do aumento dos níveis de ruído, poeiras e materiais 
particulados e também pela interrupção de ruas e avenidas para o assentamento da rede 
coletora de esgotos. Além disso, as mudanças de tráfego na cidade, associadas ao 
aumento do número de caminhões e máquinas transitando podem causar um aumento no 
número de acidentes de trânsito. 

Próximo à área da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, o principal desconforto a 
população será o aumento de materiais particulados dispersos no ar em virtude das obras 
e a movimentação dos veículos decorrentes da construção da ETE. 

No meio físico, os principais impactos negativos estão associados à ocorrência de 
processos erosivos na área da ETE, nas estações elevatórias e nas valas para 
assentamento das tubulações, incremento na geração de resíduos e possíveis alterações 
da qualidade das águas superficiais e subterrâneas em função das obras de implantação 
do empreendimento. 

No meio biótico, o afugentamento da fauna, aumento de atropelamento de animais e 
possível proliferação de vetores são os principais impactos negativos. Além disso, há uma 
intervenção de aproximadamente 2.043 m² em Área de Preservação Permanente – APP, 
entretanto serão aplicadas as medidas compensatórias necessárias solicitadas pelo órgão 
ambiental. 

Uma vez instalado o empreendimento, os impactos negativos permanentes estão 
relacionados a eventuais problemas na operação da ETE e das estações elevatórias. No 
meio físico se houver o lançamento de efluentes com padrões em desconformidade com a 
legislação ambiental pode haver alteração na qualidade do corpo receptor. Além disso, 
eventuais vazamentos da ETE e estações elevatórias podem causar a contaminação das 
águas subterrâneas. Ressalta-se que no meio socioeconômico não haverá diretamente 
impactos negativos. 
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Isto posto, a melhoria da qualidade de vida da população atendida pelo Sistema de 
Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande, preservação do ecossistema da ESEC 
Carijós, bem como a melhoria da qualidade das águas superficiais da região, são os 
principais impactos positivos da implantação do sistema.  

Além disso, é esperada uma valorização imobiliária na região em função do atendimento 
das residências pela rede coletora de esgotos. 

Conclui-se, portanto, que mesmo com os impactos negativos que o empreendimento 
poderá vir a causar, o benefício proporcionado à população e ao meio ambiente será de 
maior relevância, tendo em vista os ganhos ambientais proporcionados em função da 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande. Logo, o sistema 
de esgotamento sanitário proposto é considerado ambientalmente viável, desde que 
sejam atendidas todas as medidas propostas neste estudo. 
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9 - PEÇAS GRÁFICAS 

No QUADRO 9.1 consta a relação de peças gráficas referente ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário – SES Saco Grande apresentadas no Volume II – Desenhos. 

QUADRO 9.1 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES SACO GRANDE 

RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS  

Nº DOS DESENHOS 
DESCRIÇÃO 

CONSÓRCIO REV CASAN 

S00117/00-80-DE-1011 0A 02019-SES-ECO-DGE-0120-A 
SES SACO GRANDE – ÁREA DO 
EMPREENDIMENTO 

S00117/00-80-DE-1012 0A 02019-SES-ECO-DGE-0130-A 
SES SACO GRANDE – 
HIDROGRAFIA DA REGIÃO DE 
ESTUDO 

S00117/00-80-DE-1019 0A 02019-SES-ECO-DGE-0200-A 
SES SACO GRANDE – CROQUI DE 
LOCALIZAÇÃO DA ETE 

S00117/00-80-DE-1013 0A 02019-SES-ECO-DGE-0140-A 
SES SACO GRANDE – ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

S00117/00-80-DE-1014 0A 02019-SES-ECO-DGE-0150- A 
SES SACO GRANDE – UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO E APP 

S00117/00-80-DE-1015 0A 02019-SES-ECO-DGE-0160-A 
SES SACO GRANDE – USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

S00117/00-80-DE-1016 0A 02019-SES-ECO-DGE-0170-A 
SES SACO GRANDE – GEOLOGIA 
DA REGIÃO DE ESTUDO 

S00117/00-80-DE-1017 0A 02019-SES-ECO-DGE-0180-A 
SES SACO GRANDE – PEDOLOGIA 
DA REGIÃO DO ESTUDO 

S00117/00-80-DE-1018 0A 02019-SES-ECO-DGE-0190-A 
SES SACO GRANDE – PERFIL 
GEOTÉCNICO – ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO 

S00117/00-80-DE-1100 0A 02019-SES-LEV-TOP-0001-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO – 
PLANTA GERAL 

S00117/00-80-DE-1101 0A 02019-SES-LEV-TOP-0010-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1102 0A 02019-SES-LEV-TOP-0020-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1103 0A 02019-SES-LEV-TOP-0030-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1104 0A 02019-SES-LEV-TOP-0040-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1105 0A 02019-SES-LEV-TOP-0050-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1106 0A 02019-SES-LEV-TOP-0060-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1107 0A 02019-SES-LEV-TOP-0070-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1108 0A 02019-SES-LEV-TOP-0080-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1109 0A 02019-SES-LEV-TOP-0090-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1110 0A 02019-SES-LEV-TOP-0100-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
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Nº DOS DESENHOS 
DESCRIÇÃO 

CONSÓRCIO REV CASAN 

S00117/00-80-DE-1111 0A 02019-SES-LEV-TOP-0110-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1112 0A 02019-SES-LEV-TOP-0120-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1113 0A 02019-SES-LEV-TOP-0130-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1114 0A 02019-SES-LEV-TOP-0140-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1115 0A 02019-SES-LEV-TOP-0150-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1116 0A 02019-SES-LEV-TOP-0160-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1117 0A 02019-SES-LEV-TOP-0170-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1118 0A 02019-SES-LEV-TOP-0180-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1119 0A 02019-SES-LEV-TOP-0190-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1120 0A 02019-SES-LEV-TOP-0200-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1121 0A 02019-SES-LEV-TOP-0210-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1122 0A 02019-SES-LEV-TOP-0220-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1123 0A 02019-SES-LEV-TOP-0230-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1124 0A 02019-SES-LEV-TOP-0240-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1125 0A 02019-SES-LEV-TOP-0250-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1126 0A 02019-SES-LEV-TOP-0260-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1127 0A 02019-SES-LEV-TOP-0270-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1128 0A 02019-SES-LEV-TOP-0280-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1129 0A 02019-SES-LEV-TOP-0290-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1130 0A 02019-SES-LEV-TOP-0300-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1131 0A 02019-SES-LEV-TOP-0310-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-80-DE-1132 0A 02019-SES-LEV-TOP-0320-A 
SES SACO GRANDE – 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

S00117/00-8T-DE-1149 0A 02019-SES-ETE-ARQ-1000-A 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO – EMISSÁRIO FINAL 

S00117/00-8T-DE-1150 0A 02019-SES-ETE-ARQ-1010-A 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO – EMISSÁRIO FINAL 
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10 - EQUIPE TÉCNICA 

Coordenação Geral 

Rodrigo Vivan Pereira  CPF 938.579.939-87 

Engº Civil CREA/PR PR-33952/D 

Endereço Rua Tenente Silveira, 94 – 7° andar, Florianópolis/SC 

 

Equipe Técnica 

Alexandre Robert Amaro  CPF 027.840.669-67 

Engº Sanitarista e Ambiental CREA/SC 084697-6 

Endereço: Rua Tenente Silveira, 94 – 7° andar, Florianópolis/SC 

 

Carina Cargnelutti Dal Pai  CPF 021.727.239-83 

Economista CORECON 2937 

Endereço Rua Tenente Silveira, 94 – 7° andar, Florianópolis/SC 

 

Cristina Kirchner de Azevedo  CPF 785.981.259-20 

Engª Sanitarista e Ambiental CREA/SC 071358-9 

Endereço Rua Tenente Silveira, 94 – 7° andar, Florianópolis/SC 

 

Gyorgia Lima Martin s CPF 059.587.819-95 

Técnica em Meio Ambiente CRQ/SC 13403002 

Endereço Rua Tenente Silveira, 94 – 7° andar, Florianópolis/SC 
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