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1 APRESENTAÇÃO 

O Estatuto da Cidade, instituído ela Lei Federal nº 10.257/2001, segundo seu artigo 1º, Parágrafo 

Único, “estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”, 

enquanto que no seu Art. 2º define que o objetivo da política urbana é “ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais das cidades e da propriedade urbana, em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. 

A fim de cumprir estes objetivos e promover a mediação de interesses entre os empreendedores, 

gestores públicos e os cidadãos, o Estatuto da Cidade institui o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 

como um dos instrumentos da atual política urbana nacional.  

Diante deste contexto, este EIV baseou-se nas diretrizes da Lei Federal no 10.257/2001, bem como 

da Lei Complementar n° 95 de dezembro de 2012 que instituiu o Plano Diretor Participativo do Município de 

Criciúma – PDPM e definiu aspectos sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

A Lei Complementar n° 166 de dezembro de 2015, que institui Novas Diretrizes para Licença de 

Construção de Empreendimentos de Segurança Pública no Município, o qual determina em seu Art. 1º que o 

município poderá conceder a licença de construção para empreendimentos destinados à implantação de 

equipamentos de segurança pública, mediante apresentação pelo empreendedor de termo de compromisso 

prevendo o protocolo de estudo prévio para o EIV no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de 

emissão da respectiva licença. Para concessão dessa licença o empreendedor deve apresenta o projeto 

construtivo e a delimitação da área de influência do empreendimento, com indicação dos acessos e sistema 

viário principal. 

A partir destas diretrizes legais, o presente EIV foi elaborado para contemplar a implantação / 

construção do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo e CASEP – Centro de Atendimento 

Socioeducativo Provisório, obras realizadas com investimentos previstos pelo Programa “Pacto Por Santa 

Catarina” do Governo Estadual. A unidade contará com 60 novas vagas para adolescentes, sendo 40 delas 

destinadas ao CASE e 20 ao CASEP (sistema provisório). 

O EIV compreende a análise de impactos gerados, sejam eles positivos ou negativos, na implantação 

e operação do empreendimento dentro dos aspectos urbanos do município, contemplando questões tais 

como aquelas relacionadas com o adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e 

ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte público; ventilação e 

iluminação; paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, entre outros.  

Sua elaboração objetiva principalmente democratizar a tomada de decisões sobre a implantação do 

empreendimento em estudo, inibindo possíveis impactos ambientais, econômicos, sociais e urbanos negativos 

que podem ser gerados pelo empreendimento.  

As informações constantes no presente EIV foram obtidas a partir de dados e informações 

constantes nas plataformas de pesquisa e bancos de dados de conhecimento público e oficiais, a partir de 

levantamentos em campo e visitas técnicas e de acordo com a previsão da implantação do CASE. 
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1 Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada no Anexo 1 do estudo. 
2 Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada no Anexo 1 do estudo. 
3 Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada no Anexo 1 do estudo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A problemática da segurança pública no Brasil tem ganhado crescente visibilidade nos últimos anos 

em função da deficiência na infraestrutura dos sistemas prisionais e também em função das falhas na sua 

gestão operacional. 

No Estado de Santa Catarina há 48 estabelecimentos prisionais atendendo aos diversos tipos de 

reclusão e abrigo. Os principais estabelecimentos referem-se à Penitenciária Masculina de Florianópolis, 

Presídio Feminino de Florianópolis, Penitenciária Masculina de Criciúma, Penitenciária Masculina de São 

Pedro de Alcântara, Penitenciária Regional de Curitibanos, Presídio Regional de Chapecó, Presídio Regional 

de Itajaí, Presídio Regional de Tijucas, entre outros.  

O Sistema Socioeducativo catarinense possui somente 04 (quatro) Centros de Atendimento 

Socioeducativo, onde os adolescentes cumprem medida de internamento. 

A nova unidade de Criciúma foi planejada para ser considerada como um Centro de Atendimento 

Sócio Educacional, que constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Onde será permitida a 

realização de atividades externas, a critério da equipe técnica das entidades salvo expressa determinação 

judicial em contrário.  

Neste contexto, a edificação de uma unidade adicional do CASE/CASEP no município de Criciúma, 

torna-se de grande de grande importância para recuperação de menores infratores e segurança pública da 

sociedade catarinense como um todo. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 

O terreno pretendido para implantação do CASE localiza-se no Bairro São Domingos, na Rua Pedro 

Liberato Pavei s/n° (Mapa 1), tendo área total igual a 60.000 m² e Matrícula nº 33.332 oriunda do Cartório do 

1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, município este, seu proprietário, conforme 

descreve o Anexo 2 deste EIV, onde é apresentada cópia da íntegra da referida matrícula imobiliária. 

O terreno adquirido pelo município de Criciúma, foi declarado como de utilidade pública através do 

Decreto AS/ n°837/2015, de 9 de maio de 2015, sendo que sua área útil corresponde um total de 58.538,75 

m², conforme cópia do levantamento planialtimétrico cadastral fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Criciúma que encontra-se apresentado no Anexo 3 deste estudo. 

Posteriormente, foram sancionadas as seguintes legislações: a Lei 6.589 de maio de 2015, que 

autorizam o Chefe do Poder Executivo Municipal a transacionar áreas de terra objetivando a construção do 

CASE em Criciúma, o qual, com base em seu Parágrafo Único, determina a doação dessa área para o Estado 

de Santa Catarina, e o Decreto n°355 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a aceitar a 

doação, com encargo, de imóvel no município de Criciúma. Em seu Art. n°2 configura-se a doação e a 

finalidade de construção e instalação do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE).  
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De acordo com o que pode ser constatado no Memorial Descritivo e no Laudo Técnico elaborados 

pela Prefeitura Municipal de Criciúma, ambos apresentados no Anexo 4 o terreno em questão possui as 

seguintes confrontantes: 

1. NORTE: 10,32 m com a Faixa "Non Aedificandi" / Rua Pedro Liberato Pavei - Matrícula N° 

33.332 - Município de Criciúma, mais 384,73 m com terras de Neri Custodio - Matrícula N° 33.331; 

2. SUL: 10,15 m com a Faixa "Non Aedificandi" / Rua Pedro Liberato Pavei - Município de Criciúma 

- Matrícula N° 33,332, mais 413,00 m com terras de Anadir Rossi Fermo - Matrícula N° 33.333; 

3. LESTE: 150,00 m com terras de Gilmar Macan - Matrícula N° 60.686; 

4. OESTE: 145,88 m com a Rua Pedro Liberato - Município de Criciúma. 

Importante ressaltar que se trata de um terreno cujas medidas e confrontações foram devidamente 

regularizadas com base nos documentos relacionados no Anexo 4, de acordo com as declarações expedidas 

pelo prefeito municipal, ora em exercício, trazidas no Anexo 5. Possui conformação plana em toda a sua 

extensão, sendo que a vegetação existente no local atualmente é do tipo herbácea, como será mais bem 

caracterizado mais adiante no presente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

As Fotos 1 a 4 a seguir mostram aspectos do terreno em que se pretende implantar o CASE, obtidas 

na visita técnica realizada em julho de 2015. 

 

 
Foto 1: Terreno onde será construído o novo CASE; Fonte: Base Ambiental, 2015. 
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Foto 2: Terreno onde será construído o futuro CASE; Fonte Base Ambiental, 2015. 

 

 

 
Foto 3: Terreno limpo com vegetação arbórea ao fundo, fonte: Base Ambiental, 2015. 
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Foto 4: Terreno Plano com vegetação rasteira e reflorestamento ao fundo. Fonte: Base 
Ambiental, 2015. 

 

3.2 O PROJETO ARQUITETÔNICO 

O projeto arquitetônico do CASE foi aprovado conforme Alvará de Licença sob o número 35514, 

expedido pela Prefeitura Municipal de Criciúma (Anexo 6). A construção será composta de uma edificação de 

1 pavimento e demais dependências, de acordo com às diretrizes do Ministério da Justiça, executada por 

empresa contratada pelo Governo do Estado/SJC. 

Todavia, foram cedidas pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania de Santa Catarina as 

informações elencadas na Tabela 1, as quais foram consideradas satisfatórias para análise, levando-se em 

consideração que se trata de um projeto arquitetônico específico a ser concebido à luz sob supervisão de 

departamentos especializados do poder judiciário. 

 

CAPACIDADE TOTAL DE PROJETO (N° VAGAS) 60 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 125 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
CASAN (CONFORME DECLARAÇÃO DE 

VIABILIDADE – ANEXO 7) 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
CELESC (CONFORME DECLARAÇÃO DE 

VIABILIDADE – ANEXO 8) 

TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (NÃO 

BENEFICIADO PELA CASAN – ANEXO 9)  

Tabela 1: Características Gerais do CASE de Criciúma. Fonte: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania de Santa Catarina. 

 

Cabe ainda ressaltar que nas unidades dos CASE no Estado de Santa Catarina é procedimento 

padrão a disponibilização de atendimentos voltados ao reestabelecimento da boa conduta de seus internos, 
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contando, principalmente, com profissionais como motorista, instrutor de informática, técnico em atividades 

administrativas, técnicos em enfermagem, agentes de segurança socioeducativa, assistente social, cirurgião 

dentista, enfermeiro, médico, pedagogo e psicólogo. 

 

4 ANÁLISE LEGAL 

Para a compreensão da compatibilidade do empreendimento com a legislação incidente, o presente 

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV apresenta análise dos aspectos legais pertinentes à legislação 

abrangendo as esferas Federal, Estadual e Municipal, diretamente relacionados à implantação do 

empreendimento. 

Desta forma, o estudo traça um panorama acerca das principais diretrizes incidentes, bem como 

analisa e expõe os pontos de interface entre a legislação destas três esferas a partir de seus diferentes 

instrumentos legislativos.  

Assim, de forma geral, a legislação apresentada tem como eixo central a orientação e o 

estabelecimento de normas e diretrizes regularizar a implantação deste perfil de empreendimento, 

obedecendo aos aspectos legais. 

 

4.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Entre a legislação Federal aplicada à área de estudos destacam-se as seguintes fontes pesquisadas: a 

Constituição Federal de 1988, promulgada em 05 de outubro de 1988; a Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituída através da Lei Federal nº 6.938/81; a Lei nº 12.651/2012, que instituiu o Novo Código Florestal; a 

Lei n° 9.985/2000 que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC; a Lei n° 

10.257/01 que deu origem ao Estatuto da Cidade; o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei 

8096/90; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE – Lei 12.594/2012 e as normativas e 

resoluções vigentes; e as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA n°s. 237/97, 

307/02, 369/06 e 303/02. 

 

4.1.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Constituição Brasileira de 1988 constitui um marco na história brasileira. A partir de sua 

promulgação, o meio ambiente passa a ser tratado não somente em seu conceito normativo, relacionado ao 

ambiente natural, mas também é tratado a partir de outras faces relacionadas ao meio ambiente artificial, ao 

trabalho, cultura e patrimônio genético. 

O seu Artigo n° 225 é referência na construção da atual política ambiental nacional.  Caracteriza o 

meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, assegura a todos o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. 
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Ainda no que tange a Constituição Federal, cabe destacar os artigos n° 24 e 30, que dispõem sobre a 

competência dos Estados e Municípios legislarem sobre assuntos de interesse regional e local, 

respectivamente, suplementando a legislação federal no que couber; promovendo adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, 

normativas que ressaltam o papel do município no ordenamento territorial. 

 

4.1.2 POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA 

A PNMA (LEI Nº 6938/1981) tem por objetivo “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.  

De forma geral a PNMA busca assegurar: a manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o 

meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 

uso coletivo; a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; o planejamento e fiscalização do 

uso dos recursos ambientais; a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; o 

controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; o incentivo ao estudo e à 

pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; o 

acompanhamento do estado da qualidade ambiental; a recuperação de áreas degradadas; a proteção de áreas 

ameaçadas de degradação e; a inserção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

Em seu Art. 6º a PNMA institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), formado por 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como 

as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

Segundo a PNMA, o SISNAMA é estruturado pelas seguintes instâncias:  

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na 

formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos 

ambientais; 

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a 

finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes para políticas governamentais 

ao meio ambiente e aos recursos naturais e; deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;  

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de 

planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente; 

IV - órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais 

fixadas para o meio ambiente; 

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, 

projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;  
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VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização 

dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;  

O parágrafo 1º do Art. 6° permite aos Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua 

jurisdição, a elaboração normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, 

observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. 

O parágrafo 2º do referido artigo também permite aos Municípios, observadas as normas e os 

padrões federais e estaduais, a elaboração normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o 

meio ambiente. 

O Art. 8º da PNMA define como competências do CONAMA:  estabelecer, mediante proposta do 

IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 

concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; determinar, quando julgar necessário, a realização de 

estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, 

requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas; as informações 

indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras 

ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio 

nacional; homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar 

medidas de interesse para a proteção ambiental; determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou 

restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou 

suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; estabelecer, 

privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e 

embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes e; estabelecer normas, critérios e padrões 

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos. 

Em seu Art. 9º, a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece como principais instrumentos: o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; a avaliação de impactos 

ambientais; o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; os incentivos à 

produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da 

qualidade ambiental; a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante 

interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; a criação de espaços territoriais 

especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 

ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;  o sistema nacional de informações sobre o 

meio ambiente; o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  as 

penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 

correção da degradação ambiental; a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;  a garantia 

da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, 

quando inexistentes; o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras 

dos recursos ambientais e; instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental e outros. 
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Segundo o Art. 10°, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 

O parágrafo 1° do referido artigo impõe que os pedidos de licenciamento, sua renovação e a 

respectiva concessão sejam publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande 

circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. 

O Art. 14° estabelece que, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e 

danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: multa simples ou diária, 

nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) o valor das Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN’s, agravada em casos de reincidência específica, conforme 

dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicado pelo Estado, Distrito 

Federal, Territórios ou pelos Municípios; à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos 

pelo Poder Público e/ou; à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito e/ou; à suspensão de sua atividade. 

Por fim, no que tange a PNMA, cabe citar o Art. 17°, que institui o Cadastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, impondo o registro obrigatório de pessoas físicas ou 

jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e 

subprodutos da fauna e flora. 

 

4.1.3 NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

O Novo Código Florestal Federal brasileiro, instituído através da Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 

2012, em seu Art. 4° (Capítulo II - Áreas de Preservação Permanente (APP), Seção I - Delimitação das APP), 

estabelece que em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural devem ser 

preservadas.  

No Art. 7º estabelece que a vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser 

mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado.  

Reiterando no parágrafo 1º do mesmo artigo que tendo ocorrido supressão de vegetação situada em 

Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a 

promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos na Lei.  

 

4.1.4 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

De acordo com a Lei n° 9985/2000 (Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação), Unidade de Conservação (UC) trata-se de “espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 
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Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção”.  

De forma prática, UC são áreas de proteção ambientais legalmente instituídas pelo poder público, nas 

três esferas – municipal, estadual e federal – reguladas pela Lei supracitada. 

O Capítulo III da Lei do SNUC as classifica em duas categorias: Proteção Integral e de Uso 

Sustentável, cujos objetivos são: preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais; e compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais, respectivamente.  

Para o empreendimento objeto desse estudo, não foram identificadas UCs na área de vizinhança do 

empreendimento, sendo que as mais próximas são o Parque Natural Morro do Céu (Municipal), reserva 

Biológica do Aguai (Estadual) e Área de Proteção Ambiental da Balei Franca (Federal). 

 

4.1.5 LEI DA MATA ATLÂNTICA (LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006) 

A Lei Nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, define diretrizes sobre a conservação, a proteção, a 

regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica. 

Em seu Art. 17° estabelece que o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental. Isto na forma da destinação de área equivalente à extensão da área 

desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na 

mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos Artigos 30° e 31°, da referida Lei, em áreas 

localizadas no mesmo Município ou região metropolitana. 

 

4.1.6 DECRETO FEDERAL N° 5.975 

O Decreto Federal n° 5.975, de 30 de novembro de 2008, estabelece que há a obrigatoriedade de 

reposição florestal como forma de compensação no volume de matéria vegetal extraído, especialmente se 

tratando de forma vegetal da formação da Mata Atlântica.  

Assim, quaisquer áreas que tenham a vegetação nativa extraída deverão ter área em volume 

compensada na forma de reflorestamentos, preferivelmente dentro da mesma bacia hidrográfica em que o 

empreendimento será instalado. Neste empreendimento não haverá supressão de vegetação da Mata 

Atlântica.  

 

4.1.7 ESTATUTO DA CIDADE 

A Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, que institui o Estatuto da Cidade,   especificamente no Capítulo 

II, Seção XII, trata especificamente do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV. 

Em seu Art. 36° estabelece que a lei municipal defina os empreendimentos e atividades privados ou 

públicos em área urbana que dependerão da elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) 
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para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 

municipal. 

O Art. 37° estabelece que o EIV seja executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Em parágrafo único obriga dar-se publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 

disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 

Por fim, cabe citar o Art. 38° que impõe que a elaboração do EIV não substitui a elaboração e a 

aprovação do estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

4.1.8 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providencias. 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Título III Da Prática de Ato Infracional 

 

Capítulo IV 

Das Medidas Sócio-Educativas 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. 
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§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e 

especializado, em local adequado às suas condições. 

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. 

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a 

existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de 

remissão, nos termos do art. 127. 

Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e 

indícios suficientes da autoria. 

Seção II 

Da Advertência 

Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. 

Seção III 

Da Obrigação de Reparar o Dano 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 

determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, 

por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra 

adequada. 

Seção IV 

Da Prestação de Serviços à Comunidade 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser 

cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou 

em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

Seção V 

Da Liberdade Assistida 

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada 

para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser 

recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer 

tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o 

Ministério Público e o defensor. 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a 

realização dos seguintes encargos, entre outros: 
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I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se 

necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; 

II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, 

sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de 

trabalho; 

IV - apresentar relatório do caso. 

Seção VI 

Do Regime de Semi-liberdade 

Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de 

transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente 

de autorização judicial. 

§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser 

utilizados os recursos existentes na comunidade. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições 

relativas à internação. 

Seção VII 

Da Internação 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de 

brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, 

salvo expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, 

mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 

§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, 

colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. 

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o 

Ministério Público. 

§ 7  A determinação judicial mencionada no § 1o poderá ser revista a qualquer tempo pela 

autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide) 

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três 

meses. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
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§ 1o  O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 

(três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.       (Redação dada 

pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. 

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local 

distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, 

compleição física e gravidade da infração. 

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias 

atividades pedagógicas. 

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público; 

II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 

III - avistar-se reservadamente com seu defensor; 

IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; 

V - ser tratado com respeito e dignidade; 

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus 

pais ou responsável; 

VII - receber visitas, ao menos, semanalmente; 

VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; 

IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; 

X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 

XI - receber escolarização e profissionalização; 

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer: 

XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; 

XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje; 

XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo 

comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade; 

XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em 

sociedade. 

§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. 

§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou 

responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do 

adolescente. 

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe 

adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
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4.1.9 SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE) 

A lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato 

infracional; e altera as Leis nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 

19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de 

dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 

8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943. 

Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e 

regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.  

§ 1 o Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a 

execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital 

e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 

adolescente em conflito com a lei.  

§ 2 o Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais têm por objetivos:  

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre 

que possível incentivando a sua reparação;  

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio 

do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e  

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro 

máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.  

§ 3 o Entendem-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento, por unidade, 

das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas.  

§ 4 o Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento de 

programa de atendimento.  

§ 5 o Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado 

que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento 

de programas de atendimento.  

Art. 2 o Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e 

municipais responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a 

adolescente ao qual seja aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e 

funcionamento, respeitados os termos desta Lei.  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art112
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4.2 RESOLUÇÕES CONAMA 

 

4.2.1 CONAMA N° 237/97 

Considerando o Art. 38 do Estatuto da Cidade, que explicita que o EIV não substitui a elaboração e 

aprovação de um Estudo de Impacto Ambiental, esta Resolução CONAMA regulamenta os aspectos de 

licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

4.2.2 RESOLUÇÃO N° CONAMA 307/02 

Considerando que o empreendimento objetiva a construção de um centro de atendimento sócio 

educacional, existirá futuramente um período de obras e geração de resíduos, resultantes dessa construção. 

Esta Resolução do CONAMA estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão destes resíduos 

de construção civil. 

 

4.2.3 RESOLUÇÃO CONAMA 369/06 

As obras de construção do Centro de Atendimento Sócio Educacional demandará apenas a supressão 

de vegetação referente a 13 (treze) árvores isoladas existentes no terreno. Embora não esteja prevista a 

supressão de áreas de Preservação Permanente – APP, esta Resolução CONAMA 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. 

 

4.2.4 RESOLUÇÃO CONAMA 303/02 

Visando a proteção do meio ambiente e suas áreas protegidas oficialmente por lei e considerando que 

as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais especialmente protegidos, como 

instrumentos de relevante interesse ambiental, integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das 

presentes e futuras gerações, esta resolução dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente. 

 

4.3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

No âmbito da legislação estadual, este estudo se fundamenta no Código Estadual de Meio Ambiente 

e na Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA): nº 014/2012. 
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4.3.1 CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

A Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009, institui o Código Estadual de Meio Ambiente visando à 

proteção e à melhoria da qualidade ambiental no seu território. O Art. 2° estabelece que competem aos 

Poderes Públicos Estadual e Municipal e à coletividade promover e exigir medidas que garantam a qualidade 

do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no desenvolvimento de sua atividade, assim como 

corrigir ou fazer corrigir os efeitos da atividade degradadora ou poluidora. 

Em parágrafo único, determina que é dever do cidadão informar ao Poder Público Estadual e 

Municipal sobre atividades poluidoras ou degradadoras de que tiver conhecimento. 

O Art. 7° define os instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, entre eles; o licenciamento 

ambiental; a avaliação de impactos ambientais; fiscalização e aplicação de sanções e medidas compensatórias 

devidas ao não cumprimento das medidas necessárias à proteção do meio ambiente ou correção da 

degradação ambiental e; estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e normas de manejo relativas ao 

uso dos recursos ambientais. 

O Código Estadual do Meio Ambiente também prevê, em seu Artigo 12, item XIV, que entre outras 

competências e atribuições do CONSEMA. Ele deve regulamentar os aspectos  relativos à interface entre o 

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, bem como estabelecer a 

regulamentação mínima para o EIV, de forma a orientar os Municípios nas suas regulamentações locais. 

 

4.3.2 RESOLUÇÃO CONSEMA N° 013/12 

A resolução CONSEMA nº  013/2012 determina a listagem das atividades consideradas 

potencialmente causadoras de degradação ambiental e a indicação do competente estudo ambiental para fins 

de licenciamento. 

 

4.3.3 RESOLUÇÃO CONSEMA N° 014/12 

Esta Resolução aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de 

Degradação Ambiental de impacto local para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental 

municipal. Também dispõe da possibilidade dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente definirem outras 

atividades de impacto local, não previstas nas Resoluções do CONSEMA. 

 

4.4 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Entre a legislação municipal consultada destacam-se a Lei Orgânica do município, o Plano Diretor, 

Zoneamento de Uso do Solo como aquelas que principalmente abordam aspectos inerentes ao presente 

estudo e a especificidade da atividade que se pretende implantar em Criciúma.  
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4.4.1 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

No que tange a Lei Orgânica do Município de Criciúma, o empreendimento está dentro da sua 

Política de Desenvolvimento que, conforme diretrizes gerais fixadas em lei atenderá ao pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem estar dos seus habitantes. 

Cabe citar o Art. 77, no qual a lei orgânica estabelece normas e diretrizes relativas ao 

desenvolvimento urbano, impondo ao Município assegurar: 

I - política de uso e ocupação do solo que garanta: 

a) controle de expansão urbana; 

b) controle dos vazios urbanos; 

c) proteção e recuperação do ambiente cultural; 

d) manutenção de características do ambiente natural. 

 

4.4.2 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

O Plano Diretor Participativo Municipal de Criciúma é utilizado como um instrumento básico da 

política de desenvolvimento sócio territorial, que contém as diretrizes urbanísticas estabelecidas como forma 

de gestão municipal. 

Em seu Artigo 27, ele entra no mérito das análises que devem estar contidas dentro dos EIV’s, 

contemplando efeitos positivos e negativos quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades, devendo conter as seguintes informações: 

I - Adensamento populacional; 

II - Equipamentos urbanos e comunitários; 

III - Uso e ocupação do solo; 

IV - Valorização imobiliária; 

V - Geração de tráfego, tráfego pesado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e 

desembarque, alterações das condições de circulação e demanda por transporte público; 

VI - Ventilação e iluminação natural e artificial; 

VII - Poluição visual, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

VIII - Geração de ruídos e vibrações; 

IX - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas intensificadoras 

dos impactos positivos; e, 

X - Proteção dos componentes do meio físico-naturais específicos da área em questão, tais como bacias 

hidrográficas, hidrologia, mananciais, lençol freático, geologia e geomorfologia, além dos aspectos da fauna, e 

flora, recursos minerais, entre outros.  

O Art. 28° define que os documentos integrantes do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV são 

públicos e deverão ficar disponíveis para consulta, em meio físico e digital, por qualquer interessado. 

No Artigo 34, dentro do item II (Serviços), as instalações vinculadas ao sistema penitenciário são 

consideradas potenciais atividades geradoras de impacto. Ainda no mesmo artigo, em parágrafo único define 

que o Município regulamentará, por intermédio de lei específica, com aprovação prévia do Conselho de 
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Desenvolvimento Municipal - CDM, dentre as atividades acima, quais delas necessitarão de EIV, conforme 

suas características construtivas. 

O Artigo 35, no item IX, considera presídios como “empreendimentos de impacto”, 

independentemente da área construída computável. 

Por fim, cabe citar que o Anexo IX do Plano Diretor demonstra que a área do empreendimento 

encontra-se em uma Zona Agropecuária e Agroindustrial (ZAA). 

 

4.4.3 LEI ZONEAMENTO DE USO DE SOLO DE CRICIÚMA. 

Esta lei institui o Zoneamento de Uso do Solo do Município de Criciúma, define seus objetivos e 

suas diretrizes básicas para orientação e controle do desenvolvimento urbano e, dispõe sobre os instrumentos 

para sua execução. 

O Artigo 9 institui as categorias de uso solo, onde a categoria VIII (Uso Especial – UE), no item B, 

contempla o estabelecimento prisional. E ainda no mesmo artigo, menciona: 

Em parágrafo único, define que a instalação de serviços de Uso Especial - UE, incluídos na categoria 

de uso VIII, deverão ser analisadas pelo órgão responsável de Planejamento Urbano do Município e 

posteriormente pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, sempre de acordo com as características da área, 

preservando o ambiente físico e os recursos naturais; o uso de áreas nesta zona deverá ter a análise técnica da 

Companhia de Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano - CODEPLA. 

 

5 DIANÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E ECONÔMICO 

O diagnóstico do empreendimento reuniu dados capazes de refletir as condições atuais dos meios 

físico, biótico e socioeconômico. Informações que foram posteriormente inter-relacionadas, resultando num 

diagnóstico integrado que permite a avaliação dos impactos resultantes da implantação e operação do 

empreendimento. A seguir são apresentados os principais aspectos relacionados ao diagnóstico do 

empreendimento. 

Os aspectos evidenciados neste diagnóstico levaram em conta as diretrizes da Lei Federal n° 

10.257/2001, denominada como Estatuto das Cidades para elaboração do EIV. Assim como as informações 

levantadas com base no que concerne às legislações sobre outros assuntos e o Plano Diretor Municipal. Isto 

porque não há no município uma lei especifica regulamentando as atividades que determinam a necessidade 

de estudos deste gênero, bem como seu escopo de conteúdo mínimo.  

Ainda, cabe salientar que empresa Base Ambiental utiliza uma metodologia própria para diagnósticos 

desta natureza, tomando-se por base preceitos da boa técnica e da qualidade investida em seus trabalhos. O 

presente estudo contempla ainda análises de cunho ambiental de forma complementar o conteúdo. 

Informações que foram posteriormente inter-relacionadas, resultando num diagnóstico integrado que 

permite a avaliação dos impactos resultantes da implantação e operação do empreendimento. A seguir são 

apresentados os principais aspectos relacionados ao diagnóstico do empreendimento.  
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Para a delimitação da área de influência do empreendimento partiu-se da necessidade de identificar 

questões inerentes aos possíveis impactos que o empreendimento poderá produzir durante sua implantação e 

operação, determinando o conjunto das áreas que sofrerão impactos positivos e negativos, direta ou 

indiretamente decorrentes da manifestação das atividades transformadoras relacionadas ao empreendimento 

em análise.  

Desta forma, a área de influência conforma o conjunto de todas as áreas que sofrerão ou causarão 

impactos relacionados ao empreendimento, podendo ser delimitada diferentes âmbitos de análise.  

Usualmente, na elaboração de Estudos de Impactos Ambiental a delimitação é realizada através da 

definição de três áreas: Área de Influência Indireta (AlI); Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 

Afetada (ADA).  

Nos Estudos de Impacto de Vizinhança é comum a adoção de duas áreas de análise: Área de 

Vizinhança Imediata (AVI) e Área de Vizinhança Mediata (AVM).   

No presente EIV, de acordo com a legislação municipal e federal que trata deste tipo de estudo, 

embora o foco de análise sejam as Áreas de Vizinhança Imediata e Mediata (AVI, AVM) foram delimitadas o 

conjunto destas cinco áreas (AII, AID, ADA, AVI e AVM). 

A ADA do estudo está representada pela área onde será implantado o empreendimento, ou seja, a 

área total da CASE. 

A AID, por sua vez, caracteriza-se como a área geográfica diretamente afetada pelos impactos 

positivos e negativos decorrentes do empreendimento e corresponde ao espaço territorial contíguo e 

ampliado da ADA. Tendo em vista o porte do empreendimento, bem como a análise dos fenômenos causais 

de primeira ordem, determinou-se que a mesma estará configurada particularmente através dos limites da 

microbacia na qual está locada a penitenciária.  

Esta definição leva em conta a Política Nacional e de Gestão dos Recursos Hídricos (Lei Federal n° 

9.433/97), que instituiu a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento, favorecendo a avaliação 

da interação entre as questões ambientais e as populações locais inseridas nas bacias hidrográficas.  

A conformação da AID particularmente através dos limites da microbacia é mais adequada para a 

compatibilização da ocupação humana com a preservação ambiental, pois a microbacia perfaz uma unidade 

geográfica natural, integrando características biogeofísicas e sociais. 

A Área de Influência Indireta (AII) caracteriza-se pelas áreas indiretamente afetadas pelos impactos 

positivos e negativos decorrentes do empreendimento. Desta forma, tendo em vista a localização do CASE, 

implantado próximo a divisa de 3 municípios (Maracajá, Criciúma e Araranguá) determinou-se que a mesma 

abrange estes municípios. 

Quanto às Áreas de Vizinhança Imediata e Mediata (AVI, AVM), foco principal de análise deste EIV 

determinou-se que as mesmas estão particularmente conformadas através de um raio de 500 metros e 1000 

metros em torno do CASE, respectivamente.  

O conceito de unidade de vizinhança teve origem na década de 1920 nos Estados Unidos, a partir 

dos estudos de Clarence Perry.  Foram observadas as relações existentes entre os habitantes e os 
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equipamentos sociais das comunidades, concluindo que os serviços comuns eram à base da organização da 

vida social de determinada comunidade. 

Ao longo dos anos o conceito evoluiu, sendo adotadas inúmeras definições. Para Clarence Stein além 

de área residencial a unidade de vizinhança deveria atender à população que necessitasse de uma escola 

elementar e pequenos parques e locais para recreação sendo delimitada também por vias suficientemente 

largas, que permitissem que trânsito fluísse pela unidade sem atravessá-la. 

Queen Carpenter e Ruth Glass entendiam a unidade de vizinhança como um conceito sociológico, 

no qual os habitantes teriam o hábito de se visitar e trocar objetos ou serviços, formando um grupo territorial 

em um território conhecido. 

A análise destes conceitos revela subjetividade na definição da unidade de vizinhança. Todavia, 

demonstram unidade na busca de definição de um espaço geográfico e social que delimite características 

comuns e facilite o planejamento urbano, determinando a necessidade de equipamentos sociais e de 

intervenções socioambientais. 

Neste sentido, a delimitação adotada neste EIV buscou identificar características socioeconômicas, 

ambientais e urbanísticas comuns capazes de definir a área de abrangência necessária para a análise dos 

impactos de vizinhança do empreendimento proposto. Por se tratar de uma área rural, com baixa densidade 

demográfica, bem como poucos equipamentos sociais, determinou-se um raio de abrangência para análise dos 

fenômenos causais de primeira e segunda ordem, definido conforme delimitação apresentada anteriormente. 

 É importante destacar que estas configurações territoriais, na verdade, são sínteses de rebatimentos 

de impactos que podem ocorrer nos meios físico, biótico, socioeconômico, cultural e institucional. Desta 

maneira, em determinadas situações, uma dada área de influência pode adquirir conformações específicas, 

variando na ambiência local e/ou regional, desenhando contornos próprios, tendo-se, dessa forma, mais que 

cinco áreas que se superpõem.  

Analisando por este prisma, conclui-se que mais importante que definir um limite rígido é reconhecer 

as mudanças benéficas ou adversas ocasionadas na região e, a partir destas fazer proposições acertadas que 

otimizem a inserção do empreendimento em todas as dimensões de sustentabilidade. 

O Mapa 2 a seguir mostra as áreas de influência delimitadas ao empreendimento.  
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5.2 MEIO FÍSICO 

O diagnóstico do meio físico é realizado com fins de descrever as características mais importantes de 

aspectos do clima, geomorfologia, recursos hídricos, entre outros. Para tal foram consultados dados 

secundários de bases de informações oficiais e a geração de dados primários. 

 

5.2.1 CLIMA 

O Estado de Santa Catarina está inserido em duas classificações climáticas principais, segundo a 

classificação de Köepen, que leva em conta fatores biogeográficos. Trata-se do Grupo “C” (mesotérmico); 

grupo “f” (úmido); e os subgrupos “a” ou “b”, resultando em climas Cfa e Cfb. 

Cfa – Clima subtropical (mesotérmico) úmido com verões quentes e invernos brandos. Esta variação 

é encontrada em quase todo o Estado, nas áreas abaixo de 800 m de altitude.  

Cfb – Clima subtropical (mesotérmico) úmido, com verões brandos e invernos rigorosos. Média 

anual de 22ºC, encontrado em regiões acima de 800 m de altitude.  

A região de Criciúma está inserida na classificação climática Cfa, conforme ilustrado na Figura 1 a 

seguir. 

 

 
Figura 1: Climas do Estado de Santa Catarina, modificado, segundo Köppen. 
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5.2.2 RECURSOS HÍDRICOS 

O município de Criciúma situa-se na vertente do Atlântico inserido nas bacias hidrográficas do Rio 

Araranguá e Rio Urussanga, onde tem como limite geográfico a oeste a Serra Geral. Onde nas encostas da 

Serra Geral localizam-se, na grande maioria, as nascentes dos rios que drenam a bacia do rio Araranguá 

(B.R.A.) e a bacia do rio Urussanga (B.R.U.), assim como outras nascentes também situam-se a pouco 

quilômetros da escarpa do Planalto Meridional Brasileiro. A B.R.A. possui uma área total de 2.955,94 km² e a 

B.R.U. uma área total 580 km². (ADAMI & CUNHA, s.d.) (Figura 2). 

O local do empreendimento esta inserido nas microbacias Rio dos Porcos e Sanga Encantada, 

conforme pode ser observado no Mapa 3, de inserção hidrográfica. 

 

 
Figura 2: Limites da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. Fonte: Adami & Cunha, s.d. 
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Para facilitar e viabilizar o gerenciamento dos seus recursos hídricos, o estado de Santa Catarina foi 

subdividido em 10 regiões hidrográficas (RH), de acordo com a Figura 3, o município de Criciúma está 

inserido na RH 10 denominada Região Hidrográfica Estadual do Extremo Sul de Santa Catarina. 

 

 
Figura 3: Regiões Hidrográficas de Santa Catarina. 
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5.2.3 GEOLOGIA 

As regiões dos estados do Paraná e Santa Catarina representam uma parte da grande região geológica 

da antiga Terra de Gonduana. Formam maciços parciais da região sul-Brasileira, mostrando limitações nítidas, 

e assim, zonas de paisagens naturais (MAACK, 2001).  

De leste para oeste, afloram no território catarinense os sedimentos recentes do litoral, uma faixa de 

rochas magmáticas e metamórficas mais antigas, a sucessão das rochas sedimentares gondwânicas e os 

derrames de lavas básicas, intermediárias e ácidas da Serra Geral (SCHEIBE, 1986).  

A área do empreendimento cuja extensão territorial para a descrição geológica será adotado a AVM 

(Área de Vizinhança Mediada - 1.000 m), está situada no município de Criciúma, e abrange 6 (seis) unidades 

estratigráficas.  As quais são: Q2fl (Depósito Flúvio), N4pi (Depósito de Inundação), K1Bgr (Formação 

Gramado), P3t1rr (Formação Rio do Rastro), P23sa (Formação Serra Alta), e P1rb (Formação Rio Bonito). 

Essas unidades em conjunto evidenciam a presença de depósitos marinhos, lagunares e de inundação, 

que estão diretamente ligados aos processos de formação da zona costeira o qual é área de transição entre o 

domínio continental e o domínio marinho. Bem como os derrames basálticos da Formação Serra Geral que 

intercala depósitos de arenito da Formação Botucatu. O Mapa 4 mostra esta configuração geológica do 

entorno do empreendimento.  
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5.2.4 GEOMORFOLOGIA 

O município de Criciúma está inserido na região geomorfológica de planícies costeiras, na unidade 

planícies litorâneas situada na porção oriental do estado, junto ao Oceano Atlântico. Estendendo-se desde a 

baía de Babitonga até o cabo de Santa Marta, segue a direção norte-sul, ocupa aproximadamente 80% de sua 

extensão total onde apresenta um litoral recortado com inúmeras saliências e reentrâncias. E do cabo de Santa 

Marta para o sul, até a divisa com o Estado do Rio Grande do Sul, onde se apresenta mais larga e o litoral 

mais retificado, com extensas praias e com maior frequência de acumulações dunares e formações lacustres. 

As altitudes nessa unidade variam de 10 m, com 30 m em alguns terraços mais interioranos. O Mapa 5, a 

seguir, apresenta tais características. 
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5.2.5 PEDOLOGIA 

A pedologia do município de Criciúma é caracterizada por vários tipos de solos dominantes em planícies 

costeiras. De acordo com a classificação da Embrapa, mostrada na Tabela 2 que segue. 

Município Tipo de Solo Ocorrência no município 

Criciúma 

Gleissolo 16% 

Cambissolos e Argissolos 24% 

Solos Declivosos 41% 

Solos de Elevada Declividade 15% 

Outros solos 4% 

Tabela 2: Classificação de solos do município de Criciúma. Fonte: EMBRAPA, 1999 apud EPAGRI, 2003.   

 

Com base na AVM (Área de Vizinhanca Mediata), pode-se observar que a pedologia corresponde em 

maior parte de Argissolos e pequena área de Cambissolos. 

A caracterização dos Argissolos é diferenciada por três classificações: PVa22 (Podzólico Vermelho - 

Amarelo), PEa3 (Podzólico Vermelho Escuro) e PEa1(Podzólico Vermelho Escuro). Esse tipo de solo 

geralmente é pobre em material orgânico, possui textura argilosa o que dificulta a infiltração da água, o que o 

torna suscetível à erosão e ocorre em todo território nacional mais especificamente em locais com relevo 

acidentado ou dissecado. 

O Cambissolo é um solo de origem mineral, constituído por rochas com composição e natureza 

bastante variável, são bem ou moderadamente drenados e predominam em regiões de relevo forte ou suave 

ondulado. Essa unidade de solo tem ocorrência por todo o estado de Santa Catarina. A seguir apresenta-se o 

Mapa 6 que caracteriza o entorno quanto a pedologia.  

 
  



654000

654000

655000

655000

656000

656000

657000

657000

658000

658000

659000

659000

660000

660000

661000

661000

68
07

00
0

68
07

00
0

68
08

00
0

68
08

00
0

68
09

00
0

68
09

00
0

68
10

00
0

68
10

00
0

68
11

00
0

68
11

00
0

68
12

00
0

68
12

00
0

68
13

00
0

68
13

00
0

68
14

00
0

68
14

00
0

Base Cartográfica

Escala: 1:30.000
Projeção Transversa de Mercator (UTM)

Meridiano Central: W51° Fuso 22 Sul
Datum Horizontal: Sirgas 2.000
Datum Vertical: Imbituba - SC

©
0 500 1.000250

Metros

Mapa de Localização

Origem dos Dados:

EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Limite Municipal

ADA (Area Diretamente Afetada)

AVI (Área Vizinhanca Imediata)

AVM (Área Vizinhanca Mediata)

Legenda:

Julho / 2016
Criciúma / Santa Catarina

Execução: Desenho: Resp.Técnico:

Salomé Garcia Bernardes
Geógrafa - CREA: 100174 - 6

Mapa 06: Pedologia

CRICIÚMA

Rio Grande do Sul

Paraná

São Paulo

Santa Catarina

Araranguá

Pedras
Grandes

Cric iúma

Içara

Maracajá

Turvo

Forqu ilhin ha

Ocea
no

AtlânticoMeleiro

Urussanga
Treze

de Maio
Morro  da
Fumaça

Treviso

Coca l do Sul

Sang ão

Siderópolis

Jaguaruna

Nova  Veneza

IÇARA

ARARANGUÁ

MARACAJÁ

FORQUILHINHA

Mapa elaborado a partir de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), folha Criciúma, escala 1:50.000. Dados de
Pedologia CNPS/EMBRAPA, escala 1:250.000.  Delimitação
das Áreas de Influência com base em levantamento de dados
secundários, produção de dados primários  e elaboração de SIG
(Sistema de Informação Geográfica).    Área de Estudo localizado
através de levantamento topográfico e Ortofotos de Alta 
Resolução da SDS (Secretaria de Desenvolvimento Sustentável).

TRe2

PEa1

PVa22

Cd4

HGPd5

PEa3

PEa3

HGPa7

Hod

HGPa7

HGPd5

HGPd5

PVd1

Cd4

Composição do Solo
Neossolos

AQd Areia Quartzosa Vermelho - Amarela + Neossolo Quartzarenico,
Distrófico, relevo plano suave ondulado, e vegetação de Floresta
Tropical Perenifólia

Gleissolos

Glei Pouco Húmico, Distrófico, textura argilosa, muito mal drenado
relevo plano, e vegetação de Floresta Tropical Perenifólia de Várzea.
Organossolos
Solos Orgânicos, Distrófico, mal drenado,  relevo plano e Floresta
Tropical Perenifólia de Várzea.
Podzólicos (Argissolos)

Podzólico Vermelho Escuro, Álico, moderadamente drenado,textura
argilosa, relevo forte ondulado,  e vegetação Floresta Tropical 
Perenifólia
Podzólico Vermelho - Amarelo, Álico,  moderadamente drenado,
textura argilosa,relevo suave ondulado, e vegetação Floresta 
Tropical Perenifólia
Podzólico Vermelho - Amarelo, Distrófico,  moderadamente drenado,
textura média, relevo suave ondulado, e vegetação Floresta 
Tropical Perenifólia

Cambissolos
Cambissolo distrófico e álico Tb A moderado textura argilosa relevo
plano e suave ondulado + Gleissolo distrófico e álico Tb A moderado
textura argilosa relevo plano suave ondulado.

Glei Pouco Húmico, álico alta TA,  textura média, muito mal drenado,
relevo plano  e vegetação de Floresta Campo de Várzea.

Hod

Terra Roxa Estruturada, eutrófico, textura muito argilosa, moderado,
relevo ondulado, e vegetação Floresta Tropical/Subtropical Perenifólia

Podzólico Vermelho Escuro, Álico, moderadamente drenado,textura
argilosa,relevo suave ondulado, e vegetação Floresta Tropical
Perenifólia

PVa22

HGPd5

HGPa7

TRe2

PVd1

Cd4

PEa3

PEa1

CASE - CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO E CASEP - CENTRO DE

ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO PROVISÓRIO

Alexandre Akimoto
Eng. Agrônomo:  CREA: 106776-6



 

  

Lei Federal de Direitos 
Autorais nº 9.610/1998 

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE 

Bairro São Domingos - Criciúma/SC 

Secretaria de Estado de Justiça 
e Cidadania de Santa Catarina 

37 

5.3 MEIO BIÓTICO 

A caracterização do meio biótico é realizada com o propósito de descrever as características mais 

importantes da biota local, levando em conta informações referentes à cobertura vegetal e ocorrência de 

fauna associada. 

Para a realização deste diagnóstico foram utilizados dados primários, observados durante a visita 

técnica realizada em novembro de 2015 no entorno da área, e secundários, a partir do levantamento de dados 

bibliográficos pré-existentes. 

 

5.3.1 BIOMA 

O município de Criciúma encontra-se inserido no contexto da Mata Atlântica, o qual é um dos 

biomas brasileiros e estende-se do nordeste ao sul do país. 

Originalmente ocupava toda a costa litorânea brasileira, penetrando no continente, sendo uma área 

de transição entre o litoral e outros biomas do país. Este bioma é considerado um Hotspot mundial, ou seja, 

uma das áreas mais ricas em biodiversidade e também mais ameaçadas do planeta (FUNDAÇÃO SOS 

MATA ATLÂNTICA, 2014).  

Conforme a Lei 11.428/2006 da Mata Atlântica, que legisla sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa desse Bioma, a Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais e ecossistemas 

associados como: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucárias); Floresta 

Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; manguezais; restingas; 

campos de altitude; brejos interioranos e encraves florestais do nordeste. 

O município de Criciúma encontra-se no ecossistema de Floresta Ombrófila Densa, no litoral sul de 

Santa Catarina, de acordo com a Figura 4 a seguir.  
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Figura 4: Caracterização florestal da Região de Criciúma. 

 

Floresta Ombrófila Densa é um ecossistema inserido na região mais urbanizada do país, o litoral, e 

um dos alvos principais de políticas públicas visando a sua recuperação e conservação (SCHORN, 2005).  

Tem como principais características as altas temperaturas e o alto índice de precipitação bem 

distribuído durante o ano, praticamente sem períodos de seca. As folhas das árvores são geralmente largas e 

estão sempre verdes (PACIEVITCH, 2014). 

A Resolução nº 4 de 1994 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA define vegetação 

primária e secundária, nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de 

orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no estado de Santa Catarina: 

Art. 1º Vegetação primária é aquela de máxima expressão local, com grande diversidade 

biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente 

suas características originais de estrutura e de espécies, onde são observadas área basal média 

superior a 20,00 metros quadrados por hectare, DAP médio superior a 25 centímetros e altura 

total média superior a 20 metros.  

Art. 2º Vegetação secundária ou em regeneração é aquela resultante dos processos naturais de 

sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas 

naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. 

Art. 3º Os estágios em regeneração da vegetação secundária, para Floresta Ombrófila Densa, 

passam a ser assim definidos: 

I - Estágio inicial de regeneração: 
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Espécies indicadoras de estágio inicial para Floresta Ombrófila Densa: Pteridium aquilium 

(Samambaia- das-Taperas), e as hemicriptófitas Melinisminutiflora (Capim-gordura) e 

Andropogon bicornis (capim-andaime ou capim-rabo-de-burro) cujas ervas são mais expressivas e 

invasoras na primeira fase de cobertura dos solos degradados, bem assim as tenófitas Biden pilosa 

(picão-preto) e Solidago microglossa (vara-de-foguete), Baccharis elaeagnoides (vassoura) e 

Baccharis dracunculifolia(Vassoura-braba), Senecio brasiliensis (Flôr-das-almas), Cortadelia 

sellowiana (Capim-navalha ou macegão), Solanum erianthum(Fumo-bravo). 

II - Estágio médio de regeneração: 

Espécies indicadoras de estágio médio para Floresta Ombrófila Densa: Rapanea ferrugínea 

(Capororoca), árvore de 7 a 15m de altura, associada à Dodonea viscosa (Vassoura-vermelha). 

III - Estágio avançado de regeneração: 

Espécies indicadoras de estágio avançado para Floresta Ombrófila Densa: Miconia cinnamomifolia, 

(Jacatirão-açu), árvore de 15 a 20m de altura, formando agrupamentos bastante densos, com copas 

arredondadas e folhagem verde oliva, sendo seu limite austral a região de Tubarão. Psychotria longipes (Caxeta), 

Cecropia adenopus (Embaúba), que formarão os primeiros elementos da vegetação secundária, começando a 

aparecer Euterpe edulis (palmiteiro); Schizolobium parahyba (Guapuruvu), Bathiza meridionalis (Macuqueiro), 

Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré). Hieronyma alchorneoides (licurana), começa a substituir a Miconia cinnamomifolia 

(Jacutirão-açu), aparecendo também Alchornea triplinervia (Tanheiro), Nectandra leucothyrsus (Canela-branca), 

Ocotea catharinensis (Canela-preta), Talauma ovata (Baguaçu), Chrysophylum viride (Aguai) e Aspidosperma olivaceum 

(peroba-vermelha), entre outras. 

 

5.3.2 COBERTURA VEGETAL 

A área onde será implantado o empreendimento é composta por vegetação herbácea, predominando 

a maior parte do terreno, conforme pode ser visto nas Fotos 5, 6 e 7. 
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Foto 5: Vista da vegetação predominantemente herbácea ocorrente no terreno em questão. 

 

 

 
Foto 6: Vista da vegetação predominantemente herbácea ocorrente no terreno em questão. 
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Foto 7: Vista da vegetação predominantemente herbácea ocorrente no terreno em questão. 

 

5.3.3 FAUNA 

A fauna da Mata Atlântica representa uma das mais ricas em diversidade de espécies e está entre as 

cinco regiões do mundo que possuem o maior número de espécies endêmicas, ou seja, não encontradas em 

nenhuma outra região. Está intimamente relacionada com a vegetação, tendo uma grande importância na 

polinização de flores, e dispersão de frutos e sementes.  

A precariedade dos levantamentos sobre a fauna da Mata Atlântica torna sua descrição e análise mais 

difícil que no caso da vegetação (ADAMS, 2000 apud USP, 2014), mas apesar da carência de informações para 

alguns grupos taxonômicos, estudos comprovam uma diversidade bastante alta (USP, 2014).  

Em relação aos mamíferos, são encontradas 250 espécies, sendo 55 endêmicas, com a possibilidade 

de existirem diversas espécies desconhecidas. São os componentes da fauna que mais sofreram com os vastos 

desmatamentos e a caça, verificando-se o desaparecimento total de algumas espécies em certos locais. Há 

uma grande quantidade de roedores e quirópteros (morcegos), e apesar de não ser tão rica em primatas 

quanto a Amazônia, possui um número razoável de espécies (ADAMS, 2000 apud USP, 2014). 

Na região do entorno do empreendimento, em visita técnica, pudemos observar apenas espécies de 

mamíferos domesticados como, cães, bovinos e equinos (Fotos 8 e 9).  
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Foto 8: Vista de exemplos de mamíferos ocorrentes no entorno do terreno em questão. 

 

 
Foto 9: Vista de exemplos de mamíferos ocorrentes no entorno do terreno em questão. 

 

Com hábitos predominantemente noturnos e discretos, os anfíbios são pouco visíveis em seu 

ambiente natural, e exploram praticamente todos os hábitats disponíveis. A Mata Atlântica concentra 370 

espécies de anfíbios, cerca de 65% das espécies brasileiras conhecidas. Destas, 90 são endêmicas, 

evidenciando a importância deste grupo (USP, 2014). 

O bioma também apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta, com 1020 espécies. É 

um importante centro de endemismo, com 188 espécies endêmicas e 104 ameaçadas de extinção. Estas 

espécies encontram-se ameaçadas principalmente pela destruição de habitats, pelo comércio ilegal e pela caça 

seletiva de várias espécies (USP, 2014). As Fotos 10 e 11 apresentam um indivíduo da avifauna na área. 
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Foto 10: Exemplo de ave frequentadora da região onde se insere o terreno em questão. 

 

 
Foto 11: Exemplo de ave frequentadora da região onde se insere o terreno em questão. 

 

Em um estudo realizado para avaliar o impacto ambiental das obras de implantação e pavimentação 

da rodovia BR-285 RS/SC, foram registrados para a área da bacia hidrográfica de Araranguá, 11 famílias e 35 

espécies de ictiofauna, entre as espécies encontram-se Lambaris, Carás, Joaninha, Traíra, Jundiá e Cascudos. 

A Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina – FATMA (2010) apresentou a primeira lista de 

animais ameaçados de extinção do Estado de Santa Catarina, onde constam 261 espécies de animais. 

Atualmente as maiores causas de extinção são a degradação de ambientes naturais, a conversão e a 

fragmentação dos habitats, decorrentes da expansão urbana, agricultura, pecuária, poluição e incêndios.  
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Santa Catarina segundo o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2014) está em 5o lugar 

em desmatamento da Mata Atlântica sendo que os Estados que estão em sua frente em desmatamento 

obtiveram redução significativa, ao contrário de Santa Catarina que aumentou 3% seu desmatamento. 

 

5.3.4 ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 

O município de Criciúma estabeleceu através de sua legislação algumas unidades de conservação. 

Como: Parque Natural Municipal Morro do Céu (Lei 5207 de 2008), Parque Ecológico José Milanese (Lei 

2.586/91), APA – Morro Albino e APA Morro Estevão (Lei 2.459/90 e 3.179/96), APA Lagoa do Verdinho 

(Lei 4.276/01), APA Morro Casagrande e Morro Cechinel (Lei 2.376/88) e APA do rio Sangão e Rio dos 

Porcos (Lei 3.179/1995). 

As demais unidades mais próximas, porém fora do município de Criciúma, são a APA Baleia Franca 

e a Reserva Biológica do Aguaí. 

O Parque Natural Municipal Morro do Céu, conforme o SNUC, é considerado uma unidade de 

conservação de proteção integral, uma vez que é enquadrada na categoria de “Parque” o qual  tem como 

objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Prefeitura 

Municipal de Criciúma-PMC, 2011). 

O Parque Ecológico José Milanese foi inaugurado dia 20/06/1993, com o propósito de preservar o 

patrimônio histórico, com a transformação da casa em museu, de uma das primeiras famílias italianas a 

colonizar o município, bem como a criação de um horto florestal, para promover atividades de educação 

ambiental e lazer. 

As APA’s Áreas de Preservação Ambiental é o tipo de unidade de conservação de uso sustentável, de 

acordo com a Lei 9.985/2000 - SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). As APA Morro 

Albino e APA Morro Estevão foram criadas devido aos protestos da comunidade, preocupados com 

degradação ambiental ocasionada pela exploração mineral do carvão. A partir dessa conscientização 

ambiental, mesmo tardia, foram criadas as demais áreas de proteção no município (VILL, 2006; COSTA E 

CAMARA, 2010; JORNAL DOS BAIRROS CRICIÚMA, 2015).  

Quanto a outras condicionantes ambientais, as APPs, assim como já exposto no presente estudo, 

foram realizadas adicionalmente o mapeamento das áreas que deveriam ser oficialmente protegidas e 

configuradas como tal, assim como é mostrado no Mapa 7 que segue, das Condicionantes Ambientais. 
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5.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Para elaboração do presente diagnóstico socioeconômico foram pesquisadas diversas fontes de dados 

governamentais e acadêmicos de conhecimento comum. Estes dados serviram para a caracterização dos 

principais aspectos socioeconômicos das áreas de vizinhança (AVI e AVM) e do município de Criciúma 

como um todo. 

 

5.4.1 DADOS DO MUNICÍPIO 

 Criciúma 

A fundação de Criciúma deu-se no ciclo da imigração européia do século XIX, com a chegada das 

primeiras famílias de imigrantes - 139 pessoas, procedentes das regiões de Veneza e Treviso, na Itália.  

A partir de 1890 chegam as primeiras famílias de poloneses, seguidas de imigrantes alemães e dos 

descendentes de portugueses vindos da região de Laguna. 

A área territorial total do município de Criciúma é de 235.701 Km² e sua densidade demográfica 

municipal é de 815,87 hab/Km² (IBGE, 2010). 

 

5.4.2 POPULAÇÃO 

Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a população de 

Criciúma totalizava 192.308 habitantes, sendo composta por 97.701 mulheres e 94.607 homens.  

A grande maioria da população é considerada urbana, totalizando 189.630 habitantes, enquanto que 

apenas 2.678 habitantes foram consideradas como população rural. As previsões de crescimento demográfico 

do IBGE estimavam que em 2015 a população alcançasse 206.918 habitantes.  

Especificamente quanto a AVI e AVM foram analisados dados referentes ao setor censitário n° 

42046080500, englobando a comunidade de São Domingos, na qual se localiza o CASE.  

Em relação às AVI e AVM deste estudo, as mesmas estão inseridas no bairro São Domingos, 

abrangendo a maior parte na área rural e outra na área urbana. 

Essa configuração é mostrada no Mapa 8.  
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Considerando a faixa etária da população que compõe os setores censitários no município de 

Criciúma, percebe-se que a população com idade entre 10 e 49 anos se apresenta em maior número.  

Também pode ser observada, a partir das pirâmides etárias, no município de Criciúma, que a 

população com idade maior que 50 anos apresenta quantidade muito baixa em 1991, mas a partir do ano 2000 

houve um envelhecimento da população conforme a Figura 5.  

 

 

 
Figura 5: Pirâmides Etárias de Criciúma em 1991, 2000 e 2010. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2015. 
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5.4.3. ECONOMIA 

Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) do município foi estimado em R$ 4.520.350,00. A 

distribuição deste PIB, em setores, encontra-se apresentado na Figura 6.  

 

 
Figura 6: Gráfico do PIB por setores de Criciúma. Fonte: IBGE Cidades, 2015. 

 

É possível observar que o município de Criciúma tem sua economia fortemente apoiada no setor de 

prestação de serviços (R$ 2.801.799,00) e no setor industrial (R$ 1.705.804,00), sendo que as atividades de 

agropecuária são insignificantes se comparado aos anteriores (R$ 12.747,00).  

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), a renda per capita média de 

Criciúma cresceu 95,96% nas últimas duas décadas, passando de R$ 542,21 em 1991 para R$ 802,98 em 2000 

e R$ 1.062,53 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 4,46% no primeiro período e 2,84% no 

segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 140,00, em reais de agosto de 2010) passou de 11,58% em 1991 para 7,53% em 2000 e para 2,17% em 

2010. 

Na década de 2000, o percentual da população de 18 ou mais economicamente ativa passou de 

68,03% em 2000 para 73,12% em 2010. Ao mesmo tempo, o percentual da população economicamente ativa 

que estava desocupada passou de 10,81% em 2000 para 4,13% em 2010 (Atlas de Desenvolvimento Humano 

no Brasil, 2015).  

 

5.4.4 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) 

Este parâmetro leva em consideração três aspectos: i) vida longa e saudável; ii) acesso ao 

conhecimento e, iii) padrão de vida. Estes aspectos geram cerca de 180 indicadores diferentes, que através de 

cálculos diversos geram três índices de IDHM: Renda, Longevidade e Educação.  
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O IDHM de Renda está apoiado principalmente na renda per capita; de longevidade na expectativa 

de vida ao nascer e de educação na porcentagem de faixas etárias com diferentes níveis de ensino concluídos. 

Para a leitura dos valores deste índice, este é dividido em diferentes faixas: muito baixo, baixo, médio, alto e 

muito alto. A Figura 7 a seguir demonstra como “ler” este índice.  

 

 
Figura 7: Gráfico indicando as faixas de desenvolvimento humano municipal. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2015). 

 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2015), o IDHM do município de 

Criciúma apresenta-se em 0,788 enquadrando-se em faixa de valores altos.  

A Figura 8 representa o gráfico dos dados da evolução do IDHM e seus componentes em Criciúma 

ao longo de duas décadas, entre 1991 e 2010. O mesmo demonstra que o município vem melhorando nos 

parâmetros de medição do mesmo.  

 

 
Figura 8: Gráfico da evolução do IDHM em Araranguá. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2015). 

 

5.4.5 O ZONEAMENTO MUNICIPAL E O TERRENO 

De acordo com o Plano Diretor Participativo do Município de Criciúma (definido pela Lei 

Complementar n° 95/2012) e; de acordo com a Lei de perímetros urbanos e da lei de zoneamento, uso e 

ocupação, que instituiu o Zoneamento Municipal e o Uso e ocupação do solo Lei n 3900 de 1999, 

consolidada em 2012, têm-se as características e a zona definida para o local onde se implantará o 

empreendimento. 
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O terreno do futuro CASE localiza-se em zona Agropecuária e Agroindustrial – ZAA, próximo às 

margens da BR 101.  

De acordo com Art. 154 e subseção IX da Lei Complementar n  95/2012 que institui o plano 

diretor participativo do município de Criciúma, respectivamente – A Macrozona, corresponde às áreas já 

ocupadas do município com predomínio das atividades agropecuárias, industriais de pequeno, médio e grande 

porte, assim como o uso residencial em médias e grandes glebas. 

Segundo Consulta de Viabilidade da construção do CASE, a declaração n 438/2015 do município 

de Criciúma permite a construção e está apenas condicionada à elaboração do presente EIV. 

Conforme Declaração nº 295/2016 - processo administrativo n°474999 (Anexo 10), a Secretaria de 

Justiça e Cidadania de Santa Catarina realiza consulta para fins de licenciamento ambiental do 

empreendimento à Divisão de Planejamento Físico e Territorial do governo municipal sobre a instalação do 

CASE, da qual obteve parecer favorável. 

 

5.4.6 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO ENTORNO 

A AVI e a AVM definidas para o presente EIV do CASE localiza-se em área zona agropecuária e 

agroindustrial (ZAA), abrangendo uma porção da área industrial 1 (ZI1), zona mista 2 (ZM2) e uma zona de 

área de proteção ambiental (Z-APA) estas no perímetro urbano e zona rural (ZR), neste contexto, estas são as 

zonas de interesse deste estudo. 

O lote em que será implantado o empreendimento localiza-se em zoneamento determinado como 

ZAA – Zona Agropecuária e Agroindustrial. O entorno correspondente às AVI e AVM, respectivamente 

Área de Vizinhança Imediata e Mediata são aquelas que correspondem aos demais zoneamentos mencionados 

acima (Mapa 9). 

Em um âmbito geral, a ocupação AVI e AVM apresentam áreas com propriedades rurais, poucas 

residenciais, comércio, indústria, serviços em geral e uma área de preservação ambiental na AVM, segundo os 

zoneamentos definidos pelo Plano Diretor Participativo, lei de zoneamento, uso e ocupação do município e 

segundo visita técnica realizada em Novembro de 2015. 

O mapeamento realizado mostra a ocupação do solo no entorno, a partir de observações de imagens 

do software Google Earth das áreas de influência do empreendimento (Mapa 10). 
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Mapa 10: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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Classes Área (m²) Área (ha)
Agricultura 2.139.206,35 213,92
Corpos d'Água 21.747,27 2,17
Edificações 58.996,07 5,90
Reflorestamento 174.956,72 17,50
Remanescentes Florestais 1.046.629,99 104,66
Solo Exposto 40.233,35 4,02
Vegetação Arbustiva 101.207,09 10,12
Vegetação Rasteira 722.019,82 72,20
TOTAL 4.304.996,67 430,50
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5.4.7 CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 

A região da AVM abrange outro bairro sendo este sem nome. Os bairros que fazem divisa com São 

Domingos apresentam indústrias estabelecidas, comércio e serviços, residências com baixa densidade 

populacional, e um remanescente florestal (Foto 12). A Área de Vizinhança Imediata apresenta a ocorrência 

áreas de agricultura, no entorno do empreendimento (Foto 13). 

 

 
Foto 12: Vegetação rasteira com remanescente florestal ao fundo. Fonte Base Ambiental, 2015. 

 

 
Foto 13: Plantação de fumo na AVI. Fonte Base Ambiental, 2015. 
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A Área de Vizinhança Mediata apresenta as mesmas características, porém com a presença de 

algumas indústrias e um maior número de residências. As características gerais das construções são 

edificações com um pavimento sendo em sua grande maioria de alvenaria (Foto 14). 

 

 
Foto 14: Residências de alvenaria. Fonte Base Ambiental, 2015. 

 

Os aspectos principais da AVI e AVM descritos acima podem ser vistos nas fotografias abaixo, 

obtidas no momento da visita técnica do entorno.  

A Área de Vizinhança Mediata – AVM abrange o entorno que corresponde a uma porção do Bairro 

São Domingos, assim como a própria BR 101 e sua marginal que dá acesso ao empreendimento pela Rua 

Pedro Liberato Pavei. Ao longo da BR 101, próximo ao empreendimento há estabelecimentos industriais 

(Fotos 15 e 16). 

 

 
Foto 15: Indústria próxima ao acesso 2. Fonte Base Ambiental, 2015. 
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Foto 16: Indústria na AVM. Fonte Base Ambiental, 2015. 

 

De um modo geral, o uso e a ocupação do solo na AVI e AVM estão caracterizadas por grandes 

áreas agrícolas e industriais. 

A pavimentação das vias de acesso (BR 101) da AVM e da AVI é predominantemente de asfalto, 

sendo que as ruas vicinais sem pavimentação, ou seja, de terra batida o mesmo a rua de acesso ao 

empreendimento encontra-se sem pavimentação. 

 

5.4.8 EQUIPAMENTOS URBANOS EXISTENTES 

Segundo ABNT NBR nº 9284/1986, tem-se equipamentos urbanos como: “todos os bens públicos e 

privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, 

implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos ou privados”. 

Estes podem abranger desde equipamentos públicos de abastecimento de água, esgoto, energia 

elétrica, coleta de água pluvial, rede telefônica, bem como serviços de comércio e industrial localizados nas 

áreas urbanizadas. Assim, a norma supracitada cria e oferece as seguintes categorias de equipamentos 

urbanos: 

 Circulação e transporte; 

 Cultura e religião; 

 Esporte e lazer; 

 Infraestrutura; 

o Sistema de comunicação; 

o Sistema de energia; 

o Sistema de iluminação pública; 

o Sistema de saneamento; 

 Segurança pública e proteção; 

 Abastecimento; 

 Administração pública; 
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 Assistência social; 

 Educação; 

 Saúde. 

Num âmbito geral, em Criciúma os equipamentos urbanos de saúde e educação foram levantados 

através do IBGE (2015). A partir destes dados, tem-se o levantamento de unidades de saúde por tipo de 

administração, ou seja, Federal (0), Estadual (1), Municipal (56) e de administração privada (94). 

Em Criciúma há 87 instituições de ensino educacional a maioria das unidades de ensino corresponde 

ao pré-escolar (93), seguido pelo ensino fundamental (87) e 25 escolas de ensino médio (IBGE, 2015). Na 

AVI e AVM não há unidades de ensino. 

Quanto aos serviços essenciais à população, pode-se dizer que o município esta sendo atendido em 

praticamente todos os itens básicos. Os sistemas públicos de abastecimento de água e Esgotamento Sanitário 

no Município de Criciúma são operados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

 No que se refere ao tratamento de esgoto sanitário, atualmente a CASAN está em fase de 

implantação de rede coletora com previsão de abrangência de 150 km e 5.280 m de interceptor nos diâmetros 

entre 400 e 600 mm, implantação de quatro estações elevatórias de médio porte e um câmara de carga, cuja 

função é reunir os esgotos das estações elevatórias e encaminhá-los a ETE (Estação de Tratamento de 

Esgoto). O tratamento será através de Reator Anaeróbico (UASB), seguido de Filtro Biológico, o que garante 

a eficiência superior da 90%. A população inicial atendida será de 80.594 e final 115.213 habitantes.  

(CASAN, 2016). 

Segundo a CELESC, responsável pelo o abastecimento de energia em Criciúma, há 2.798.623 

unidades consumidoras no município. A energia elétrica é transmitida através de linhas aéreas suportadas por 

postes de concreto paralelos as vias (Fotos 17 e 18). 

 

 
Foto 17: Relógio de leitura CELESC. Fonte Base Ambiental 2015. 
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Foto 18: Postes com linhas de transmissão. Fonte Base Ambiental, 2015. 

 

Na AVI e na AVM foram observados pontos de ônibus, na rua Pedro Liberato Pavei, uma parada de 

ônibus padrão sendo utilizada pela população local, não foi observado telefones públicos no entorno do 

empreendimento (Foto 19). 

 

 
Foto 19: Ponto de ônibus na área de influência, fonte Base Ambiental, 2015. 

 

Quanto a sistemas de drenagem pluvial, pode-se dizer que o entorno é precário apresentando apenas 

canais de drenagem próximos ao terreno. A AVI apresenta ausência e deficiências nos sistemas, o que pôde 

ser observado na visita técnica com acúmulos de água da chuva ao longo de buracos nas vias destituídas de 

pavimentação. 
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A as vias de acesso em AVI e AVM é constituída de terra batida, a pavimentação é concentrada nas 

ruas dos empreendimentos industriais e na marginal e rodovia BR 101. A ausência de pavimentação ocasiona 

o surgimento de barro e acúmulo de água em pequenos desníveis e buracos na rua, ocorrendo certa 

dificuldade de mobilidade tanto para as pessoas que residem nesses locais quando para o trânsito de veículos 

(Fotos 20 e 21).  

 

 
Foto 20: Via de terra batida, fonte Base Ambiental, 2015. 

 

 
Foto 21: Via pavimentada, fonte Base Ambiental, 2015. 
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Quanto à sinalização de trânsito, o município de Criciúma apresenta placas em suas vias principais 

(margem da BR-101), não caracterizando uma deficiência propriamente dita, mas melhorias poderão ser 

implementadas no local, como a sinalização de indicação para acesso do futuro Case. 

 

5.4.8.1 ACESSO E VIAS PRINCIPAIS 

O município de Criciúma pertence à mesorregião Sul Catarinense, formada por 03 microrregiões que 

são Araranguá, Criciúma e Tubarão, sendo que estas são formadas por 45 municípios no total, portanto os 

acessos ao município são realizados também aos demais municípios da região. 

Destacam-se as BR 101, SC 445 e SC 446 que cortam o município e são as Rodovias Federais e 

Estaduais importantes na região (DEINFRA, 2013). O futuro empreendimento é acessado através da BR 101 

pelo contorno no Km 392 Sul ou pelo contorno no Km 396 Norte, pois se localiza próximo às suas margens, 

em área de Agroindustriais da região (Figura 9).  

 

 
Figura 9: Acesso ao empreendimento, fonte Google Earth, 2015. 

 

Há pontos notáveis que podem ser citados, que visualizados pelo interessado em acessar o local do 

empreendimento, auxiliam nessa ação. Um ponto notável para auxiliar no acesso é uma indústria de cerâmica 

de nome Portinari que se encontra ao lado esquerdo da BR 101 (vindo da região norte) bem no acesso a 

marginal que dará condições de acessar a rua para o empreendimento, no sentido oposto pode-se verificar 

também a presença de uma indústria de cerâmica de nome Angelgres cerâmica onde a aproximadamente 2 

Km adiante dará acesso a rua do CASE. 
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5.4.8.2 CARACTERÍSTICAS DE TRÁFEGO NA REGIÃO 

A área do entorno do futuro CASE não apresenta muito movimento, mesmo tendo proximidades da 

BR 101 (Rod. Gov. Mário Covas), uma das mais importantes do país em termos de movimentação de cargas 

e tráfego de veículos, devido a sua característica rural na região.  

O terreno do empreendimento localiza-se próximo da BR 101, há cerca de 1500 m do acesso à BR 

101. A via que leva ao empreendimento é vicinal (Rua Pedro Liberato Pavei). 

A área de entorno é essencialmente rural, com casas de baixa estatura, padrão simples e a Rua do 

empreendimento basicamente dá acesso a essas residências, sítios, chácaras e ao empreendimento. Portanto o 

tráfego é local compreendendo chegadas e saídas dos moradores e usuários CASE (advogados, funcionários, 

etc.).  

É possível inferir que haverá aumento no fluxo de veículos locais, especialmente devido à 

implantação do empreendimento. Isto porque haverá a passagem diária de viaturas, prestadores de serviços, 

visitantes, advogados, funcionários à unidade.  

Como o porte da edificação é pequeno, as características geradas pelo empreendimento não terão 

grande influência no entorno. A própria BR 101 nas proximidades tem condições de dar fluidez ao tráfego 

regional.  

 

5.4.8.3 GERAÇÃO DE TRÁFEGO 

Empreendimentos de médio e grande porte, que tendem a atrair maior número de viagens, causando 

reflexos, muitas vezes negativos na circulação em seu entorno imediato, prejudicando a acessibilidade de toda 

uma região, ou fragilizando a segurança de veículos e pedestres, podem ser considerados Pólos Geradores de 

Tráfego (PGTs). 

Direta ou indiretamente, estes empreendimentos geram demandas de tráfego atípicas às de uso e 

ocupação do solo e podem ocasionar diversos problemas urbanísticos, no trânsito e transportes.  

Estes problemas relacionam-se principalmente a utilização das vias públicas para estacionamento, 

sobrecarga do sistema de transporte coletivo, congestionamento nas vias de acesso, colapso da capacidade 

viária nas vias principais e adjacentes, entre outros aspectos associados. Diante destes aspectos faz-se 

necessário a análise das possíveis consequências geradas no tráfego a partir da implantação ou expansão de 

determinado empreendimento.   

No caso da implantação do CASE, foi considerado que o empreendimento é de pequeno porte e, 

portanto os impactos possivelmente serão pouco notados no entorno, considerados insignificantes neste 

assunto. 

 

6 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Segundo a resolução CONAMA N° 001/86, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-
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estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; ou a qualidade dos recursos ambientais. 

A resolução determina ainda que a análise dos impactos ambientais de um projeto e de suas 

alternativas deve ocorrer através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 

prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), 

diretos e indiretos, imediatos em médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 

reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

Os impactos de vizinhança, por sua vez, podem ser caracterizados como alterações causadas por 

dado empreendimento ou atividade em determinado espaço geográfico que apresentam características de 

moradia, paisagem, infraestrutura pública, circulação, bem como suas relações socioculturais comuns. 

Todavia, a definição espacial dos impactos de vizinhança deve ser mensurada com certa flexibilidade, uma vez 

que esta delimitação depende da atividade em análise, bem como do impacto considerado. 

Diante do contexto exposto, o presente estudo adotou uma metodologia de avaliação baseada em 

uma combinação de métodos com a finalidade de identificar e estabelecer os principais impactos das distintas 

fases do empreendimento. Buscando posteriormente inter-relacioná-los às consequências positivas ou 

negativas refletidas sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, sendo que os principais aspectos 

metodológicos dessa análise estão descritos a seguir. 

 

6.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Entre os métodos utilizados para identificação e avaliação de impactos destacam-se o uso de reuniões 

ad hoc, a produção de um checklist, a utilização de matrizes de interação e a produção de um conjunto 

informações e mapas temáticos, utilizados como base para a realização das análises. 

Inicialmente, a avaliação de impactos partiu da análise rigorosa dos dados e mapas compilados neste 

estudo na fase de diagnóstico, bem como do levantamento da legislação incidente sobre a área. 

Posterior a esta etapa, utilizou-se o método “ad hoc”, no qual através de reuniões multidisciplinares a 

equipe envolvida no estudo pôde, de forma rápida, identificar as distintas fases de análise do 

empreendimento, definidas como: implantação e operação. 

Nestas reuniões, a equipe também identificou os principais elementos sujeitos a impactos ambientais 

nas distintas fases do empreendimento, destacando-se: 

Os elementos relacionados ao meio Físico: 

Solo e subsolo 

 Atmosfera 

 Recursos hídricos 

 Geologia e Geomorfologia 

Os relacionados ao meio Biótico: 

 Fauna 

 Flora 

Os relacionados ao meio Socioeconômico: 
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 Sociais 

 Cultuais 

 Históricos 

 Econômicos 

 Infraestrutura 

Como principal resultado das reuniões ad hoc destaca-se a produção de um checklist, no qual foram 

identificados os possíveis impactos associados à implantação e operação do empreendimento em análise. 

De posse deste checklist, a equipe dedicou-se a elaboração da matriz de interação inicial, na qual foram 

cruzados os impactos ambientais identificados às distintas fases definidas como prioridade de análise do 

presente estudo. A utilização e análise desta matriz possibilitou também que equipe caracterizasse cada 

impacto individualmente, buscando identificar as relações entre as respectivas fontes indutoras e os aspectos 

impactados. 

Posteriormente foi produzida uma matriz de interação para caracterização dos impactos, no qual 

foram analisados atributos de Natureza, Abrangência, Incidência, Probabilidade, Temporalidade, 

Reversibilidade, Magnitude e Grau de Resolução, cuja descrição de cada atributo é apresentada na Tabela 3. 

 

Atributo Descrição Valores atribuídos 
Natureza 
 

Impacto positivo ou benéfico, quando sua manifestação resulta na 
melhoria da qualidade ambiental. 

1 

Impacto negativo ou adverso, quando sua manifestação resulta em 
dano à qualidade ambiental. 

-1 

Abrangência 
 

Impacto local, quando sua manifestação afeta apenas a área de 
influência direta (AID) e a área diretamente afetada (ADA). 

1 

Impacto regional, quando sua manifestação afeta a área de 
influência indireta (AID), ou outras conformações mais amplas. 

2 

Incidência Impacto indireto, quando resultante de sua manifestação, ou 
quando é parte de uma cadeia de manifestações. 

1 

Impacto direto, quando resultante de uma simples relação de causa 
e efeito; 

2 

Probabilidade  
 

Probabilidade remota de ocorrência do impacto; 1 

Probabilidade incerta de ocorrência do impacto; 2 

Probabilidade provável de ocorrência do impacto; 3 

Probabilidade certa de ocorrência do impacto; 4 

Temporalidade Impacto temporário, quando sua manifestação tem duração 
determinada, incluindo-se nesse atributo a reversibilidade; 

1 

Impacto cíclico, quando sua ocorrência tende a manifestar-se 
periodicamente; 

2 

Impacto permanente, quando, uma vez executada a intervenção, 
sua manifestação não cessa ao longo de um horizonte temporal 
conhecido, incluindo-se nesse atributo a irreversibilidade. 

3 

Reversibilidade Impacto reversível, quando sua manifestação permite a 
reversibilidade ao estado inicial; 

1 
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Atributo Descrição Valores atribuídos 
Impacto mitigável, quando sua manifestação permite a 
reversibilidade parcial ao estado inicial. 

2 

Impacto irreversível, quando sua manifestação não possibilita a 
reversibilidade ao estado inicial; 

3 

Magnitude Magnitude pequena, quando o impacto gera pequenas alterações 
nos aspectos ambientais, sociais e econômicas; 

1 

Magnitude média, quando o impacto gera alterações médias nos 
aspectos ambientais, sociais e econômicos; 

2 

Magnitude grande, quando o impacto gera grandes alterações nos 
aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

3 

Grau de Resolução Grau de resolução alto, quando a resolução do impacto depende 
apenas do empreendedor e tem grande possibilidade de ser 
executada; 

1 

Grau de resolução médio, quando a resolução do impacto depende 
apenas do empreendedor e poucos atores locais e tem boas chances 
de ser executada; 

2 

Grau de resolução pequeno, quando a resolução do impacto 
depende apenas do empreendedor e de diversos atores e tem pouca 
possibilidade de ser executada; 

3 

Nenhum grau de resolução, quando a resolução ou mitigação do 
impacto não pode ser implementada; 

4 

Tabela 3: Atributos de avaliação de impactos e valores atribuídos. 

 

De acordo com a sistemática adotada para a avaliação dos impactos, foram atribuídos valores a cada 

um destes atributos para composição da significância, que foi obtida a partir da seguinte fórmula. 

(N).(A+I+P+T+R+M+GR)=S 

Onde: 

N=Natureza 

A=Abrangência 

I=Incidência 

P=Probabilidade 

T=Temporalidade 

R=Reversibilidade 

M=Magnitude 

GR=Grau de Resolução 

S=Significância 

Para composição dos valores de significância adotou-se a seguinte correlação da Tabela 4. 
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Significância Positiva Significância Negativa 

8 Insignificante -8 Insignificante 

9 Insignificante -9 Insignificante 

10 Insignificante -10 Insignificante 

11 Pequena -11 Pequena 

12 Pequena -12 Pequena 

13 Pequena -13 Pequena 

14 Pequena -14 Pequena 

15 Média -15 Média 

16 Média -16 Média 

17 Média -17 Média 

18 Média -18 Média 
19 Média -19 Média 

20 Grande -20 Grande 

21 Grande -21 Grande 

22 Grande -22 Grande 
23 Grande -23 Grande 

24 Grande -24 Grande 
Tabela 4: Correlação Categórica à Significância dos Impactos. 

 

Cabe ressaltar que estes valores têm caráter categórico e não numéricos, sendo empregados com o 

intuito de reduzir a subjetividade durante o processo de avaliação ambiental e, posteriormente, priorizar a 

adoção de planos ambientais, onde se incluem medidas de mitigação, otimização e compensação, assim como 

a adoção de controles ambientais visando à viabilidade da implantação e ocupação do empreendimento. 

Por fim, a partir da metodologia adotada, a equipe gerou tabela específica para cada impacto, à qual 

foram associadas recomendações e proposições relativas às ações de mitigação, compensação e controle, bem 

como programas ambientais. 

A seguir são apresentados os principais aspectos analisados, no sentido da presente metodologia, 

seguem os principais resultados das distintas etapas desenvolvidas para a avaliação de impactos ambientais. 

Entre estes resultados destacam-se: 

 Matrizes de Interação – Caracterização 

Apresenta o checklist de impactos e fazendo alusão à caracterização por atributos de cada meio 

analisado (físico, biótico e o socioeconômico). 

 Matriz de Interação – Significância 

Apresenta o checklist de impactos fazendo alusão aos valores atribuídos para composição da 

significância de cada meio analisado (físico, biótico e o socioeconômico). 

Descrição detalhada de cada impacto analisado em função do diagnóstico realizado e de aspectos 

levantados especificamente ao empreendimento, incluindo ações necessárias e propostas para o controle, 

mitigação e compensação aos impactos possíveis. 

 Matriz de Interação – checklist 

Apresenta o checklist de impactos fazendo alusão às principais fases de ocorrência.  
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6.2 MEIO FÍSICO 

 

6.2.1 SOLOS 

Quanto à classe de impactos relacionados ao solo foi considerada a possibilidade de ocorrência de: 

erosão, impermeabilização do solo, contaminação do solo e alteração de uso do solo. 

A possibilidade de ocorrência de erosão e impermeabilização do solo está relacionada às obras de 

implantação da unidade, a contaminação do solo às fases de implantação e operação, e as alterações de uso do 

solo serão decorrentes da implantação da mesma. 

Os processos erosivos estão associados às obras de implantação, principalmente na fase de execução 

das fundações quando o solo fica exposto e, pela ação eólica e das chuvas pode desencadear processos de 

erosão superficial. 

Como o terreno é consideravelmente plano e retilíneo não serão necessários cortes e terraplanagem 

expressivos, o que desencadeia baixo potencial de impactos erosivos.  

Todavia, a adoção de medidas preventivas bem como a utilização de técnicas construtivas adequadas 

tende a minimizar ou eliminar por completo as chances de ocorrência deste impacto quando a unidade for 

implantada é preceito para uma obra sustentável e planejada. 

A impermeabilização do solo está associada ao asfaltamento, calçamento, cimentação e a construção 

de edificações de forma geral, ocasionando a perda de capacidade de absorção da água pelo solo tendo como 

principais consequências o aumento da evapotranspiração e crescimento dos volumes de escoamento 

superficial.   

Esse impacto é comum aos processos de urbanização em si e representa um desafio para 

planejadores e urbanistas da mitigação das consequências do crescimento urbano e dos impactos sobre os 

sistemas de drenagem urbana. 

Já é sabido que o conceito de drenagem urbana contemporâneo deve ser aquele que favoreça o 

armazenamento temporário das águas das chuvas nos lotes e edificações, bem como propiciando a percolação 

de água no solo, evitando que se transfiram os impactos à jusante.  

Assim, na medida do possível o projeto da edificação deverá priorizar ao máximo a manutenção de 

áreas gramadas e com cobertura verde, ou viabilizando o uso de pavimentações tipo paver e com blocos 

vazados (quando possível, dando prioridade a segurança). Esses dispositivos poderiam ser locados nas áreas 

sociais, de entrada e de administração da unidade, bem como no pátio de sol dos detentos temporários. As 

áreas de estacionamento em frente à edificação também podem ser áreas de permeabilidade da chuva com 

uso desses dispositivos.  

A contaminação do solo por substâncias orgânicas e inorgânicas por sua vez está predominantemente 

associada à disposição de químicos, efluentes e resíduos de forma inadequada, resultantes das atividades de 

operação da unidade. 

Tendo em vista o porte do empreendimento e que para a sua implantação e operação devem ser 

cumpridas as normas relativas à gestão de resíduos e tratamento de efluentes, acredita-se ser pouco provável a 

ocorrência destes tipos de impactos. Isto, ainda envolvido com o processo de licenciamento ambiental em 
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nível municipal que deverá fiscalizar a implantação de medidas mitigadoras e de controles ambientais 

inerentes à conservação local quanto a sua entrada em operação e sua construção.  

Com relação ao tratamento de efluentes (esgoto), a unidade possuirá uma ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto) pré-fabricada e modular para o futuro Case. 

Os resíduos sólidos serão acondicionados em local próprio, restrito e devidamente isolados através 

de estruturas de alvenaria na área do empreendimento. Visando facilitar a coleta desses resíduos sólidos, este 

local de armazenamento será implantado na parte frontal do empreendimento, próximo ao acesso de saída, 

facilitando a sua remoção pela a empresa coletora municipal. 

As alterações no uso do solo por sua vez estão associadas a mudanças que transformem a maneira 

como a terra vem sendo utilizada, transformando áreas rurais em urbanas, residenciais em mistas ou outras 

mudanças associadas à forma de urbanização ou a atividade em análise.  

No entanto, de forma geral todos estes impactos podem ser considerados negativos, caso venham a 

ser efetivados ao empreendimento. Assim, apresenta-se abaixo a análise destes impactos, bem como os 

fatores geradores e ações de controle e mitigação, as quais podem ser visualizadas na Tabela 5.  
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Tabela 5: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Solo. 
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6.2.2 AR 

Quanto à classe de impactos relacionada ao ar, foi analisada a possibilidade de geração de poluentes 

atmosféricos e aumento nos níveis de ruído e vibração em função da unidade instalada na área. Ambos os 

impactos podem ocorrer tanto na fase de implantação como de operação. 

De forma geral, a geração de poluentes atmosféricos pode estar relacionada ao aumento no fluxo de 

veículos, enquanto que os ruídos e vibrações relacionam-se às obras de implantação da unidade. 

O fluxo de veículos poderá aumentar em função da realização das obras da unidade, resultando no 

aumento da geração de poluentes oriundos das descargas automotivas dos caminhões, dos equipamentos e 

maquinários que possam ser empregados nas atividades de obras civis, bem como da dispersão de poeira pela 

passagem dos veículos.  Por isso esses impactos foram caracterizados como indiretos à obra da unidade do 

Case.  

Na fase de operação a emissão de poluentes atmosféricos poderá também ocorrer de forma indireta 

na unidade em função do fluxo veículos de pessoas ligadas aos detentos, tais como familiares, visitantes e 

advogados. Também em função do aumento do fluxo de veículos de funcionários em função da ocorrência 

do serviço prisional o que acarretará a contratação de pessoas. Esses veículos trafegando constantemente na 

área poderão emitirão poluentes, principalmente se forem antigos e com pouca manutenção. 

No caso das viaturas que venham a atender a unidade, essas devem ser mantidas, na medida do 

possível, sob frota nova (de no máximo 10 anos de utilização) e sua manutenção deve ser constante e 

eficiente. 

O aumento dos índices de ruído está associado à construção do empreendimento, sendo que nessa 

fase os ruídos gerados, conforme tipo e intensidade tendem a gerar mais incômodos junto aos 

empreendimentos locais. Todavia, estes têm características temporárias e sazonais, ocorrendo conforme o 

ritmo de construção do empreendimento.  

As atividades construtivas deverão ocorrer dentro dos parâmetros e horários admissíveis pelas leis 

municipais e conforme preconiza a NBR 10.152/00 (Nível de Ruído para Conforto Acústico) e a NBR 

10.151/00 (Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas).  Assim, esse tipo de impacto também pode ser visto 

como insignificantes em função do empreendimento em estudo, seu porte e de todas as características do 

entorno. 

A análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle, mitigação e controle 

podem ser visualizadas na Tabela 6. 
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Tabela 6: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Ar. 
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6.2.3 CLIMA  

Quanto à classe de impactos relacionada a alterações climáticas, foi analisada a possibilidade de 

ocorrência de alterações locais, tanto no microclima, como no padrão de ventos e iluminação.  

A alteração do microclima associada ao empreendimento relaciona-se principalmente a 

impermeabilização do solo e construção das edificações, bem como o sombreamento de áreas devido à 

construção de edificações. 

Estas obras tendem a aumentar a temperatura em períodos de calor e diminuí-la em períodos de frio 

devido à remoção da vegetação e impermeabilização do solo. Entretanto, tendo em vista o próprio grau de 

urbanização (área rural) do entorno e suas características de clima, esse impacto não se aplica.  

A alteração dos padrões de vento por sua vez, relaciona-se a construção de estruturas urbanas que 

tendem a criar corredores de vento, muito comuns em áreas urbanas, principalmente as áreas verticalizadas 

com predominância de edifícios, mas como o local onde será instalada a unidade está inserida em áreas rurais, 

sem edificações este impacto não se aplica para esta implantação. 

Os padrões de iluminação natural tendem a não gerar impactos junto à vizinhança, uma vez que a 

unidade estará instalada em uma área aberta que já possui edificações similares. A estrutura proposta não é 

verticalizada, perfazendo baixa estatura não acarretando sombreamento de outras edificações. 

A análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle, mitigação e controle 

podem ser visualizadas na Tabela 7. 
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Tabela 7: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Clima. 
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6.2.4 ÁGUA  

Quanto à classe de impactos relacionados à água, foi analisada a possibilidade de alterações na 

demanda, qualidade e usos da água.  

As alterações da quantidade de água estão associadas ao aumento da demanda de água gerada pela 

unidade em função da bacia hidrográfica em estudo, bem como suas consequências locais e regionais.  

Quanto ao abastecimento o possível impacto em função da quantidade de água poderia ser sentido 

somente em algum período de escassez de água (estiagem, por exemplo). Neste caso a sensibilização ocorreria 

em todo o município e não apenas ao empreendimento. Sabe-se, contudo que são situações adversas, porém 

de ocorrência não programada e, portanto não será em virtude da operação da unidade, que possui viabilidade 

técnica de abastecimento de água expedida pela CASAN (Anexo 7). 

Outro aumento poderá ser resultante da maior necessidade de uso de água nas atividades de obras de 

implantação da unidade prisional. Entretanto, a gestão adequada das obras e operação da unidade deve ser 

bom mecanismo de controle evitando o desperdício de água nessas atividades. Assim esse impacto foi 

caracterizado com significância pequena, devido principalmente a sua probabilidade incerta de ocorrência e a 

pouca representatividade do consumo do CASE.  

A alteração da qualidade da água está associada a contaminações das águas subterrâneas e águas 

superficiais, normalmente em função da disposição inadequada de efluentes e resíduos sólidos. Para evitar tais 

contaminações a unidade deverá implantar e operar (adequadamente) sistemas de coleta, tratamento e 

destinação dos efluentes sanitários gerados pelo pessoal, lavanderias e cozinhas etc. Além disso, dispor de 

ambientes para o acondicionamento adequado dos resíduos sólidos realizando a triagem e separação em 

resíduos orgânicos, rejeitos e aqueles passíveis de reciclagem para disposição para a coleta, assim como já foi 

mencionado no presente EIV.  

A implantação da nova unidade não deve ter como resultados a gradativa degradação do meio 

ambiente e meio social do entorno através da polução dos corpos hídricos, sejam eles superficiais ou 

subterrâneos. As legislações pertinentes são vastas e deverão ser respeitadas em sua totalidade, principalmente 

aquelas referentes à emissão de efluentes em outros recursos hídricos. 

A análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle, mitigação e controle 

podem ser visualizadas na Tabela 8. 
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Tabela 8: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Água. 
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6.2.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

Quanto às classes de impactos relacionadas à geologia/geomorfologia, foi analisada a possibilidade de 

ocorrência alterações das condições geotécnicas e das características dinâmicas do relevo local, ambas 

relacionadas às obras da fase de implantação do CASE. 

As alterações das condições geotécnicas são geradas pela interferência de obras de qualquer natureza 

que alterem o fluxo de percolação em solos e rochas, a dinâmica de escorregamento de massas ou outras 

alterações pedológicas e geológicas. 

No tocante ao local de estudos e devido a características do terreno que é plano e retilíneo em 

loteamento rural já consolidado, considerou-se uma chance incerta de modificações e impactos quanto a esses 

assuntos.  

Com a análise, estes impactos foram considerados insignificantes no que diz respeito às obras de 

ampliações, uma vez que técnicas adequadas de construção tendem a minimizar e/ou evitar sua ocorrência. 

Os fatores geradores e ações de controle, mitigação e controle podem ser visualizados na Tabela 9, sendo que 

as Matrizes 1 e 2 trazem as interações da caracterização e da significância dos impactos relacionados ao meio 

físico, conforme metodologia adotada. 
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Tabela 9: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Geologia e Geomorfologia. 
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Matriz de Interação 1: Caracterização do meio físico. 
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Matriz de Interação 2: Significância do meio físico. 
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6.3 MEIO BIÓTICO 

Especificamente acerca do meio biótico foram analisados 7 impactos classificados em 2 classes de 

impactos: Fauna e Flora.  

 

6.3.1 FAUNA 

Quanto à classe de impactos relacionada à fauna, foram consideradas a possibilidade de destruição de 

habitats, alteração da fauna local e aparecimento/desenvolvimento de vetores. Os dois primeiros impactos 

são relacionados às obras da fase de implantação e o último tanto a fase de implantação como de operação. 

Considerou-se que o empreendimento destruir apenas microhabitats naturais (gramado; insetos e 

rastejantes), devido a necessidade de construção das estruturas, tendo uma significância média, quanto aos 

macrohabitats o empreendimento não irá destruir, isto porque não haverá supressão de vegetação nativa. 

Além disso, a paisagem do entorno já se encontra fragmentada pela característica rural da região. 

Quanto às alterações da fauna local considerou-se que supressão de vegetação arbustiva e pioneira 

que existe ali poderá afetar principalmente insetos, pequenos roedores locais. Todavia, esses grupos têm 

grande possibilidade de se reestabelecer em outros locais, tornando sua magnitude de pequena.  

O aparecimento de vetores por sua vez pode ser propiciado através da disposição inadequada de 

resíduos e efluentes sanitários na área da unidade. Na operação da unidade, tomando-se a medidas de realizar 

o abrigo adequado de resíduos sólidos será um controle quanto à disseminação de vetores e insetos, no 

entanto se isso não for realizado poderá gerar impactos nesse assunto.  

Outra forma de disseminação de vetores é resultado da ocorrência das obras que, sem a gestão 

adequada, podem desencadear o acúmulo de materiais (resíduos da construção civil) propiciando o 

aparecimento de animais peçonhentos, roedores e outros vetores de doenças como a dengue, especialmente 

no verão. Epidemias como essas têm sido comuns em todo o território nacional e devem ser evitados com o 

adequado manuseio e destinação dos entulhos e demais resíduos das obras através do Programa de Gestão de 

Obras e implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. A análise deste 

impacto considerou incerta a possibilidade de ocorrência de vetores, dada a natureza socioeducativa da 

atividade a ser ali desempenhada. 

Já para os efluentes sanitários o cenário é previsível, uma vez que a unidade terá sistema de coleta e 

tratamento próprio, evitando quaisquer impactos devido à destinação inadequada desses efluentes. No 

período de obras, os mesmos controles devem ser realizados, ou seja, disponibilizar aos trabalhadores 

banheiros químicos próprios, de forma suficiente, evitando impactos sobre o assunto.  

A análise se dá conforme a Tabela 10.  
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Tabela 10: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Fauna. 
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6.3.2 FLORA 

Quanto à classe de impactos relacionada à flora, foram consideradas a possibilidade de mudanças da 

paisagem natural, fragmentação de habitats, perda da diversidade biológica e supressão de vegetação.  

As mudanças da paisagem natural estão relacionadas predominantemente a supressão de vegetação, 

que substituiria as paisagens naturais e por sua vez os remanescentes vegetais ali existentes por paisagens 

antrópicas, urbanizadas e com outra característica.  

A paisagem atual do entorno e, por sua vez, do município como um todo, já se encontra 

fragmentada, sendo esse entorno essencialmente de áreas rurais. Portanto, à unidade este impacto é de 

pequena magnitude, pois a mudança da paisagem natural não será afetada, havendo apenas a edificação de um 

empreendimento no local que será pouco contundente à população em geral, uma vez que o local não é de 

passagem direta da mesma. Não haverá a fragmentação de habitats. 

A perda da diversidade biológica está relacionada predominantemente a supressão de vegetação. No 

caso da área do empreendimento, a supressão configurará apenas na retirada de 13(treze) árvores isoladas, de 

acordo com a Autorização Para Corte de Vegetação – AuC nº 084/16 e demais documentos a ela 

relacionados apresentados no Anexo 11. A retirada dessas árvores não acarretará a perda da biodiversidade 

biológica. 

A análise destes impactos se dá conforme a Tabela 11, sendo que as Matrizes 3 e 4 trazem as 

interações da caracterização e da significância dos impactos relacionado ao meio biótico, conforme 

metodologia adotada. 
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Tabela 11: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Flora.  
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Matriz de Interação 3: Caracterização do meio biótico 

 

 
Matriz de Interação 4: Significância do meio biótico. 
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6.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Devido às características do empreendimento em estudo e do diagnóstico realizado nas áreas de 

vizinhança é possível inferir que haja impactos relacionados às questões socioeconômicas. 

Foram identificados impactos socioeconômicos que poderão influenciar diretamente ou 

indiretamente a situação demográfica rural e urbana; os núcleos populacionais, aspectos sociais e culturais, 

atividades econômicas, infraestruturais gerais (saúde, educação, lazer, sistema viário, etc.), e aspectos 

relacionados ao patrimônio cultural, histórico, arqueológico e paisagístico.  

Da mesma forma como nos demais meios, os impactos foram identificados em função de sua 

possibilidade de ocorrência nas fases de implantação e/ou operação da unidade do futuro CASE em 

Criciúma. 

A seguir são apresentados aspectos gerais estudados para os impactos socioeconômicos identificados 

de forma a ilustrar seu desenvolvimento em função da obra e operação da unidade no local.  

 

6.4.1 SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA RURAL/URBANA E NÚCLEOS POPULACIONAIS 

Quanto à criação de fluxos migratórios e adensamento populacional infere-se que não são possíveis 

em virtude, uma vez que a unidade é de pequeno porte. A criação de fluxos migratórios poderia ocorrer em 

função da observação da fixação de pessoas ligadas aos detentos, no entanto a própria característica da 

unidade retira essa possibilidade de ocorrência, levando em conta a sua localização. 

Poderão fixar-se, no local e ou no entorno da AVI, investidores, comerciantes. Entretanto por ora, 

um aumento populacional no entorno em virtude disso não pode ser previsto até porque o entorno se trata 

de uma região com características rurais. 

Quanto a impactos de alteração de condições habitacionais locais, tais como alterações em 

características de ventilação, pode-se garantir que a localização da unidade não causa nenhum tipo de 

alteração que prejudique as residências da vizinhança.  

Como citado anteriormente, a qualidade do ar local também não será afetada significativamente. Esse 

tipo de empreendimento (os prisionais) não possui emissão de gases e poluentes atmosféricos diretamente. A 

alteração nesse tema que pode ser citada é a emissão de gases dos automóveis que circularão na região, tanto 

na fase de construção como após na operação desta. Citam-se nesse aspecto principalmente os veículos de 

visitantes e as viaturas e oficiais aos empreendimentos. Tráfego esse o qual se pode dizer se configura como 

um efeito indireto aos empreendimentos na área no que diz respeito à emissão de gases. 

A movimentação de terra em ações de terraplanagem e corte de terra para assentamento das unidades 

nos lotes poderá contribuir para a emissão de poluentes e particulados, no entanto, será observada pouca 

movimentação de material, uma vez que essas ações serão minimizadas, pois o terreno já é consideravelmente 

plano e retilíneo. Cabe ressaltar que o empreendimento, conforme Certidão nº 0139/2016 expedida pela 

Fundação de Meio Ambiente de Criciúma – FAMCRI (Anexo 12) obteve, entre outras considerações, a 

devida autorização para realizar obras de terraplanagem no terreno. 
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As residências da AVI e AVM são de pequeno porte, de apenas um andar, em geral. Não há 

residências ou outras estruturas físicas relevantes próximas que possam ser atingidas por bloqueios na 

ventilação local e na iluminação natural, tendo algum tipo de sombreamento. As obras da unidade não 

afetarão, portanto a ventilação do entorno, pois não será obstáculo à movimentação de ar normal ao local. 

Quanto a possíveis impactos ao desenvolvimento de um pólo regional e de atração local, a unidade 

não tende a se tornar um pólo específico de atração. Isto porque acaba por se difundir dentre as diversas 

atratividades econômicas e sociais da região. 

O município de Criciúma é por si só, um pólo de atração de negócios e pessoas na região. Com base 

no porte do empreendimento em estudo, essa dinamização local com o aporte do CASE como um pólo 

regional ou local não deverá ser percebida com significância. 

Todavia, mesmo que essa polarização da unidade prisional seja insignificante em termos municipais e 

regionais, ao longo de sua operação, será um local de demanda de serviços por suas características intrínsecas 

e fluxo de pessoas, detentos e serviços diários, podendo inclusive gerar novos negócios com aspectos 

positivos para o município. 

De forma geral a análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle, 

mitigação podem ser visualizadas na Tabela 12. 
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Tabela 12: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Núcleos Populacionais. 
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Tabela12 (continuação): Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Núcleos Populacionais. 
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6.4.2 ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS 

Têm-se alguns impactos primários, identificados nas etapas de obras e de operação, são eles: 

alterações sociais e culturais; poluição visual e alteração da paisagem atual; alteração de condições de 

qualidade de vida.  

Quando se mencionam “alterações sociais e culturais” compreende-se que são aspectos bastante 

abrangentes e de difícil contextualização, pois demandam aspectos  subjetivos de análises individuais, da 

cultura local e do histórico de desenvolvimento da comunidade do entorno e suas percepções em relação ao 

meio em que vivem. 

Alguns impactos sobre esse tema podem ser citados, entre eles a possível geração do sentimento de 

insegurança em relação à localização do empreendimento e a geração de expectativa em função da 

implantação do mesmo na localidade.  

Algumas medidas preventivas podem ser adotadas de forma a complementar a segurança da futura 

unidade, extinguindo as expectativas negativas da população do entorno quanto à segurança, rebeliões e 

fugas, mesmo que seja comum a rejeição previa a esse tipo de atividade, tais como:  

Manutenção constante do treinamento de funcionários; combate à corrupção de funcionários, 

adoção de medidas de segurança preventiva; medidas de controle de comunicação via telefones móveis 

(celulares) de forma adequada e sem interferir na vizinhança; execução de vistorias preventivas às celas 

diariamente, planejamento estratégico em situações adversas; ação de inteligência policial; separação de 

detentos com ligações criminais, separação de detentos e grupos com conflitos, manutenção da lotação 

máxima permitida como um todo; manutenção das condições adequadas de atendimento aos detentos com 

respeito e vigilância. 

Quanto à geração da expectativa quanto aos estabelecimentos, seja essa expectativa positiva ou 

negativa, constatou-se que quanto a esse tipo de atividade há certa rejeição. No momento da visita técnica 

constatou-se que alguns trabalhadores locais observaram com atenção aos levantamentos, curiosos com a 

vinda mais certa do empreendimento ao lote, conforme expectativas já conhecidas. 

Quanto a impactos de poluição visual, pode-se inferir que a unidade possuirá características bem 

definidas, ou seja, trata-se de edificação de alvenaria, com segurança exaustiva, apresentando aspectos 

peculiares diferenciados das residências e dos outros galpões e atividades da localidade.  

As cercas, muros, presença de policiais armados, a passagem cíclica de viaturas e outros veículos 

oficiais, desencadeiam uma “poluição visual” e alteram a rotina local, por assim dizer, discrepante com a 

paisagem comercial do entorno. 

Além disso, em um “primeiro olhar” os estabelecimentos que abrigam detentos podem desencadear 

sensações diversas quanto à função que essas em si exercem na sociedade, ou seja, de punição e reabilitação 

de pessoas que cometeram crimes e atividades ilegais e tem sua liberdade privada.  

Sobre alterações nas condições da qualidade de vida locais, da AVI principalmente, o diagnóstico 

indica que não haverá piora nesse seguimento originada em função da implantação da unidade, uma vez não 

afetará o cotidiano de espaços residenciais. 
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Contudo, a etapa das obras pode causar certa interferência no cotidiano local e das atividades, 

principalmente as mais próximas ao empreendimento. Nessa etapa há maior número de pessoas circulando 

no entorno, tais como os trabalhadores. Há maior circulação de veículos, equipamentos, materiais de 

construção sendo entregues com frequência ao local. Há disseminação de poeira e barulho devido ao 

deslocamento de caminhões, etc., todos esses considerados como negativos, pois alteram cotidiano local de 

atividades do bairro, ao menos por um período curto de tempo. 

A análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle, mitigação podem ser 

visualizadas na Tabela 13.  
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Tabela 13: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Aspectos Sociais e Culturais. 
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6.4.3 ATIVIDADES ECONÔMICAS: SETOR PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO 

Nas atividades econômicas não se constata alterações possíveis no setor primário, uma vez que a 

região da AVI e AVM não apresenta esse tipo de atividades.  

Já para o setor de serviços e comércio, a implantação da unidade podem ter alguns reflexos. Isto 

porque no funcionamento desta, na alocação de funcionários, na efetivação de um fluxo cíclico de visitantes 

na região, bem como na alocação de mão-de-obra nas demanda-se a existência de atividades comerciais e 

serviços básicos, tais como lanchonetes, restaurantes, farmácias, serviços de taxi, etc.  

É possível dizer, que nesses comércios poderá haver algum fluxo aumentado em função da maior 

passagem de pessoas, funcionários e advogados pela região. Isto se mostra um aspecto/impacto positivo, pois 

possibilita o desenvolvimento de oportunidades de negócio aos moradores locais ou por empreendedores do 

município e de outras regiões. Pode-se inferir que haverá mais dinheiro circulando no bairro, vindo de 

pessoas ligadas aos detentos e comerciantes. 

Em relação a aspectos de desenvolvimento e incremento de investimentos públicos, pode-se 

constatar que a atual execução da unidade com disponibilização de novas vagas ao sistema socioeducacional 

pode ser também considerada um novo investimento do Governo do Estado na região. 

A análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle e mitigação podem ser 

visualizadas na Tabela 14.  
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Tabela 14: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Atividades Econômicas. 
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Tabela 14 (continuação): Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Atividades Econômicas. 
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6.4.4 INFRAESTRUTURA REGIONAL  

Com o aumento das demandas de vagas e com o consequente aumento do fluxo de pessoas e 

veículos, não só na etapa das obras, serão necessários incrementos contínuos de investimentos públicos nas 

diversas áreas.  

O acesso à unidade é por uma via sem pavimentação, e não está previsto nenhuma alteração nesse 

setor, mas haverá uma melhoria quanto a sinalização para informação de acesso ao Case, bem como a 

implantação de área de estacionamento no local.  

Ainda, no que concerne aos investimentos públicos e demandas diversas gerados possivelmente pelo 

empreendimento, podem-se citar as alterações nos sistemas de distribuição de água, energia elétrica, serviços 

como coleta de resíduos e de telecomunicações. Sobre esses possíveis impactos identificados, constata-se que 

o cenário atual não mudará em um curto espaço de tempo. 

Com relação ao sistema de tratamento de esgoto, será implantada uma ETE (Estação de Tratamento 

de Esgoto) pré-fabricada e modular para o futuro Case. Esta obra faz parte de um processo licitatório que 

ocorrerá a parte da construção da unidade, o qual atenderá as Especificações Técnicas do Termo de 

Referência expedido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SJC). Tanto as especificações quanto a 

documentação referente serão submetidos à FAMCRI (Fundação de Meio Ambiente de Criciúma) e, 

posteriormente, iniciado todo o processo, ocorrerá durante a construção do Case. 

Os serviços de telecomunicações e de coleta de resíduos não serão alterados em função dessas novas 

demandas, impactos considerados insignificantes.  

A análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle e mitigação podem ser 

visualizadas na Tabela 15.  
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Tabela 15: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Infraestrutura. 
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Tabela 15 (continuação): Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Infraestrutura. 
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6.4.4.1 SAÚDE PÚBLICA, EDUCAÇÃO, RECREAÇÃO E LAZER. 

Quanto à saúde alguns impactos foram catalogados, entre eles a possível ocorrência e aumento nos 

índices de doenças diversas, nas fases de implantação e operação da unidade. Há ainda aumento possível na 

ocorrência de acidentes, esses costumeiros entre os detentos.  

Doenças transmissíveis tais como AIDS e tuberculose são comuns em estabelecimentos de detenção 

Assim, ao longo de toda a operação da unidade haverá demandas por assistência em saúde em diferentes 

níveis de especializações. Contudo, vale destacar que o Estado realiza programas de prevenção e combate a 

essas endemias específicas e acompanhamento médico interno aos detentos.  

Haverá necessidades constantes de investimentos no setor público municipal e nos hospitais da 

região.  

A análise destes impactos, bem como os fatores geradores e ações de controle e mitigação podem ser 

visualizadas na Tabela 16. 
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Tabela 16: Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais – Saúde Pública. 
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6.4.4.2 PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E PAISAGÍSTICO 

Outros impactos sociais que podem ser citados são aqueles que se referem a questões ligadas ao 

patrimônio arqueológico, histórico e paisagístico. 

Nas áreas de vizinhança não foi diagnosticada a possível geração de impactos relacionados à supressão, 

danos ou comprometimentos nessas áreas-tema. No caso de sítios arqueológicos, sua ocorrência não foi 

observada no local do entorno. Caso sejam observados em função das obras, os vestígios devem ser 

informados, catalogados e armazenados para possíveis estudos, pesquisas e posterior conservação, acionando 

imediatamente ao IPHAN.  

 

6.4.4.3 POPULAÇÕES INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS 

Não foram evidenciados na AVI ou na AVM populações tradicionais, indígenas ou quilombolas. 

Neste âmbito o presente EIV não contextualiza impactos possíveis, portanto, nessa área-tema, cuja avaliação 

foi inexistente. 

As Matrizes 5 e 6 trazem as interações da caracterização e da significância dos impactos relacionado 

ao meio socioeconômico, conforme metodologia adotada. 

 

 



  

Lei Federal de Direitos 
Autorais nº 9.610/1998 

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE 

Bairro São Domingos - Criciúma/SC 

Secretaria de Estado de Justiça 
e Cidadania de Santa Catarina 

 
101 

 
Matriz de Interação 5: Caracterização do meio socioeconômico. 
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Matriz de Interação 6: Significância do meio socioeconômico. 
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6.5 CKECK-LIST DAS MATRIZES DE INTERAÇÃO 

Conforme metodologia adotada e descrita no item 6.1 deste EIV, a Matriz de Interação 7, a seguir, traz o checklist da interação das matrizes de caracterização e 

significância referentes aos meios físico, biótico e socioeconômico. 

 

 
Matriz de Interação 7: Checklist das matrizes de caracterização e significância referentes aos meios físico biótico e socioeconômico. 
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7 MEDIDAS MITIGADORAS, DE CONTROLE E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Conceitualmente, medidas mitigadoras podem ser caracterizadas como “reparadoras” ou 

“potencializadoras” de um impacto. As reparadoras são aquelas que visam à redução ou eliminação dos 

impactos negativos (ocasiona malefícios ao meio ambiente). Já as potencializadoras visam à maximização ou 

potencialização dos impactos positivos (ocasiona benefícios sociais e ao meio ambiente).  

Pode-se ainda classificar as medidas mitigadoras como sendo preventivas e corretivas, sendo as 

primeiras as que têm como objetivo minimizar ou eliminar eventos adversos que se apresentam com 

potencial para causar prejuízos às características ambientais locais, procurando anteceder a ocorrência do 

impacto. As corretivas visam restabelecer as situações anteriores à ocorrência de um evento adverso através 

de ações de controle ou eliminação do fator de geração do impacto. 

Nas medidas mitigatórias a mensuração do dano é mais fácil de ser obtida, tendo em vista que se 

pode prever o nível de controle preliminar, que é necessário à minimização e prevenção aos danos.  

A definição de planos e programas ambientais é resultado da condensação das medidas identificadas 

em função dos impactos provocados pela implantação e operação do CASE, nos diversos fatores e aspectos 

socioambientais, objetivando sua mitigação, controle, prevenção, monitoramento, acompanhamento e 

potencialização.  

Portanto, as principais medidas mitigadoras e os programas socioambientais considerados, referentes 

às diferentes ações e impactos negativos a serem gerados, foram: 

 Programa de Comunicação Social e Relacionamento com a Comunidade; 

 Programa de Gestão das Obras;  

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; 

 Definição de Projeto, operação e Manutenção de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto); 

 Injeção de investimentos públicos e implantação e desenvolvimento de equipamentos 

urbanos; e 

 Adoção e manutenção de medidas de segurança preventiva na unidade. 

A seguir serão abordados aspectos de cada uma dessas medidas mitigadoras e programas 

socioambientais previstos.  

 

a) Programa de Comunicação Social e Relacionamento com a Comunidade 

O programa de comunicação social justifica-se pelo compromisso que o Governo do Estado de 

Santa Catarina, especialmente na entidade da Secretaria de Justiça e Cidadania, assume de garantir as 

condições de diminuição dos efeitos gradativos dos impactos negativos e potencializar os efeitos dos 

impactos positivos da implantação do CASE na área. 

As ações voltadas ao esclarecimento da população devem ressaltar a importância do empreendimento 

no local e para o Estado e tem como foco principal tornar os moradores e estabelecimentos da vizinhança em 

sujeitos ativos e colaboradores na implantação dos programas, das medidas mitigadoras da unidade. 

O esclarecimento sobre a unidade, sobre seu funcionamento deve ocorrer ao longo de toda a 

operação da unidade (pré-implantação, implantação e operação). Devem-se prever situações que possam 
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causar qualquer tipo de alteração no cotidiano local, fazendo com que a população do entorno tenha 

conhecimento dos fatos, situações, novas obras e outros aspectos que influenciem o local de sua residência e 

suas atividades. 

Reuniões públicas, informativos locais em jornais, comunicações em rádios e cartazes no entorno, 

bem como convocações para audiências públicas são ferramentas que podem ser adotadas para a 

comunicação à população de vizinhança sobre aspectos da unidade permitindo sua participação nas decisões 

que envolvem/envolverão o cotidiano local.  

No caso das obras, as ações de comunicação social (e de educação ambiental, que nesse caso podem 

ser correlatas), deverão focar principalmente na conscientização das pessoas que virão para trabalhar na obra 

ou daquelas em busca de oportunidades de negócios no setor de serviços.  

Deverão ser abordados aspectos quanto à importância dos cuidados com a higiene pessoal e com o 

meio ambiente na execução de suas atividades, de forma a incentivar a preservação ambiental. Assim, as 

intervenções serão apenas aquelas previstas nos projetos. 

Além disso, quaisquer intervenções relativas a novas obras deverão ser comunicadas através de placas 

informativas. Alterações no trânsito da via principal e em acessos, bem como a presença maciça de caminhões 

transportando trabalhadores, materiais e equipamentos deverão ser sempre sinalizadas, evitando acidentes, 

incômodos e outros transtornos à população local.   

 

b) Programa de Gestão das Obras 

A gestão de obras visa contemplar cuidados relativos à minimização de impactos na área de 

implantação do empreendimento, especialmente a ADA e a AVI. Prever a restauração de áreas que sofrem ou 

sofreram intervenções durante a execução das atividades, tais como a abertura de acessos para a 

movimentação de máquinas, equipamentos, pessoas e outras ações que são inerentes em várias etapas das 

construções. 

Envolvem ainda a implementação de rotinas e procedimentos para o manejo de não conformidades, 

ações relativas ao projeto. As instruções deverão ser sempre claras, objetivas e detalhadas abrangendo os 

aspectos construtivos em todas as etapas de projeto. Se necessário, ações corretivas devem estar previstas 

assegurando a manutenção da qualidade local, seja ela ambiental ou social.  

A gestão adequada de obras deve ocorrer ao longo de todo o período de operação da unidade. 

Todas as ações relativas às obras devem prever um planejamento envolvendo a adoção de boas 

práticas de engenharia, visando à redução de desperdícios de materiais e minimização na geração de resíduos.  

Soluções específicas para garantir a segurança e proteção operacional dos funcionários ligados às 

obras deverão ser previstas, sendo as de proteção à saúde e segurança do trabalho conforme as legislações 

vigentes pertinentes. Profissionais habilitados deverão acompanhar todas as etapas da obra, instruindo 

tecnicamente os trabalhadores sobre essas necessidades. O fornecimento de equipamento de proteção 

individual, EPIs é obrigatório.  

O tráfego de caminhões deve ser realizado com carga compatível, com velocidade reduzida na via 

que dá acesso a unidade. A manutenção dos caminhões é desejável, fiscalização essa que deverá partir da 

Secretaria de Justiça e Cidadania defronte à empresa contratada para as obras. 
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O transporte de resíduos da construção civil deverá ser feito de forma adequada, evitando-se o 

excesso de carga nos caminhões e havendo proteção da carga evitando que a mesma seja indevidamente 

depositada nas vias, fazendo-se, por exemplo, a cobertura da carga com lonas ou utilizando caminhões baú.   

O controle de toda(s) a(s) obra(s) deverá ser realizado através de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS, ou também poderá ser chamado de Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil – PGRCC.  Isto será conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos através da 

Lei Federal n°12.305/2010 e a Resolução CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, alterada pelas 

CONAMA n° 448/2012, 431/2011 e 348/2004. Legislações e normativas essas que estabelecem as diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos obriga os geradores de materiais desse tipo a terem seus planos elaborados e posteriormente 

implementados nas atividades.  

O Plano tem como objetivo principal o manejo ambientalmente adequado dos resíduos gerados nas 

obras de construção civil, atendendo aos princípios de redução na geração, reutilização e reciclagem, 

propiciando o destino adequado de cada grupo de resíduos de acordo com suas características e capacidade 

de serem reempregados e reciclados. O plano comtemplará a triagem, acondicionamento, armazenamento no 

local e destinação final ambientalmente adequada conforme normativas e legislações ambientais.  

 

c) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Unidade 

Além do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na etapa de construção das ampliações e 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – (PGRCC), na operação desta unidade também 

deverá elaborar e implementar um plano similar o qual será relativo a todos os procedimentos para o manejo 

de resíduos sólidos esses gerados diariamente na unidade.  Esse deverá ser elaborado por profissional 

habilitado.  

O Plano deverá então contemplar procedimentos de manejo dos resíduos de todos os tipos, 

compreendendo sua segregação, acondicionamento, transporte dentro da unidade, armazenamento interno e 

externo na unidade, bem como estabelecer o vínculo periódico das coletas realizadas pela operadora 

municipal do serviço. De acordo com o ofício n° 286 FAMCRI 2016 (Anexo 13), ficou determinado que com 

base no contrato 113/PMC/2016 que se refere ao contrato de coleta, transporte e disposição final de 

resíduos sólidos, haverá a coleta de resíduos comum e resíduos de materiais recicláveis no endereço da futura 

unidade.  

Esses procedimentos deverão prever a redução na geração ao longo do tempo e a reutilização dos 

resíduos, tais como os orgânicos.  

Para ajudar minimizar a redução dos resíduos orgânicos poderá a unidade prever de uma área para 

compostagem para aproveitamento deste material, como por exemplo, em uma horta. O composto orgânico 

poderá ainda ser uma alternativa de renda aos detentos e/ou a unidade em si, a qual poderá contemplar o 

aproveitamento de toda a parcela orgânica.  

O objetivo é o de gerar um composto que poderá ser comercializado no município, utilizado pela 

Prefeitura Municipal em ações de paisagismo, arborização e manutenção de canteiros municipais na forma de 

uma parceria entre o Governo Estadual e Município.  
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d) Projeto, Operação e Manutenção de Sistema de Tratamento de Esgotos 

O sistema de tratamento de esgotos que atenderá a unidade deve ser mantido em funcionamento 

adequado evitando impactos ambientais e sociais, tais como a disseminação de efluentes não tratados em 

corpos receptores, solo e mau cheiro à vizinhança, ao longo de todo o período de operação da mesma. 

O sistema que atende a unidade prisional deverá ter sua operação definida através de procedimentos 

instruídos em um Plano de Operação e Manutenção da ETE elaborado por profissional habilitado, conforme 

as legislações e normas vigentes, contemplando as características do sistema a ser implantado no local, as 

características. Esse Plano contemplará todos os processos e informações relativas ao adequado 

funcionamento da estação, às rotinas diárias de operação e manutenção, a obrigatoriedade de utilização de 

equipamentos de proteção individual – EPI compatíveis às atividades no sistema de tratamento de esgotos; 

ações preventivas e corretivas em casos de emergência, paralisações da unidade e compreendendo todas as 

situações possíveis para o sistema em função de seu funcionamento e possíveis problemas.  

 

e) Injeção de investimentos públicos e implantação e desenvolvimento de equipamentos 

urbanos; 

A injeção de investimentos públicos trata-se de uma medida mitigadora aos impactos identificados no 

presente estudo de amplo espectro, podendo ser diretamente relacionado ao investimento em equipamentos 

urbanos.  

O investimento público está vinculado a vários impactos e sua resolução/efetivação não é de fácil 

desenvolvimento, tendo em vista que está quase sempre atrelado a diversos programas, projetos, 

planejamentos, financiamentos. Outra questão é a fonte dos investimentos que podem ser originados na 

esfera municipal, estadual ou ainda federal do poder público.  

No presente estudo foi levantado que alguns investimentos públicos já são notáveis para que os 

impactos de vizinhança e os socioambientais não se efetivem, sejam minimizados e/ou potencializados, 

quando se tratam dos impactos de cunho positivo.  

A via de acesso também necessita de adequação com relação a melhoria da sinalização com placas 

indicativas de trânsito e de informações para o acesso à unidade, tal como mencionando o retorno à BR 101.  

Uma placa, nas imediações da BR 101, no Km de acesso ao empreendimento é notável, uma vez que 

possibilita a facilidade de encontro da unidade às pessoas e oficiais que sejam de outras cidades. Além disso, 

mencionar que a área trata-se de uma área de segurança Estadual poderia ser outra medida informativa. 

Para as vagas do estacionamento externo a unidade, sugere-se que sejam efetivadas em pavimentação 

permeável, com uso de paver ou blocos vazados com grama. A observação de identificação para as vagas, 

sendo algumas restritas a funcionários e outros a pessoas externas (visitantes e advogados), acabaria por 

organizar o local. Devem ainda ser previstas vagas definidas para idosos e pessoas com deficiências físicas, 

priorizando as questões de acessibilidade, além de rampas e calçadas, especialmente em frente à entrada 

principal da Unidade.  

É desejável que esses espaços de estacionamentos contenham estruturas do tipo toldos ou outras que 

propiciem sombra e, eventualmente, proteção contra chuva. 
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f) Adoção e manutenção de medidas de segurança preventiva na unidade 

A função do CASE já estabelece intrinsecamente a necessidade de adoção e manutenção de medidas 

de segurança preventivas. Isto porque o cárcere de pessoas pode resultar em desdobramentos e ações que se 

fora de controle poderão causar impactos à população local da vizinhança. 

Os impactos locais são aqueles que podem ser caracterizados através de rebeliões, brigas internas 

entre os detentos, fugas, situações que podem ser evitadas com a manutenção e desenvolvimento de medidas 

de segurança preventiva.  

Algumas dessas medidas já foram relacionadas anteriormente, mas podem ser citadas, como: 

proteção contra entrada de materiais inadequados às celas, controle de entrada de telefones celulares e 

comunicação externa, vistoria de celas e visitantes; reciclagem e treinamento de funcionários e agentes 

prisionais, adoção de medidas de inteligência policial, separação de grupos organizados, etc. 

 

  



 

  

Lei Federal de Direitos 
Autorais nº 9.610/1998 

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE 

Bairro São Domingos - Criciúma/SC 

Secretaria de Estado de Justiça 
e Cidadania de Santa Catarina 

109 

 

Responsáveis técnicos 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Akimoto – Eng. Agrônomo – CREA n°106776-6 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadete Regina Steinwandter – Eng. Sanitarista e Ambiental – CREA n°070930-3 
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