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1 INTRODUÇÃO

A avaliação de impacto de vizinhança é uma exigência da Lei Federal
10.257 (BRASIL, 2001), conhecida como Estatuto da Cidade, que definiu uma série
de instrumentos de gestão urbana, dentre os quais o Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV). O EIV configura-se como um instrumento de avaliação de
impactos urbanos na implantação de novos empreendimentos, bem como na
readequação do imóvel para uso diferente daquele de origem, remetendo ao
município a regulamentação de leis que definem os empreendimentos passíveis de
EIV, os critérios para a elaboração de tais estudos e os impactos a serem
considerados.
De acordo com o Plano Diretor municipal de Criciúma, Lei Complementar
095/2012, nos seus Art. 23 a 36 definem critérios e normas para atividades objeto de
Estudo de Impacto de Vizinhança, sendo a presente atividade a ser implantada
(Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário) estando enquadrada nestas
normativas.
Segundo Lollo & Röhm (2005a), o termo impacto de vizinhança foi criado
para descrever um grupo específico de impactos ambientais que podem ocorrer em
áreas urbanas em consequência da implantação e operação de um determinado
empreendimento e que se manifestam em uma área de influência deste.
A elaboração de EIV torna-se exigência das prefeituras municipais para obtenção de
licenças de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos que
possam vir a causar impactos na região de implantação. O EIV possibilita a
adequação do projeto às expectativas da vizinhança ou do corpo técnico da
Prefeitura Municipal de Criciúma, com o objetivo de garantir a qualidade de vida
urbana

dos

habitantes

do

entorno

do

empreendimento

em

epígrafe

e

sua coexistência pacífica.
A lei n.10.257 (Brasil, 2001), que regulamentou artigos da constituição
federal e estabeleceu diretrizes gerais da política urbana, apresentou uma série de
instrumentos para implementação desta política, de modo a estabelecer 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 do cidadão, bem como do equilíbrio
ambiental. Também propõe diretrizes para a ordenação e controle do uso do solo,
visando evitar: a utilização inadequada dos imóveis urbanos; a proximidade de usos
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incompatíveis ou inconvenientes; o parcelamento do solo, edificação ou uso
excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana; a instalação de
empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólo geradores de
tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; a retenção especulativa de
imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização; a deterioração das
áreas urbanizadas; e a poluição e a degradação ambiental.
Desta forma, para analisar utilizações inadequadas dos imóveis urbanos,
usos incompatíveis com a capacidade infraestrutura, deterioração das áreas
urbanizadas e poluição e degradação ambiental, o Estatuto da Cidade apresentou,
dentre outros, o instrumento EIV. Esse instrumento possibilita a instalação de um
empreendimento em locais antes não permitidos pelas leis de zoneamento, desde
que os impactos sejam compatíveis com os parâmetros estabelecidos pelos códigos
municipais.
Segundo Rolnik (2005), a legislação tradicional atribuía ao Zoneamento
toda a função de garantir a proteção da população em relação aos usos incômodos,
à medida que estabelecia zonas homogêneas, no interior das quais apenas
determinados usos eram permitidos. Ainda, segundo Cymbalista (2001), o
Zoneamento, por si só, não é capaz de ser o mediador dos conflitos de vizinhança
nessas áreas, embora em muitas cidades, garantiu a proteção da qualidade de vida
em alguns bairros, principalmente aqueles ocupados por residências unifamiliares
em lotes grandes.
O EIV permite assim um maior dinamismo no planejamento urbano,
possibilitando a avaliação de compatibilidade ou incompatibilidade de diferentes
usos com o uso residencial. Segundo Lollo & Röhm (2005a), o EIV surgiu como
instrumento para identificação, avaliação e análise de impactos ocorridos no meio
urbano devido a novas propostas de ocupação urbana.
Conforme Sant´anna (2007), o EIV deve ser considerado como um
instrumento de planejamento, visto que serve para analisar os impactos positivos e
negativos de um empreendimento para uma região, de forma a garantir o
desenvolvimento das funções sociais (e ambientais) da cidade e da propriedade,
bem como o bem estar e a qualidade de vida dos cidadãos urbanos.
Desta maneira, o EIV busca identificar quais os impactos gerados pelo
novo empreendimento ou por alguma alteração de uso, de modo a garantir a
compatibilidade com o entorno. Moreira (1992) descreve que os objetos de análise
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do EIV são as repercussões do empreendimento sobre: a paisagem urbana da
vizinhança; as atividades humanas instaladas na vizinhança (o uso e a ocupação do
solo); a movimentação de pessoas e mercadorias na vizinhança; a infraestrutura
urbana da vizinhança (água, esgoto, energia elétrica, drenagem, comunicações,
vias, etc.); e sobre os recursos naturais da vizinhança (água, ar, solo, vegetação,
silêncio, etc.). De acordo com o artigo nº 37 do Estatuto da Cidade, o EIV deverá ser
executado

de

forma

a

contemplar

os

efeitos

positivos

e

negativos

do

empreendimento, com abrangência mínima de análise dos seguintes temas:
adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação
do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte
público; ventilação e iluminação; e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
O Estatuto da Cidade apresenta quais os aspectos as serem considerados no EIV,
porém não apresenta os critérios de análise desses aspectos, ficando a cargo do
poder público definir o que solicitar dos estudos e analisar esses produtos.
Cymbalista (2001) ressalta que, dos atributos usualmente avaliados em EIV, na
maioria dos casos, as análises se limitam a aspectos relacionados ao sistema viário,
que geralmente são resolvidos via investimentos do poder público e acabam por
viabilizar, ou mesmo valorizar, os próprios empreendimentos.

1.1 OBJETIVO GERAL

O presente EIV tem como objetivo geral, atender as exigências do
Parecer Técnico

nº

475865

emitido

pela

Secretaria

de

Planejamento

e

Desenvolvimento Econômico do município de Criciúma, para possibilitar ou viabilizar
a implantação do empreendimento em epígrafe.

1.1.1 Objetivos Específicos

a) Estabelecer parâmetros para viabilizações de ações concretas que
tenham como objetivo salvaguardar o ambiente a ser atingido;
b) Oferecer um conjunto de dados e informações que possibilitam a
contrapartida

adequada

empreendimento;

para

o

funcionamento

do

respectivo
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c) Corroborar

de

forma

contundente

para

a

aprovação

do

empreendimento;
d) Entrar em consonância com o Estudo Ambiental Simplificado
apresentado.
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2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

As áreas de influência podem ser definidas como as áreas que estão
sujeitas aos impactos de ordem positiva ou negativa, resultantes da implantação e
operação do empreendimento.
Para a definição das áreas de influência levou-se em consideração a
delimitação do município, dos bairros e da área atendida pelo Sistema de
Esgotamento Sanitário – SES Próspera.
2.1.1 Área Diretamente Afetada – ADA
A Área Diretamente Afetada – ADA correspondente a área do imóvel no
qual o empreendimento será instalado, compreendendo a área total a ser construída
incluindo todas as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), do SES
Próspera, conforme estabelecido no Art. 35, inciso IV, da Lei Complementar
Nº095/2012.
Tal delimitação pode ser observada na Figura 1.

Figura 1 - Área Diretamente Afetada (vermelho) pela ETE.
Fonte: Google Earth Pro, 2016.
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2.1.2 Área de Influência Direta – AID

A Área de Influência Direta (AID) é correspondente às áreas de entorno
da ETE do SES Próspera passíveis de serem submetidas aos impactos
benéficos/adversos da instalação do empreendimento.
Neste estudo foi considerada uma área com aproximadamente 345 ha,
conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Área de Influência Direta da ETE

Figura 3 - Área de Influência Direta da ETE
Fonte: Google Earth Pro, 2016.

2.1.3 Área de Influência Indireta – AII
Para o empreendimento, a Área de Influencia Indireta (AII) pode ser
considerada como toda a área atendida por todas unidades do SES Próspera, ou
seja, redes coletoras, estações elevatórias, emissários terrestres e ETE,
contemplando os seguintes bairros:
- Ana Maria;
- Argentina;
- Brasília;
- Ceará;
- Cristo Redentor.
- Dos Imigrantes;
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- Jardim Maristela;
- Nossa Senhora da Salete;
- Próspera;
- São Cristóvão; e
- Vila Rica;
Além dos locais nos bairros por onde o SES passar, como:
- Linha Anta;
- Vila Selinger; e
- Demboski.
Sua delimitação pode ser observada na Erro! Fonte de referência não
encontrada..

Figura 4 - Área de Influência Indireta (contorno azul) da ETE, com detalhamento das
áreas atendidas na 1ª e 2ª fase de projeto
Fonte: O AUTOR, 2016.

2.2 ZONEAMENTO

Conforme zoneamento do município de Criciúma/SC, estabelecido pela
Lei Complementar nº 95, de 28 de dezembro 2012, a extensão a qual abrangerá a
instalação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Próspera pertence a duas
zonas (Figura 5), ZAA – Zona Agropecuária e Agroindustrial e ZRU – Zona
Rururbana, as quais são descritas pela lei supracitada como:
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Zona Agropecuária e Agroindustrial (ZAA): 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.
Zona Rururbana (ZRU): corresponde às áreas no perímetro urbano com
características rurais, onde a população residente desenvolve atividades de
moradia, agroflorestais, hortifrutigranjeiras e utiliza a cidade como apoio.

Figura 5 - Zoneamento urbano da área a ser implantada a Estação de Tratamento
de Esgoto - ETE Próspera e seu entorno
Fonte: O AUTOR, 2016.

A atividade “Estação de Tratamento de Esgoto” é classificada como C4,
segundo Anexo 12, do Plano Diretor – Classificação das Atividades de Uso do Solo.
Conforme o projeto locacional da CASAN, a ETE encontra-se em Zona Agropecuária
e Agroindustrial - ZAA, sendo seu uso considerado permissível, ou seja, dependerá
da análise da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico,
Como um dos requisitos de análise, tem-se o presente Estudo de Impacto
de Vizinhança – EIV.

2.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

O uso do solo no entorno imediato do empreendimento caracteriza-se por
atividades agrícolas e/ou silviculturais e, em menor grau por construções. Tal
condição se dá pela predominância do zoneamento apresentado no Item 2.2.
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Quanto aos equipamentos urbanos existentes na área de influência da
ETE, tal diagnóstico detalhado encontram-se detalhado no Item 3.
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3 DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO E SOCIOAMBIENTAL

O diagnóstico abordado neste estudo foi elaborado com ênfase na
caracterização dos aspectos relacionados à infraestrutura pública e privada
disponível para a população que poderá ser impactada durante a implantação e a
operação da Estação de Tratamento de Esgoto estudada. Os dados apresentados
neste capítulo são constituídos por informações de domínio público e foram
extraídos de órgãos federais, estaduais e municipais. Para os dados não disponíveis
em fontes de consulta foram realizadas investigações em campo.
Desta forma foram identificados e descritos os Equipamentos Urbanos e
Comunitários.

3.1 ADENSAMENTO POPULACIONAL

As densidades urbanas são divididas em dois grupos: densidade
residencial e densidade populacional. Densidade populacional (d) é o quociente
entre população (P) e a área do solo (S) utilizada para o uso habitacional, sendo
expressa em hab/há. A densidade será definida como densidade urbana bruta (db)
quando o divisor for a superfície bruta (SB), ou seja, toda a superfície do bairro ou
loteamento incluindo as vias. Será definida como densidade líquida quando o divisor
for a superfície líquida (SL), isto é, a superfície do bairro ou loteamento sem as áreas
das vias. Densidade residencial ou habitacional (D) é o quociente entre o número de
residências e as suas superfícies de solo utilizadas para uso residencial. É expressa
por res/há. A densidade habitacional pode assim ser convertida em densidade
populacional multiplicando-a pelo número médio de pessoas por residência. Em
análise ao entorno da área do equipamento (ETE) a fim de identificar padrões de
densidade populacional foi delimitado áreas homogêneas de caráter residencial para
podermos estabelecer uma densidade populacional. Contudo, observando a área de
influência, especificamente o quarteirão em questão, nos permitiu concluir que tratase de área predominantemente rural onde a densidade é baixíssima. Não existirá um
processo de atração de contingente populacional nas áreas lindeiras em local
próximo a ETE. Conclui-se, então que não haverá um adensamento populacional,
ressaltando que a atividade não é um atrativo a novos moradores.
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3.2 EQUIPAMENTOS URBANOS

Segundo a Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre
parcelamento do solo urbano e dá outras providências, são considerados
equipamentos urbanos os “equipamentos de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”.
Logo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através de
sua NBR 9284/1986, denominada “Equipamento urbano – Classificação” considera:
“todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à prestação de
serviços necessários ao funcionamento da cidade, mediante autorização do poder
público, em espaços públicos e privados são equipamentos urbanos”.

3.3 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

Este é formado pelo conjunto de infraestruturas utilizadas para a captação
e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e destinação de
resíduos sólidos e drenagem pluvial.

3.3.1 Esgotamento Sanitário

O serviço de saneamento básico é atribuição e responsabilidade do
município de Criciúma, que tem seus serviços de esgotamento sanitário a cargo da
Companhia Catarinense de Saneamento (CASAN), repassados através de convênio,
conforme contrato nº 277/PMC/2012. Contrato de programa este assinado em
Dezembro de 2012, com vigência prevista para 30 anos. De acordo com
informações da Prefeitura Municipal, a rede de coleta de esgoto abrange 28% dos
domicílios, que corresponde a implantação da primeira etapa da rede no município,
inaugurada em janeiro de 2010. Esta etapa, com uma rede coletora de 147 km com
11.335 ligações prediais, três Estações Elevatória e uma Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE Santa Luzia) contemplou a área central da cidade, a partir da divisa
com o bairro Próspera até a foz do Rio Criciúma, no Rio Sangão. O projeto de
expansão da rede de tratamento de esgoto prevê em sua segunda etapa, a
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ampliação da rede para os Bairros Próspera, Vila Rica, Argentina, Imigrantes,
Brasília, Ceará, Jardim Maristela, Morro do Céu e Nossa Senhora da Salete.

3.3.2 Abastecimento de Água

O abastecimento de água potável compete também ao município de
Criciúma, neste caso, através de convênio com a Companhia Catarinense de
Saneamento (CASAN). De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS), em seu Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos do ano de
2011, 97,8% da população criciumense é atendida pelo sistema público de
abastecimento de água.
A fonte de captação da água bruta é o Lago da Barragem do São Bento,
situado no município de Siderópolis. Este reservatório, formado pelo represamento
dos rios Serrinha e São Bento, ambos inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio
Araranguá, abastece também os municípios de Siderópolis, Forquilhinha, Maracajá,
Nova Veneza e Içara (CASAN, 2013).
O tratamento da água bruta captada é realizado na Estação de Tratamento de Água
(ETA) São Defende, localizada em Criciúma. Esta ETA, do tipo convencional, possui
as seguintes etapas de tratamento: coagulação, floculação, decantação, filtração,
desinfecção, fluoretação e correção de PH, sendo sua vazão nominal de 950 L/s
(Figura 6).

Figura 6 - Instalações da ETA São Defende
Fonte: CASAN, 2013.
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Posterior ao tratamento, a água é distribuída para reservatórios e logo
destinada aos usuários, compreendendo 52.452 ligações ativas no município, sendo
o consumo médio per capta de 122,8L (habitantes/dia) (SNIS, 2011).

3.3.3 Resíduos Sólidos

O Município de Criciúma, de acordo com SINIR (2013), possui coleta e
manejo de resíduos sólidos para 100% da população urbana e 99,3% da população
total, onde o índice de coleta per capita de resíduos, domésticos e públicos, é de
0,53kg/habitante/dia. A coleta convencional dos resíduos é realizada pelo Consórcio
Criciúma, formado pelas empresas Transportes J.C. Lopes e SANTEC e os resíduos
são destinados ao Aterro Sanitário pertencente a empresa SANTEC, situado no
município de Içara. Segundo o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos de Santa Catarina do ano de 2012, são coletadas em média 4.615 toneladas
de resíduos/mês através da coleta convencional e encaminhados ao Aterro
supracitado. Quanto à coleta seletiva no município, de acordo com a Fundação do
Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI), mais de 30 bairros são atendidos pelo
serviço, e os resíduos recicláveis são destinados às organizações de catadores
como a Associação Criciumense de Catadores (ACRICA) e a Cooperativa de
Trabalhadores em Materiais Recicláveis (CTMAR). A coleta seletiva em Criciúma foi
instituída pelas Leis Municipal n° 3.729/1998 e n° 4.644/2004, onde se tornou
obrigatória a separação dos resíduos sólidos e recicláveis de condomínios e edifícios
residenciais e comerciais. Com relação ao futuro equipamento urbano, observa-se
que a Área de Influência é contemplada pela coleta de resíduos convencional. Além
disso, segundo o Estudo Ambiental Simplificado (EAS) sobre a Instalação do
Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Próspera no município de Criciúma/SC
de 2016, serão implantados tanto na fase de obras, quanto na fase de operação
diversos Programas, entre eles os Programas de Gerenciamento de Obras, o
Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e o Programa de
Supervisão Ambiental que são inerentes ao tema, e serão implantados em todas as
fases do equipamento urbano ETE.
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3.3.4 Drenagem urbana
Segundo a Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, “drenagem e
manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes
urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais
drenadas nas áreas urbanas”. Cardoso Neto (1998) define que drenagem pluvial é o
termo para designar as instalações destinadas a escoar o excesso das águas das
chuvas, com o objetivo de serem lançadas em cursos d’água naturais, no oceano,
em lagos ou, no caso de solos bastante permeáveis, esparramadas sobre o terreno
por onde se infiltram no subsolo. Destaca-se que a drenagem urbana está
diretamente relacionada a ocupação e utilização da terra, mais precisamente com a
impermeabilização proveniente da ocupação urbana (edificações, sistema viário,
passeios, etc...) e redes de drenagem implantadas, as quais modificam as
características do volume e da qualidade no ciclo hidrológico natural. Em Criciúma, a
Secretaria Municipal de Infraestrutura é o órgão responsável pelos sistemas de
drenagem e pelo manejo das águas pluviais urbanas. Nota-se que as principais vias
da Área de Influência do futuro empreendimento são pavimentadas (asfalto ou
lajotas) e apresentam rede de drenagem urbana, como apresentado na Figura 7.

Figura 7 - Vista da Avenida Centenário, principal via do município. Destaca-se a
presença da pavimentação asfáltica e da boca de lobo, parte do sistema de
drenagem municipal
Fonte: Autor, 2013.
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Em relação às vias não pavimentadas presentes na Área de Influência,
que são muitas, várias não possuem sistema de drenagem pluvial, bem como
canaletas para o escoamento da água superficial (Figura 8).

Figura 8 - Estrada vicinal de acesso a ETE da Próspera sem pavimentação e
sistema de drenagem pluvial
Fonte: Autor, 2016.

Obras com o objetivo de diminuir o risco de inundações no município,
principalmente na área central da cidade, foram realizadas, tais como: a construção
de canal auxiliar com 1,7 Km de extensão, paralelo ao Rio Criciúma, e obras de
desassoreamento na microbacia do Rio Criciúma (Ambiens, 2013).
Com relação ao equipamento urbano estudado, durante a fase de
instalação e operação do mesmo, obras de infraestrutura de drenagem deverão ser
executadas, principalmente intervenções que facilitem a infiltração da água no solo,
bem como a conexão com o sistema de drenagem urbana já existente. Nota-se que
medidas que reduzam os impactos no sistema viário, principalmente das vias não
pavimentadas, deverão ser realizadas, uma vez que durante a fase de instalação
haverá um intenso movimento de veículos pesados (caminhões, tratores, etc.) o que
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poderá gerar transtornos para o transito local. A molha da estrada deverá ser um
procedimento rotineiro.

3.4 ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES

O fornecimento de energia elétrica no estado é efetuado pela empresa
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC). Esta empresa realiza a
distribuição da energia adquirida da empresa Eletrosul Centrais Elétricas S.A.,
principal responsável pela transmissão de energia elétrica até a região sul, e que
está vinculada a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). No município, além
da CELESC, outras distribuidoras de energia elétrica realizam a distribuição:
COOPERCOCAL, COOPERA, CERTREL, CERMOFUL e CERSUL. Segundo IBGE
(2010), 99,95% dos domicílios em Criciúma possuem ligação à rede pública de
energia elétrica. Na
Tabela 1 é apresentado o número de consumidores e demanda de
energia elétrica, segundo a tipologia da unidade consumidora no município no ano
de 2008.
Tabela 1 - Indicação da quantidade de energia consumida no município de Criciúma
no ano de 2010

Fonte: SEBRAE.

Referindo-se a Área de Influência, nota-se que a totalidade é contemplada
pela rede de energia elétrica, porém sendo também suprida por iluminação pública
mínima.
A CASAN fez a consulta de viabilidade junto a concessionária que fornece
energia na área do futuro equipamento urbano, e ficou determinado pela mesma a
construção de uma subestação especial exclusiva para a ETE garantindo uma maior
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eficiência energética, tanto na fase de instalação como na operação. Referindo-se a
serviço de telecomunicações, no Município de Criciúma há a cobertura de telefonia
fixa, telefonia móvel, transmissão de ondas de rádio e televisão (aberta e por
assinatura). As principais empresas operadoras de telecomunicações no município
são: OI S.A., TIM Celular S.A., VIVO S.A., NET, GVT, dentre outras. Destaca-se que
a Área de Influência do futuro empreendimento é contemplada por alguns desses
serviços de telecomunicações citados, sendo suficientes para atender a demanda
gerada pela ETE.
Desta forma, com a instalação do empreendimento em comento, a
demanda de serviços de telecomunicações não sofrerá impacto relevante. Assim,
não existirão problemas quanto a capacidade de fornecimento dos serviços
necessários para a instalação e operação do empreendimento.

3.5 GÁS NATURAL CANALIZADO

No Estado de Santa Catarina a distribuição de gás natural canalizado é
efetuada pela Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) onde em Criciúma o
fornecimento ocorre para os seguimentos industrial, comercial, residencial e veicular.
A rede de fornecimento de gás natural no Estado é divida em quatro regiões: Região
A (Joinville e todo o norte catarinense), Região B (Blumenau, Vale do Itajaí e início
da Serra), Região C (Grande Florianópolis) e Região D (Criciúma e todo o sul
catarinense). Segundo informações da SCGÁS, a Região D é a maior consumidora
de gás natural dentre as demais regiões, destacando o segmento industrial com um
655.741m³ dia, seguido do automotivo (82.949m³) comercial (4.413m³) e residencial
(1.430m³). Dentre o consumo industrial, a indústria da cerâmica possui o maior
consumo (46%), seguida da indústria metal mecânica (17%), sendo o restante
distribuído entre os outros segmentos industriais.
A Área de Influência do futuro empreendimento não é totalmente
contemplada pela rede de distribuição de gás natural. No entanto, a ETE do SES
Próspera não necessita de oferta por parte da concessionária SCGÁS. Portanto
nesse quesito não ocorrerá nenhum impacto.

26

3.6 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

Equipamentos comunitários são estruturas físicas e sociais que dão
suporte à saúde do indivíduo, à vida em comunidade, e influenciam diretamente na
inclusão social e na qualidade do ambiente de vida, seja ele em meio urbano ou
rural. São, portanto, estabelecimentos públicos ou privados destinados ao uso
coletivo para práticas de esporte, cultura e lazer (praças, ginásios, parques urbanos,
centros comunitários); de religiosidade (igrejas e templos); de transporte (pontos e
terminais de ônibus, pontos de táxi); de serviços de saúde (clínicas, postos de saúde
e hospitais); de ensino (creches, escolas, universidades) e de prestação de serviços
de segurança pública (delegacias de polícia, corpo de bombeiros). Grandes
empreendimentos comerciais, como os shoppings, geralmente facilitam o acesso da
população do entorno imediato aos serviços que passam a oferecer, principalmente
quando estes eram concentrados em outras áreas da cidade. Com o Estatuto da
Cidade, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, é consenso
que um novo empreendimento, seja ele de origem pública ou privada, passa a ter
legalmente funções sociais a cumprir e que, portanto, deve minimizar ao máximo os
impactos negativos que pode gerar sobre a comunidade onde será implantado. E
com relação aos equipamentos urbanos e comunitários, deve aplicar medidas que
mitiguem possíveis prejuízos às apropriações sociais de espaços públicos e à
eficiência dos atendimentos prestados à população local nos equipamentos
comunitários existentes devido ao eventual aumento repentino da demanda por
serviços ou novas vagas. Este estudo visa localizar os equipamentos comunitários
inseridos na Área de Influência (AI) ou Área de Vizinhança do equipamento urbano
em estudo, descrevendo suas atuais características, deficiências, potencialidades e
capacidades para novos atendimentos. Quanto ao empreendimento em estudo, o
mesmo não gerará demanda que possa ser considerada para necessidade de
incremento dessas estruturas. Apenas a comunidade da vizinhança pode receber
algum benefício como medida compensatória para amenizar algum outro impacto
negativo.
A localização e caracterização destes equipamentos inseridos na Área de
Influência ou Vizinhança foram realizadas através de mapeamento e coleta de
informações in loco e nos bancos de dados do MEC, Ministério da Saúde, IBGE,
UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense), Secretaria de Estado da
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Educação e das Secretarias e Fundações Municipais de Educação, Saúde, Esportes
e Cultura dos municípios de Içara e Criciúma. A partir de dados gerais e específicos
de cada equipamento, é feito uma mediação com informações de demanda, das
características socioeconômicas dos bairros, dos usos e ocupações atuais e
previstos pelo Plano Diretor dos municípios e, evidentemente, das alterações diretas
e indiretas que serão causadas e estimuladas nas fases de construção e operação
do empreendimento em estudo.
A temática “Equipamentos Comunitários” se divide em cinco subitens,
descritos na sequência.

3.6.1 Educação

- Mapeamento das instituições de ensino localizadas na Área de
Influência ou Vizinhança do equipamento urbano;
- Descrição das instituições: quantidade de alunos, períodos, capacidade
atual de novos atendimentos, se há possibilidade ou projetos de ampliação e as
reivindicações existentes para a melhoria do espaço físico dos estabelecimentos;
- Descrição do perfil de renda predominante no bairro a que corresponde
cada instituição de ensino;
Estabelecimentos de ensino, além de serem fundamentais para o
desenvolvimento das relações sociais do indivíduo com outros membros da
sociedade, para a instrução erudita ou formal, para o aprendizado de valores sociais
e para a qualificação profissional, também são equipamentos que podem instituir
uma Unidade de Vizinhança. Na Área de Influência da Estação de Tratamento de
Esgoto da Próspera, há 18 escolas públicas de nível municipal e estadual. Estão
dispostas pelos bairros de modo que ajudam a distinguir e configurar Unidades de
Vizinhança.
As escolas públicas municipais de Educação Infantil ou que oferecem
apenas os primeiros anos do Ensino Fundamental estão espalhadas de forma
homogênea, inclusive nos bairros mais periféricos e de maior vulnerabilidade social.
Já as escolas estaduais ou municipais de maior porte, que oferecem todos os anos
do Ensino Fundamental e Ensino Médio, estão em localizações mais centrais, nas
proximidades da Avenida Centenário ou do núcleo urbano do Bairro Próspera.
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Ao todo, a Área de Influência do empreendimento compreende quatro
escolas estaduais, conforme dados obtidos junto a Secretaria de Estado da
Educação:
Escola Estadual Básica Governador Heriberto Hülse
Localização: Bairro Próspera / Criciúma.
Atende 140 alunos matriculados em 5 turmas do Ensino Fundamental e
377 alunos em 14 turmas do Ensino Médio.

Escola Estadual Básica Rubens de Arruda Ramos
Localização: Bairro Nossa Sra. da Salete / Criciúma.
Atende 187 alunos matriculados em 7 turmas do Ensino Fundamental e
180 alunos em 7 turmas do Ensino Médio.

Escola Estadual Básica Quintino Folhiarini Dajori
Localização: Bairro Presidente Vargas / Içara.
Atende 243 alunos matriculados em 11 turmas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, 194 alunos em 8 turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, e
140 alunos em 4 turmas do Ensino Médio.

Escola Estadual Básica Ignacio Stakowski
Localização: Bairro Presidente Vargas / Içara.
Atende 129 alunos matriculados em 6 turmas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, 181 alunos em 7 turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, e
378 alunos em 11 turmas do Ensino Médio.

A rede municipal de ensino de Criciúma é a que tem maior abrangência
sobre a Área de Influência ou vizinhança da Estação de Tratamento de Esgoto. Ao
todo, possui 9 estabelecimentos de ensino (sem contar as creches da AFASC):

E.M.E.I.E.F. José Cesario da Silva*
Localização: Bairro Nossa Sra da Salete.
Atende 330 alunos da Educação Infantil ao 7º Ano do Ensino
Fundamental;
Não possui ensino em período integral;
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Reivindicações: Ampliação da escola com mais duas salas de aula para
atender o 8º e 9º anos do Ensino Fundamental; uma quadra coberta.
* Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.

· E.M.E.I.E.F. Jorge da Cunha Carneiro*
Localização: Bairro Brasília.
Atende 749 alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental;
Não trabalha com Educação Infantil;
Reivindicações: Ginásio de esportes.
* Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.

Somadas às escolas de ensino fundamental, a rede municipal de ensino
de Criciúma possui unidades exclusivas para a educação infantil, que são:

CEIM Mário Pizzetti*
Localização: Bairro Ana Maria;
Atende 250 alunos, com idade entre 6 meses e 5 anos;
Há 350 crianças na lista de espera;
Reivindicações: A construção é nova, mas é reivindicada sua ampliação,
construção de espaço de recreação coberto para os dias chuvosos ou muito quentes
e ampliação do playground.
* Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.

CEIM Natureza*
Localização: Bairro Vila Natureza 1.
Atende 109 crianças do berçário e de 1 a 5 anos em Período integral;
Atende alunos principalmente dos bairros: Natureza 1, Natureza 2, Cristo
Redentor, Morada do Sol, Vida Nova e N. Sra. da Salete;
Reivindicações: Ampliação da escola para atender a demanda na lista de
espera.

30

* Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.

CEIM Benevenuto Guidi*
Localização: Bairro São João.
Atende 26 alunos com idade entre 1 e 5 anos em período integral;
Tem duas salas de aula;
Reinvindicações: Ampliação da escola.
* Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.
Além das instituições de ensino da rede pública municipal, que
respondem diretamente à Secretaria Municipal de Educação (Sistema de Educação),
destacam-se os Centros de Educação Infantil - CEI's - da AFASC (Associação
Feminina de Assistência Social de Criciúma). Segundo informações da entidade, os
CEI's têm como objetivo promover o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos e
11 meses, em seus aspectos cognitivos, físicos, afetivos e sociais.
A rede de CEI's da AFASC é composta por 26 unidades distribuídas por
todo o município, totalizando cerca de 4 mil crianças matriculadas. A Área de
Influência da ETE concentra três unidades, o que totaliza 367 matrículas.
Abaixo, dados dos CEI's:
CEIM – Demboski**
Localização: Rua São Cristóvão, nº 71 - Demboski.
Atende 81 crianças com idade entre 3 meses a 5 anos divididas em 3
salas de aula com aproximadamente 15 alunos por turma, em um sistema de creche
e escola, funcionando em 2 turnos de 6 horas;
Necessidades:

Mais

segurança

na

circulação

dos

alunos

nas

proximidades da escola.
** Informações coletadas através do site MELHORESCOLA.NET e de
visita in loco.
CEI - Espaço da Criança**
Localização: Bairro Próspera.
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Atende 60 crianças com idade entre 4 meses a 3 anos;
Reivindicações: Um espaço de recreação coberto e contratação de novos
profissionais.
** Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.

CEI - Mundo Encantado**
Localização: Bairro Renascer.
Atende 206 crianças com idade entre 4 meses a 4 anos;
A maioria das matrículas é para período integral, porém, há crianças
matriculadas em meio-período (parcial);
Reivindicações: Uma brinquedoteca maior.
** Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.

CEI - Centro Social Urbano**
Localização: Bairro Próspera.
Atende 101 crianças com idade entre 3 a 5 anos;
A maioria das matrículas é para período integral;
Reivindicações: construção de mais salas de aula, equipadas com
recursos tecnológicos atualizados e mais apoio de profissionais.
** Informações coletadas através de entrevista com os diretores dos
estabelecimentos.
No Bairro Presidente Vargas, localizado no Município de Içara, inclui-se o
CEI Alegria do Saber, que atende 2463 crianças de 1 a 6 anos em período integral.
Somam-se ao número de escolas infantis públicas o CEI Educando para o Futuro,
localizado na sede da ABADEUS (Figura 8), no Bairro Cristo Redentor. Em parceria
com a prefeitura de Criciúma, o CEI atende 55 crianças e possui áreas de
convivência, brinquedoteca e biblioteca próprias, formadas através de doações da
sociedade. Segundo informações da própria entidade, a ABADEUS é uma instituição
de fomento e defesa dos direitos da criança e do adolescente na convivência familiar
e comunitária. Esta é mantida através de doações, voluntariado e parcerias com o
poder público e a iniciativa privada.
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Figura 9 - Sede da ABADEUS, no Bairro Cristo Redentor
Fonte: ABADEUS.

Com relação ao ensino técnico-profissionalizante, está localizado na A.I.
da ETE a unidade criciumense do IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina (Figura
9). Segundo informações do instituto, o campus possui aproximadamente
6.200,00m² de área construída, sendo a única instituição de ensino federal da
cidade. Oferece cursos técnicos em mecatrônica e em edificações integrados ao
ensino médio, técnicos em edificações e eletrônica subsequentes ao ensino médio,
e cursos de qualificação diversificados de curta duração. Segundo informações do
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o
IFSC Criciúma tem 79 alunos matriculados no Ensino Médio e 142 na Educação
Profissional.
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Figura 10 - Campus do IFSC de Criciúma
Fonte: IFSC - Criciúma.

Diretamente ligado aos equipamentos comunitários de ensino, o conceito
de Unidade de Vizinhança foi amplamente aplicado como modelo de planejamento
no decorrer do século XX. Surgiu da ideia de que determinado número de unidades
habitacionais de um mesmo bairro ou setor da cidade podem estar vinculadas
principalmente à escola, que seria estruturada para atender a demanda de
determinada comunidade.
Assim, subdividida em unidades de vizinhança, a cidade racionalista e
polinucleada - perfis do planejamento urbano moderno - se constituiu como um
conjunto de núcleos de dimensões variadas, planejados para que a oferta dos
serviços comunitários básicos se institua como modo para reduzir os deslocamentos
para outros setores da cidade. A cidade pós-moderna ou contemporânea funciona
sob alguns preceitos das Unidades de Vizinhança, apesar de não ter a austeridade
do planejamento modernista. Geralmente a creche ou a escola pública de ensino
fundamental são equipamentos procurados nas proximidades do local de moradia ou
de trabalho, pois facilita a logística familiar cotidiana de deslocamentos. E estando
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vinculada à comunidade local, a escola também se configura como um ponto de
encontros sociais.
Constata-se que devido à média de renda e a fatores de mobilidade ou de
distância do centro, há uma dependência do ensino público local pelas famílias
residentes na periferia da Grande Próspera, que é o caso da AI da ETE. Segundo
Célson Ferrari (1977), para estabelecimentos de Educação Infantil integral (de 0 a 6
anos) se aceita como parâmetro de área escolar uma cota de 0,5m² por habitante, o
que inclui área construída e áreas de jogos e recreações.
Na Rua São Cristóvão está localizado o Centro de Educação Infantil
Municipal Demboski (Figura 11) que atende a comunidade da área de vizinhança da
ETE da Próspera.

Figura 11 - Centro de Educação Infantil Municipal Demboski
Fonte: O autor, 2017.

O CEI funciona em sistema de Creche e Pré escola, em 2 turnos de 6
horas, totalizando 12 horas diárias. Todos os professores possuem curso superior.
De acordo com os dados do CENSO escolar 2015 temos as seguintes
informações a respeito do CEIM Demboski:
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Etapas de Ensino
 Educação Infanti
Creche
Pré-escola

Infraestrutura
 Água da rede pública
 Energia da rede pública
 Fossa
 Lixo destinado à coleta periódica
 Acesso à Internet
 Banda larga

Dependências
 3 salas de aulas
 21 funcionários
 Sala de diretoria
 Alimentação escolar para os alunos
 Cozinha
 Parque infantil
 Banheiro dentro do prédio
 Banheiro adequado à educação infantil
 Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade
reduzida
 Refeitório
 Pátio coberto
 Área verde

Equipamentos
 Computadores administrativos
 TV
 Copiadora
 Equipamento de som
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 Impressora
 Equipamentos de multimídia
 TV
 Videocassete
 DVD
 Copiadora
 Retroprojetor
 Impressora
 Aparelho de som
 Projetor multimídia (datashow)
 Câmera fotográfica/filmadora

A escola está localizada a 100 metros da esquina da Rua São Cristóvão
com

a

SC

443

que

liga

até

o

município

de

Morro

da

Fumaça

(
Figura 12 - Localização do CEIM Demboski a partir da esquina da SC 445
com a Rua São Cristóvão
Fonte: O autor, 2017.
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).

Figura 12 - Localização do CEIM Demboski a partir da esquina da SC 445 com a
Rua São Cristóvão
Fonte: O autor, 2017.
Este pequeno trecho não possui condições adequadas para a circulação
de pedestres, e por consequência, dos estudantes, uma vez que não existe passeio
ou calçada em nenhum dos lados da via, com o agravante de que a falta de
drenagem faz com que as águas da chuva provoquem erosão na beira da estrada
gerando uma situação onde os estudantes são obrigados a circular quase que no
meio da estrada (Figura 13). A sinalização de advertência e regulamentação de
velocidade está presente.
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Figura 13 - Condições precárias de mobilidade para pedestres (estudantes)
Fonte: O autor, 2017.

Em frente a escola existe um pequeno trecho de passeio, inclusive com
rampa de acessibilidade implantada, porém os próprios usuários da escola não
respeitam o espaço e estacionam seus veículos, dificultado o ir e vir de quem
necessita (Figura 14). No trecho entre a esquina da SC 443 e a escola existe
pavimentação que já emite sinais de deterioração.
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Figura 14 - Passeio utilizado como estacionamento pelos usuários da escola
impedindo a passagem
Fonte: O autor, 2017.
O autor complementa que nos Estados Unidos se adota a cota de 15 a
18m² por criança, e que no Brasil se costuma adotar a área de 10 a 15m² por
criança. Quando a ETE estiver em sua fase de operação, serão gerados poucos
empregos diretos e indiretos. Essa estimativa não demonstra benefícios econômicos
para a região de Criciúma, o que naturalmente não indica demanda ao poder público
para investir na ampliação ou construção de novas unidades.
O atual Plano Diretor do Município de Criciúma estabelece a possibilidade
de edificações de 2 pavimentos Zona Agropecuária e Agroindustrial (
) na Área de Vizinhança Imediata do empreendimento, não possibilitando
o adensamento populacional no entorno da ETE. Esses recortes são atualmente
caracterizados pela ocupação preponderantemente de sítios e chácaras, com
concentração de comércio e serviços junto à via de maior hierarquia, como a SC 443
– Morro da Fumaça. Para esta área, o Plano Diretor de Criciúma prevê edificações
de até 2 pavimentos.
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Figura 15 - Zoneamento da Área de Vizinhança imediata, evidenciando a ZONA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (ZAA) como zona de inserção do futuro
empreendimento
Fonte: Adaptado do Plano Diretor de Criciúma.

Portanto, como o equipamento urbano não gera demanda representativa
não é necessário o incremento na estrutura de ensino.

3.6.2 Saúde

- Caracterização do funcionamento e hierarquia dos equipamentos do
sistema de saúde pública em Criciúma;
- Descrição dos equipamentos de saúde localizados na A.I. ou A.V. do
equipamento:

localização,

quadro

de

profissionais,

especialidades

disponíveis, horários de atendimento e informações sobre a demanda atual.

médicas
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A saúde é premissa básica para a cidadania, pois se constitui num estado
físico e psicológico fundamental para a qualidade de vida e exercício de direitos.
Assegurada pela Constituição Brasileira de 1988, é considerada um direito
fundamental do cidadão e um dever a ser cumprido pelo Estado. Na esfera
urbanística, equipamentos de saúde são fundamentais para a preservação da saúde
individual e coletiva de uma comunidade. Levando em conta diferentes escalas e
hierarquias de influência, pode-se dizer que um posto de saúde, assim como a
escola, contribui para a configuração e de uma unidade de vizinhança na cidade poli
nucleada. São a referência mais próxima para atendimentos médicos de baixa
complexidade, ou para encaminhamentos para unidades de maior escala e com
mais especialidades. Criciúma é subdividida em regionais para a administração do
sistema municipal de saúde: a Regional Boa Vista, Centro, Rio Maina, Santa Luzia e
Próspera. Cada uma delas é configurada pelas unidades básicas de saúde (postos
de saúde) localizadas nos bairros e por um centro ambulatorial de média
complexidade, localizado nos subcentros. A porta de entrada de pacientes do SUS
(Sistema Único de Saúde) é a unidade básica, que faz os encaminhamentos,
quando necessários para atenção especializada, para o setor secundário ou de
média complexidade (24h da Próspera, 24h da Boa Vista, Policlínica Rio Maina e
Centro Especializado em Saúde localizado no Bairro Santo Antônio), que por sua
vez, faz encaminhamentos para o setor terciário, que é o Hospital São José,
referência em saúde pública em Criciúma. As unidades públicas e privadas de saúde
localizadas na A.I. da ETE em estudo fazem parte da Regional Próspera (

).
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Figura 16 - Equipamentos de Saúde presentes na Área de Influência do
Empreendimento
Fonte: Google Earth com arte do autor.

Entre as unidades de saúde da AI, destaca-se o Pronto Atendimento
24h da Próspera (Figura 17), que oferece atendimento ambulatorial e de urgência.
No ambulatório, são realizadas cerca de 420 consultas por mês, nas áreas de clínica
geral, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Na Urgência o atendimento é por livre
demanda. Informações da Secretaria do Sistema de Saúde de Criciúma apontam
que a procura por consultas médicas no 24h é sempre maior que a oferta, o que
manifesta a necessidade de ampliação da rede.
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Pronto Atendimento 24h Próspera
Localização: Bairro Próspera.
Disponibiliza 35 médicos e 71 profissionais de outras áreas.

Figura 17 - Pronto Atendimento 24h da Próspera
Fonte: Google Street View, 2013.

Segundo informações da Secretaria do Sistema de Saúde de Criciúma,
todas as unidades básicas de saúde do município inseridas na área de influência da
ETE da Próspera desenvolvem suas ações seguindo o modelo Saúde da Família,
um programa do Ministério da Saúde que prioriza a atenção básica de modo
holístico. Caracteriza-se pela implantação de equipes multiprofissionais em unidades
básicas de saúde, que são responsáveis pelo acompanhamento de determinado
número de famílias. Nas unidades criciumenses vinculadas à Estratégia Saúde da
Família, os profissionais possuem carga horária contratual de 40 horas semanais.
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São realizadas, em média, 12 consultas médicas programadas por turno e
atendimentos por demanda espontânea em casos graves, com previsão de retorno
com resultados de exames. Também são realizadas visitas a domicílio para
pacientes acamados ou portadores de necessidades especiais. A Secretaria informa
que as unidades não suprem a demanda das comunidades.

3.6.3 Segurança Pública

- Introdução ao processo histórico de formação do espaço urbano na Área
de Influência do equipamento urbano, abordando sua configuração como espaço
segregado das áreas centrais da cidade; relação de violência urbana com
segregação social/espacial;
- Descrição dos equipamentos de segurança pública instalados na área
de vizinhança do equipamento;
No campo de estudos sobre a segurança pública, é compreendido que a
violência urbana é, em parte, consequência de desigualdades sociais, articuladas
com segregações espaciais. A sociedade é um conflito de classes, que compõem a
paisagem da cidade, lugar onde se concentram as relações humanas. "A paisagem
é o resultado de uma acumulação de tempos" (Santos, 1997, p.38). É na paisagem
urbana, resultante do processo histórico, que estão implícitas ou explícitas todas as
distinções de qualidade ambiental e infraestrutura entre um bairro e outro, o que
espacializa os conflitos sociais. No caso de Criciúma, durante o século XX, a
atividade carbonífera atraiu milhares de trabalhadores à cidade, oriundos de
localidades de todo o estado de Santa Catarina e até de outros estados da
federação. No setor da Próspera, a Carbonífera Próspera S/A - uma das principais
empresas mineradoras da história da atividade carbonífera catarinense - foi a
principal responsável por atrair tais levas de trabalhadores, principalmente a partir
dos anos 40, e que continuaram a imigrar com a diversificação do parque industrial
da cidade, nos anos 1960, 1970 e 1980. As principais consequências desse
movimento imigratório foram o crescimento acelerado da população, a expansão da
malha urbana e a valorização do solo nas áreas de centralidade e subcentralidade.
A crescente procura por lotes urbanos, que nos anos 1970 coincidiu com a isenção
de responsabilidade pela Carbonífera Próspera S/A de fornecer moradia a seus
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operários, impulsionou a atividade de agentes imobiliários, e, consequentemente, a
especulação do valor do solo. Nessas condições, intensificaram-se a construção de
diversos loteamentos no entorno do bairro Próspera. A reserva de mão-de-obra que
se dirigia a Criciúma era formada majoritariamente por trabalhadores pouco
instruídos e com baixa ou nenhuma renda, e se estabeleciam nesses loteamentos
periféricos, alguns legalizados e outros irregulares, geralmente com pouca
infraestrutura e carentes de equipamentos urbanos e comunitários. Localidades
longínquas e excluídas das áreas centrais da cidade, o que desenhava uma malha
fragmentada e segregadoura.
Os bairros periféricos do quadrante leste de Criciúma, a região da
Próspera, ainda hoje concentram alguns bolsões de pobreza da cidade. Uma
percepção registrada na paisagem, mas comprovada por levantamentos: segundo o
mapa da distribuição da renda individual no município, nos bairros centrais, 12,6%
da população recebe mais de 10 salários mínimos por mês, enquanto que em
algumas áreas da periferia da Próspera (especialmente no sul do quadrante leste da
cidade, o que inclui o antigo Loteamento Mina 4, hoje Bairro Renascer), esse
número cai para 1,14% (IPAT/UNESC:2007). É a partir do entendimento do
processo de expansão urbana do quadrante leste da cidade - que tem como
centralidade local o núcleo urbano do Bairro Próspera - que se pode compreender
alguns dados da realidade econômica e social dos bairros integrantes da Área de
Influência da Estação de Tratamento de Esgoto da Próspera. O equipamento urbano
está inserido numa área periférica da cidade, próximo ao limite entre os municípios
de Criciúma e Içara e nem tão longe da divisa com Morro da Fumaça. Parte das
ocupações de sua vizinhança é composta por loteamentos periféricos implantados
nas últimas décadas do século XX, caracterizados por serem vulneráveis à
insegurança ou sensação de insegurança. Por essa razão, rondas policiais e
abordagens são constantes (Figura 18).
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Figura 18 - Operação policial de combate ao tráfico de drogas no bairro Cristo
Redentor, Criciúma
Fonte: Ulisses Job / Diário Catarinense.
Atualmente, a Grande Próspera possui a estrutura de duas unidades de
segurança pública (Figura 19): o quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar (Figura
20) e a 1ª Delegacia de Polícia Civil (

).

Figura 19 - Equipamentos de Segurança presentes na Área de Influência do
Empreendimento
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagem orbital obtida no Google Earth, 2013.

Figura 20 - 9º Batalhão da Polícia Militar
Fonte: Google Street View.

Figura 21 - 1ª Delegacia de Polícia - Polícia Civil - Bairro Próspera
Fonte: Google Street View.
Além da dimensão histórica, aspectos formais devem ser levados em
conta na temática de segurança pública. Fundamentado em importantes estudos da
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morfologia urbana, discutidos ao longo do século XX, é teorizado que a violência
está diretamente relacionada com a permeabilidade visual entre as edificações e o
espaço público. Nessa temática, Jane Jacobs, em meados dos anos 60 do século
XX, criou o conceito de "olhos da rua", que se consagrou como um parâmetro para
se tentar entender o porquê que alguns pontos da cidade são mais violentos que
outros. Segundo a antropóloga, a rua desempenha papel fundamental para a
manutenção da segurança, e que a sensação de segurança pública existe quando
há movimento de pessoas. O indivíduo, mesmo que não conheça as pessoas que
transitam ao seu redor, sabe que naquele local movimentado está mais seguro do
que se estivesse sozinho sem a vigilância inconsciente de outros indivíduos. Os
"olhos da rua" são as pessoas que ocupam os espaços públicos ou os observam de
suas casas ou estabelecimentos comerciais, exercendo uma vigilância natural que
traz segurança. Ou seja, "o principal atributo de um distrito urbano próspero é que as
pessoas se sintam seguras e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos"
(Jacobs, 2009, p. 30). Como elemento chave para a segurança na cidade, Jacobs
destaca a importância da diversidade. A concentração de diferentes usos, diferentes
tipos comerciais, classes sociais e tipologias arquitetônicas podem contribuir para a
vitalidade dos espaços públicos. O café na esquina, o pipoqueiro, o trânsito de
pessoas, a escola noturna, a ocupação contínua das ruas, em todos os horários,
tudo isso vai compondo uma situação que fomenta a vigilância natural e a sensação
de segurança. O distrito, e sem dúvida o maior número possível de segmentos que o
compõem, deve atender a mais de uma função principal; de preferência, a mais de
duas. Estas devem garantir a presença de pessoas que saiam de casa em horários
diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de
utilizar boa parte da infraestrutura (JACOBS, Jane. 2009, p. 167) Outra contribuição
aos estudos relacionados à segurança pública provém dos estudos dos "Espaços
Defensáveis", de Oscar Newman, em 1972. O autor aborda que a sensação de
pertencimento do indivíduo ao espaço contribui para que este seja cuidado, vigiado,
e se torne mais seguro. Um exemplo claro é de residências unifamiliares diretamente
ligadas a ruas de tráfego local. Nesses casos, a rua é vigiada por seus moradores,
que se sentem confortáveis em zelá-la e controlá-la. Espaços defensáveis são,
portanto, ambientes públicos ou privados que são protegidos por indivíduos que se
sentem seus naturais responsáveis. Podem ser tais espaços um jardim na frente de
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uma residência, o espaço comum de um condomínio, uma rua local, uma praça de
bairro, entre tantas outras possibilidades.
Os estudos de Newman e Jacobs têm um ponto em comum: a
importância da vigilância natural, dos "olhos da rua". Paredes "cegas", muros altos
ou grandes construções com poucas janelas, portas e que não têm relação com a
rua não contribuem para a segurança pública. Pelo contrário, pela sua
impermeabilidade visual, podem inclusive gerar áreas vulneráveis a ocorrências
violentas. Nesse contexto, a permeabilidade física é assunto abordado por
importantes autores do urbanismo pós-moderno, que complementam sobre a
importância da quantidade de aberturas - portas, janelas, vitrines - diretamente
conectadas às ruas. "Diríamos que, quanto mais portas se abrem para a calçada,
tanto mais completamente o espaço público é passível de apropriação pela casa"
(SANTOS; VOGEL, 1985, p. 54).
O objeto deste estudo trata-se de um equipamento urbano o qual não
gera grande demanda de movimentação de pessoas, bens e serviços, tendo
somente movimentação de funcionários para sua manutenção periódica. Por este
aspecto não gera sensação de insegurança por não atrair marginalidade.
3.6.4 Transporte coletivo
- Caracterização do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de
Criciúma e de sua inserção na Área de Influência da Estação de Tratamento da
Próspera;
- Descrição e análise das estruturas físicas para transporte coletivo
disponíveis na Área de Influência e Área de Vizinhança Imediata;
A Área de Influência da Estação de Tratamento de Esgoto da Próspera
tem como eixo viário principal a SC 443 que liga Criciúma a Morro da Fumaça e
abrange a área de atendimento das linhas alimentadoras com origem no Terminal
Urbano da Próspera. Este equipamento faz parte do sistema integrado de transporte
coletivo de Criciúma, que é composto por três terminais de integração interligados
por uma linha de BRT - Bus Rapid Transit (Figura 22). Por sua vez, a linha do BRT
(amarelinhos) é composta por 32 plataformas elevadas (
) distribuídas na Av. Centenário, com itinerário entre os terminais, o que
agiliza os embarques e desembarques de passageiros, e facilita a locomoção de
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portadores de necessidades especiais, principalmente de cadeirantes. A partir dos
três terminais são distribuídas as Linhas Alimentadoras, que coletam os usuários em
todos os bairros do município, inclusive no Bairro onde está localizada a ETE da
Próspera.

Figura 22 - Distribuição dos terminais de ônibus de Criciúma com os itinerários
Fonte: PMC.
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Figura 23 - Estações do sistema BRT, na Avenida Centenário
Fonte: Portal Engeplus.

O Terminal Urbano da Próspera (Figura 24) é considerado a extremidade
leste do sistema. Está localizado junto ao núcleo urbano do bairro Próspera, que
desempenha papel de sub centralidade da cidade. Além da plataforma de
embarque, possui um setor administrativo e de vendas de passagens, banheiros
públicos e boxes para comerciantes.
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Figura 24 - Terminal Urbano da Próspera
Fonte: José Carminatti / Panoramio.com.

Empiricamente, as ruas de maiores hierarquias viárias e mais atendidas
pelas linhas alimentadoras são as que possuem pontos cobertos, enquanto que nas
vias locais com menor frequência de horários, os pontos tendem a ser mais simples
e descobertos (Figura 25), como é o caso da vizinhança da ETE da Próspera.

Figura 25 - Pontos de ônibus localizado na SC 443 próximos ao acesso para a Rua
São Cristóvão, via de acesso da ETE
Fonte: Google Street View.
Distam entre si, uma média de 400 metros. Não existe calçada
pavimentada e nem tratamento no piso que permita o deslocamento de portadores
de necessidades especiais, a exemplo da sinalização tátil. A demanda da Estação
de Tratamento neste quesito é insignificante e ocasional. Talvez o ponto em frente a
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ETE (Figura 26) precise ser readequado, afim de que possibilitem melhor
atendimento aos eventuais usuários.

Figura 26 - Abrigo de Passageiros próximo ao terreno da ETE
Fonte: Autor, 2016.
3.6.5 Cultura, esportes e lazer

- Levantamento dos equipamentos de cultura, esportes e lazer localizados
na A.I. do equipamento;
- Descrição de projetos/atividades esportivas e culturais promovidas pelas
fundações municipais, entidades beneficentes e iniciativa privada;
- Avaliação da relação do empreendimento com equipamentos culturais,
esportivos e de lazer;
São nos espaços públicos onde as relações de trocas sociais acontecem,
e são essas relações que originaram e dão sentido à cidade, que é, por si, uma
construção coletiva. Equipamentos de esporte, cultura e lazer, como praças, campos
esportivos e parques urbanos, são essenciais para o cultivo das relações sociais,
assim como da saúde mental e física do indivíduo. A Área de Influência da ETE da
Próspera é caracterizada pela diversidade de escalas dos espaços públicos
disponíveis. Em relação a parques e praças, partindo de uma hierarquia de
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influência urbana, destaca-se o Parque das Nações (Figura 27), localizado entre as
avenidas Centenário e Gabriel Zanette, no Bairro Próspera. Construído em 2011, o
parque

é

equipado

com

pistas

de

caminhada,

ciclovia,

bicicletários,

estacionamentos, academias de ginástica adaptadas para idosos e portadores de
necessidades especiais. Possui também palco para shows, restaurante, áreas de
estar e equipamentos esportivos.

Figura 27 - Vista aérea do Parque das Nações em dia de evento
Fonte: Prefeitura Municipal de Criciúma.

Desde eventos de todos os tipos e escalas a ações culturais e esportivas
cotidianas, as promoções públicas de fomento à cultura e esportes na Grande
Próspera estão concentradas no Parque das Nações. A Fundação Cultural de
Criciúma, órgão municipal de cultura, promove as seguintes atividades: oficinas
pagas de teatro, bateria e capoeira, e gratuitas de mosaico (em parceria com a
AFASC) e hip-hop. Também tem em seu calendário uma diversidade de eventos que
são realizados no parque. Entre eles, destacam-se: Café Concerto, 12 Horas Rock
(festival com bandas locais de rock), Samba das Nações (festival de samba), e
Batalha das Nações (festival de hip-hop). Além do Parque, que tem uma escala
municipal, a Área de Influência do empreendimento em estudo é composta por
praças e jardins de escala comunitária, dispersos por todo o recorte. Na margem
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norte da Avenida Centenário, localiza-se a Praça da Chaminé, um espaço público
com 6.513,78m² e de importante valor histórico para o Bairro Próspera. Ao seu
redor, distribuem-se equipamentos comunitários de saúde e educação, além de
residências e estabelecimentos comerciais. Possui um playground e ambientes de
estar. Nela, destaca-se o monumento da Chaminé, edificação histórica tombada pelo
patrimônio municipal, e que dá nome à praça.
Outro espaço público com importante valor simbólico e histórico é a Praça
do Trabalhador (Figura 28) localizada no centro do Bairro Próspera, ocupando a
quadra configurada pelas ruas Gal. Oswaldo Pinto da Veiga, Goiás, Luiz Búrigo e
Congonhas. Foi construída onde, entre os anos 1930 e 1970, operava uma mina da
extinta Carbonífera Próspera S/A, de onde originou o nome do bairro. A Praça do
Trabalhador é um espaço de encontros comunitários, utilizada para eventos
recreativos, políticos e religiosos. Possui duas quadras abertas de basquete, além
de setores de estar e contemplação.

Figura 28 - Praça do Trabalhador, localizada no Bairro Próspera
Fonte: Google Earth / Google Street View.

Os equipamentos esportivos distribuídos pelos bairros são de caráter
público e privado (Figura 29). Os equipamentos públicos são, exclusivamente,
campos de futebol. É comum que em algumas das comunidades existam
organizações de times de futebol amador, os quais eventualmente disputam
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campeonatos municipais e regionais organizados pela LARM - Liga Atlética da
Região Mineira. Abaixo, a distribuição de campos de futebol por bairros da área de
influência da ETE da Próspera:
● 1 campo no Bairro São João;
● 1 campo no Bairro Renascer;
● 2 campos no Bairro Cristo Redentor;
● 2 campos no Bairro Ceará;
● 1 campo no Bairro Ana Maria;
● 1 campo no Bairro Presidente Vargas, em Içara.

Figura 29 - Equipamentos de Esporte e Lazer presentes na Área de Influência do
Empreendimento
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem orbital obtida no Google Earth, 2013.

Em alguns desses campos, a Fundação Municipal de Esportes de
Criciúma, em parceria com a UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense) e
com o Criciúma Esporte Clube, promove aulas de futebol. Trata-se dos Tigrinhos
nos Municípios, um projeto configurado por núcleos de 50 crianças com idades
entre 7 e 14 anos, e que atualmente abrange 29 cidades do sul de Santa Catarina.
Tem como objetivo, além do fomento e integração ao esporte, a descoberta de
novos talentos esportivos que possam ser preparados tecnicamente para atuar nas
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equipes do Criciúma Esporte Clube. No município de Criciúma, o projeto atende
cerca de 500 crianças. Na Área de Influência da ETE da Próspera, segundo
informações disponibilizadas pela Fundação Municipal de Esportes, há um núcleo no
Bairro Ana Maria e propostas para novos núcleos no Bairro Próspera. Além das
áreas verdes ocupadas exclusivamente por campos de futebol, há também as
associações comunitárias, que possuem e mantém equipamentos esportivos
próprios. São o caso da Associação de Moradores do bairro Jardim Maristela (Figura
30), do Centro Social Urbano Adolfo Linemburger, localizado no Bairro Nossa Sra.
Da Salete, e da Associação Atlética Angeloni, localizada no Bairro Presidente
Vargas, em Içara.

Figura 30 - Campo de futebol da Associação de Moradores do bairro Jardim
Maristela
Fonte: Google Earth / Google Street View.

Por ser composta por alguns dos bairros de maior vulnerabilidade social
do município de Criciúma, a área de influência da Estação de Tratamento de Esgoto
da Próspera possui três unidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência
Social. Segundo informações disponibilizadas pelo Sistema Social da Prefeitura
Municipal de Criciúma, o CRAS tem como objetivo prevenir situações de risco social,
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. Seus programas, projetos, serviços e benefícios
destinam-se à população em situação de vulnerabilidade social decorrente da
pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de
pertencimento social (discriminações etária, étnicas, de gênero ou por deficiência,
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dentre outras). No entorno do novo empreendimento, há unidades no bairro Cristo
Redentor, Renascer e Próspera. A Fundação Cultural de Criciúma, por intermédio do
programa Oficinas de Artes nas Comunidades, promove oficinas de artes plásticas,
violino e teclado no CRAS da Próspera; e de Hip-hop no CRAS do Bairro Renascer.

A ABADEUS, localizada no Bairro Cristo Redentor, também desenvolve
projetos culturais voltados para crianças e adolescentes de baixa renda dos bairros
do entorno, dando preferência a estudantes de escolas públicas. Abaixo, alguns dos
projetos promovidos pela entidade:
- Projeto Sinfonia de Talentos: oferece aulas de instrumentos musicais
à crianças e adolescentes, com parceria da iniciativa privada;
- Projeto Ponto de Cultura "Escolinha de Cinema": Com o apoio do
Ministério da Cultura, tem o objetivo promover a integração da
comunidade e a inclusão social dos jovens e crianças por meio da
produção audiovisual. Atende no CRAS do Cristo Redentor e em
escolas públicas da cidade, como na Escola Municipal Vilson Lalau, no
Cristo Redentor, e na Escola Estadual Básica Gov. Heriberto Hülse, na
Próspera. Conforme visto, os projetos culturais desenvolvidos nas
comunidades periféricas e inseridas na área de influência do
empreendimento estão vinculados a programas sociais de inclusão de
crianças e adolescentes vítimas da pobreza ou em vulnerabilidade
social. Essa periferia é constituída sob um processo histórico de
segregação espacial, e registra em sua paisagem espaços públicos
mal urbanizados. Portanto, ainda que haja importantes equipamentos
como o Parque das Nações e outras praças no núcleo urbano da
Próspera, a Área de Influência da ETE da Próspera é carente de
equipamentos culturais, esportivos e de lazer. Nas comunidades
periféricas, algumas localizadas a mais de 3 quilômetros do Parque das
Nações, não há espaços disponíveis para modalidades esportivas além
do futebol, assim como não há praças e outros tipos de espaços
públicos projetados de forma qualitativa, para que fomentem convívios
sociais.
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Toda a área de influência do empreendimento é desprovida de
equipamentos culturais, como teatros, galerias de arte ou museus. Quando há
exposições artísticas temporárias ou atividades que necessitem de ambientes
fechados, estas são realizadas nos espaços disponibilizados por empreendimentos
comerciais privados.
Portanto, observa-se na Área de Vizinhança Imediata do equipamento
urbano a falta de infraestrutura para deslocamentos a pé. Na Rua São Cristóvão em
frente a ETE, não existem passeios. Levando-se em conta que o número de
funcionários da ETE na fase de operação é mínimo e na fase de implantação virão
com veículos dificilmente terão deslocamentos a pé.
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4 VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Os estudos elaborados por especialistas no que tange aos imóveis
localizados em áreas próximas as Estações de Tratamento de Esgoto estimam uma
desvalorização inicial destes imóveis entre 10 a 15%. Esta desvalorização ocorre
antes do sistema ser implantado.
As

medidas

compensatórias

e

mitigadoras

para

contrapesar

a

desvalorização imobiliária causada pela implantação da ETE são descritas no Item
9.3, conforme a descrição do aspecto ambiental analisado.
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5 GERAÇÃO DE TRÁFEGO

Interferências na utilização ou ocupação de um determinado lote urbano
produzem mudanças em seu entorno, causando impactos sobre a vizinhança.
Quanto maior o empreendimento, maior o impacto que ele produzirá. A legislação
urbanística atribui ao zoneamento a função de garantir a correta ocupação do solo,
porém o zoneamento por si só não é capaz de mediar todos os conflitos de
vizinhança.
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001) em seu art. 36,
estabelece que uma lei municipal deve definir quais empreendimentos dependerão
de um estudo prévio como condição para sua aprovação. Este instrumento servirá
como mediação entre os interesses privados dos empreendedores e o direito à
qualidade de vida urbana aos cidadãos: o Estudo de Impacto de Vizinhança. O
objetivo do Estudo de Impacto de Vizinhança é democratizar o sistema de tomada
de decisões sobre os grandes empreendimentos a serem realizados na cidade,
dando voz a bairros e comunidades que estejam expostos aos impactos dos
grandes empreendimentos. Conforme o art. 37, o Estudo de Impacto de Vizinhança
“será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento”. As conclusões do Estudo de Impacto de Vizinhança poderão
aprovar o empreendimento ou atividade, estabelecendo condições ou contrapartidas
para seu funcionamento, ou impedir sua realização.
A contrapartida a ser oferecida pelo empreendimento, em troca da
possibilidade de sua realização, pode ser de várias ordens, relacionando-se à
sobrecarga que ele provocará. A proposta é equacionar o ônus e o bônus de cada
empreendimento sobre a sua vizinhança imediata e entorno urbano, de modo a
contribuir para o desenvolvimento da cidade.
No caso específico do presente estudo de tráfego do equipamento
localizado na Rua São Cristóvão, no Bairro Demboski em Criciúma, esta análise
acontecerá apenas para a fase de implantação, uma vez que na fase de operação
terão poucos funcionários trabalhando e os impactos serão irrelevantes. Localizada
em área rural e em via não pavimentada com baixíssimo volume de tráfego a ETE
da Próspera não se trata de uma equipamento de grande impacto com relação ao
tráfego de veículos e pessoas.
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O acesso ao terreno do Equipamento Urbano em estudo é pela Rua São
Cristóvão (Figura 31), estrada municipal sem pavimento e sem passeios construídos,
ou seja, sem a infraestrutura básica. A área de vizinhança da Estação de Tratamento
da Próspera é caracterizada por possuir na sua maioria terrenos rurais (Figura 32 e
Figura 33) com baixíssima densidade, alguns possuem residências (Figura 33) e
também algumas poucas indústrias, como por exemplo a Manchester Química
(Figura 34).

Figura 31 - Rua São Cristóvão, via de acesso ao terreno da ETE da Próspera
Fonte: Autor, 2016.
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Figura 32 - Terreno onde será implantada a ETE da Próspera, localizado na Rua
São Cristóvão
Fonte: Autor, 2016.

Figura 33 - Residências rurais localizadas na área de vizinhança da ETE
Fonte: Autor, 2016.
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Figura 34 - Entrada da Indústria Manchester Química do Brasil localizada na Área de
Vizinhança da ETE
Fonte: Autor, 2016.
Existem também no terreno da ETE imóvel antigo fechado adquirido pela
CASAN (Figura 35 e Figura 36).

Figura 35 - Casa antiga localizada no terreno da futura ETE da Próspera
Fonte: Autor, 2016.
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Figura 36 - Casa antiga localizada no terreno da futura ETE da Próspera
Fonte: Autor, 2016.

5.1 ESTUDO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO

Através da análise da principal via que dá acesso a estação de tratamento
de esgoto da Próspera, a SC 443, bem como a Rua São Cristóvão (estrada que
serve de acesso ao equipamento urbano), as vias mais solicitadas quando iniciarem
as obras de implantação da ETE, poderemos sugerir algumas medidas para que a
obra não traga transtornos a vizinhança. As demais ruas que fazem ligação indireta
não serão levadas em consideração para tornar possível uma conclusão referente
ao incremento no volume de tráfego, relacionado ao transporte dos materiais
necessários para implantação do ETE DA PRÓSPERA (Figura 37). A principal
rodovia atingida pelos serviços de transporte e que deverá ter atenção especial
neste trabalho é a SC 443, que é a via principal que dá acesso para a ETE da
Próspera. Esta via liga o município de Criciúma a Morro da Fumaça e serve de divisa
entre estes dois municípios e Içara.
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Figura 37 - Localização do equipamento ETE da Próspera
Fonte: CASAN.

Ao encontrar a Rua São Cristóvão no Bairro Demboski forma um
entroncamento considerado tranquilo na maior parte do dia, gerando alguns
transtornos nos horários de pico quando aumenta a demanda do mesmo.
Diversos fatores auxiliam para dar segurança ao cruzamento, entre eles:
- A existência de dispositivos de redução de velocidade tipo ondulação
transversal que obriga a redução da velocidade do tráfego de passagem (Figura 38);
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Figura 38 - Lombada localizada antes do cruzamento para quem vem de Morro da
Fumaça
Fonte: O autor, 2017.
- A existência de trevo alemão para dar suporte aos veículos que desejam
converter a esquerda no referido cruzamento (Figura 39);
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Figura 39 - Trevo alemão existente no entroncamento com a SC 443. Falta a placa
de PARE para quem chega pela Rua São Cristóvão
Fonte: O autor, 2017.
- A não pavimentação da Rua São Cristóvão, fato que não permite o
excesso de velocidade por parte dos veículos que transitam pela mesma.

Fatores que geram insegurança no cruzamento, entre eles:
- Falta de Placa de PARE na chegada pela Rua São Cristóvão (Figura 39)
- Falta de definição geométrica no encontro das duas vias. Não existe um
trevo definido para acessar a Rua São Cristóvão. O espaço é muito amplo e sem
referências para os veículos que precisam negociar sua entrada na via principal (SC
443) (Figura 40).
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Figura 40 - Encontro da Rua São Cristovão com a SC 443. Espaço amplo e sem
definição geométrica
Fonte: O autor, 2017.
Com o objetivo de avaliar a provável influência do tráfego originado pelas
obras de implantação do equipamento, sobre a rodovia estadual que faz ligação
entre o município de Criciúma e Morro da Fumaça, elaborou-se o presente estudo
cujo escopo constitui-se basicamente dos seguintes ítens: Caracterização da rodovia
estadual diretamente afetada pelo tráfego gerado na fase de implantação;
diagnóstico da situação atual da rodovia diretamente influenciada e medidas
mitigadoras.
A ETE da Próspera não configura um Polo Gerador de Tráfego, pois não
gera e nem atrai um numero expressivo de veículos, a não ser durante as obras de
implantação. Os problemas de tráfego no local não podem ser atribuídos a ela, pois
permanecerão praticamente os mesmos. A demanda da ETE será insignificante, se
comparada com o fluxo usual da via.
A análise deste diagnóstico, além de abordar questões da Rua São
Cristóvão; ficou também concentrada, no trecho da rodovia (SC443), que é afetada
diretamente pelo tráfego gerado, não só pela obra de implantação da ETE do SES
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PRÓSPERA como pelo fluxo diário gerado pelos municípios de Criciúma e Morro da
Fumaça (Figura 41).

Figura 41 - Inicio da Rua São Cristóvão no entroncamento com a SC 443 - Morro da
Fumaça
Fonte: Google Street View.
5.2 IMPACTOS NA FASE DE OBRAS

Os principais impactos gerados durante a implantação das obras da ETE
da Próspera, além de afetar principalmente o Sistema Viário Adjacente da Estação
propriamente dita, ficarão espalhados temporariamente nas vias por onde a rede
passará, ficando os principais impactos negativos concentrados nos pontos
relacionados a seguir:
1. Rodovia SC 443 próximo a intersecção com a Rua São Cristóvão, onde
se dará o acesso principal em direção ao terreno da obra. Para os
veículos que circularem no sentido Criciúma – Morro da Fumaça
existirão alguns conflitos;
2. Ao longo da Rua São Cristóvão no trecho anterior ao terreno, onde se
dará o acesso dos veículos;
3. Nas entradas e saídas dos veículos pesados do canteiro de obras, as
quais deverão ser muito bem sinalizadas.
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Estes pontos estão localizados em pontos críticos das vias importantes
para o trânsito da área de influência necessitando de medidas planejadas que
garantam um bom andamento das obras sem colocar em risco o tráfego de pessoas
e veículos nos locais. O tráfego de veículos pesados nas vias adjacentes às obras
poderá ocasionar vários conflitos intermodais e algum dano ao patrimônio público.
Para um bom andamento das obras, a sinalização de advertência para as
mesmas deverá ser ostensiva nestes pontos para garantir a circulação segura de
veículos e principalmente dos pedestres e ciclistas (modais mais frágeis). O
transporte coletivo deverá ter atenção especial para evitar atrasos nas linhas e
problemas no sistema.
Pelo fato da localização das obras, ser afastada da região central em
zona rural, fica claro que a circulação de pedestres é bem menor, porém não menos
importante. O modal mais frágil sempre deve ser focado em primeiro lugar, pois com
certeza, o atendimento a população que se desloca com o transporte coletivo e à pé
será sempre mais importante. A criação de rota segura de acessibilidade para os
poucos trabalhadores também poderá ser viabilizada. O apoio à circulação não
motorizada também merece atenção especial.

5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTUDO DA MOBILIDADE URBANA

Este trabalho apresenta um estudo dos impactos gerados pela instalação
da Estação de Tratamento de Esgoto da Próspera sobre o sistema viário adjacente
onde será implantado, principalmente na sua fase de implantação que será o
período onde haverá maiores impactos quanto a geração de tráfego. O
levantamento referente ao tema e os impactos gerados principalmente na fase de
implantação ou obras, deve-se ao fato de que na fase de operação os impactos
serão irrelevantes quanto ao tráfego de veículos.
De posse destes dados pôde-se elaborar uma análise da dinâmica de
funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto da Próspera. A partir daí,
realizou-se uma análise quanto aos impactos negativos gerados pela circulação de
veículos no entorno do terreno da ETE. O fluxo principal ocorre pela SC 443, que
liga Criciúma a Morro da Fumaça onde o volume é mediano, porém nos horários de
pico aumenta devido as viagens pendulares a trabalho entre as cidades vizinhas,
agravando um pouco nos períodos sazonais, principalmente na temporada de verão,
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quando a SC 445 se torna intransitável devido ao movimento Criciúma – Rincão, ou
seja, muitos motoristas que vão para o norte do estado utilizam a SC 443 para fugir
dos congestionamentos na Rodovia Paulino Búrigo (SC 445).
As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua
ordem de precedência a seguir e posteriormente descritas em maior detalhe.
Forma de ocorrência:
- Ocorrerá na fase de instalação e operação dos canteiros e áreas de
apoio como impacto de primeira ordem, resultante da grande
movimentação de máquinas e veículos da obra por meio das vias
locais, afetando a infraestrutura pública local e contribuindo talvez para
o aumento do número de acidentes;
- A realização das obras de implantação da ETE da Próspera resultarão
em

movimentação

diária

de

máquinas

e

veículos

pesados,

principalmente associados ao transporte de materiais do tipo solo, areia
e rocha, necessários às mesmas. Tendo em vista que a via local de
acesso tem baixa capacidade de tráfego, é estreita e não possui
pavimento, o aumento da demanda de tráfego na mesma representará
um impacto negativo bastante relevante.
Nestes termos, o estudo identificou as principais problemáticas somente
durante a fase de obras quando existirá maior movimentação principalmente de
veículos pesados de carga, para a obra da ETE e considera tecnicamente viável a
implantação deste equipamento, podendo para isso contemplar as seguintes
medidas mitigadoras:
A partir da análise dos possíveis impactos relacionamos a seguir as
medidas mitigadoras e/ou compensatórias:
- Melhoria a infraestrutura viária local (Molha periódica), visando mitigar
o conflito de tráfego relacionado ao aumento de maquinas e veículos
associados à obra.
- Sinalização provisória em fase de obra, incluindo entre outros:
 Sinalização indicativa que irá apontar a localização de instalações
provisórias, vias de circulação de veículos de terceiros dentro da
obra;
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 Sinalização de tráfego, especificamente em desvios provisórios e
vias locais utilizadas por veículos a serviços das obras;
 Sinalização de advertência, delimitando as áreas de restrição para
o pessoal não diretamente envolvido na operação de equipamentos
e/ou execução de serviços.
 Sinalização de divulgação, indicando para o público externo o
nome do Empreendimento, os respectivos responsáveis técnicos,
prazos de execução e outras informações relevantes.
 Viabilizar a definição das entradas e das saídas na Rua São
Cristóvão a partir da SC 443, através da implantação de trevo
simples e de passeios em ambos os lados da via, até a escola
CEIM Demboski, com implantação de Faixa de Pedestre Elevada
em frente a escola.
 Enquanto a via não for pavimentada, viabilizar a molha da estrada
de acesso ao terreno, Rua São Cristóvão no trecho entre a SC 443
e o terreno da obra, fundamental para reduzir a quantidade de
poeira na vizinhança.
 Viabilizar a melhoria e/ou implantação de abrigo de passageiros
próximo ao terreno da ETE.
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6 VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL

A ventilação e Iluminação são dois pontos analisados que buscam
conforto do meio ambiente.
Conforme se observa no Projeto desta Estação de Tratamento todos os
elementos que a compõem, ou seja, Unidade de Operação, e a Estação de
Tratamento, propriamente dita, composta de Unidade de Gradeamento, Reator
UASB, Tanques de Aeração e Decantadores, os afastamentos são adequados em
relação

aos

lotes

lindeiros

mitigando

assim

qualquer

possibilidade

de

sombreamento.
Com estes afastamentos citados acima e sendo que o projeto da Estação
de Tratamento de Esgoto, composta de Unidade de Operação e Unidades de
Processamento foi elaborado em um único nível também não são esperados
prejuízos às edificações vizinhas no que diz respeito a circulação e ventilação.
Fica assim caracterizado um impacto neutro.
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7

POLUIÇAO VISUAL, PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E
ARTIFICIAL

7.1 POLUIÇÃO VISUAL E PAISAGEM URBANA

Segundo Cullen (1983), paisagem urbana é a arte de tornar coerente e
organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem
o ambiente urbano. Como exemplo, o autor cita uma rua ou avenida em linha reta,
cuja perspectiva visual seja assimilada rapidamente, torna-se monótona ou então
grandiosa.
Considerando tal conceito, a poluição visual pode ser entendida como o
não atendimento dos princípios da paisagem urbana, tendo como característica a
proliferação indiscriminada de propagandas, ou até mesmo pichações, fios de
eletricidade, edificações com falta de manutenção, resíduos urbanos expostos, entre
outros fatores, os quais descaracterizam o conjunto arquitetônico de um determinado
local e criam um ambiente desarmônico com seu entorno.
Em relação a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE,
deve-se considerar a poluição visual devido a sinalização das obras e do tráfego de
caminhões. No entanto, tal impacto é temporário e terá duração de 18 meses,
conforme cronograma físico/financeiro da CASAN (Figura 42).
No que se refere à operação do empreendimento, o mesmo terá sua
ocupação na área mediana do imóvel, estando situada a aproximadamente 560
metros da Rua São Cristóvão, como apresentado na Figura 43. Tal distanciamento,
aliado a cortina vegetal (Figura 44) a ser estabelecida no entorno das instalações,
permitirá criar um ambiente protegido e harmônico com o entorno local,
representado por remanescentes florestais, sítios e chácaras, comércios e serviços
(descrição encontrada no Item 4).
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Figura 42 - Cronograma Físico/Financeiro para a implantação do Sistema de
Esgotamento Sanitário, com destaque para o período de instalação da ETE
Fonte: CASAN, 2016.

Figura 43 - Parte retirada da Planta de Locação e Situação da ETE, detalhando a
distância das instalações com relação à Rua São Cristóvão - 562,79 metros
Fonte: PROSUL, 2015.
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Figura 44 – Planta de detalhamento da cortina vegetal, considerando todo o entorno
das instalações
Fonte: CASAN, 2016.
O detalhamento dos impactos ambientais, medidas mitigadoras do
empreendimento e programas de controle serão descritos nos Itens 9 e 10.

7.2 PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Inicialmente, faz-se importante definir o que é patrimônio natural e
cultural.
Conforme a UNESCO, patrimônio natural (ou ambiental) “é a inter-relação
do homem com seus semelhantes e tudo o que o envolve, como o meio ambiente,
fauna, flora, ar, minerais, rios, oceanos, manguezais, e tudo o que eles contêm”.
Serão estes elementos, que em contato com o homem, acabam por interagir, e até
mesmo interferir no seu cotidiano.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (2008), de
forma mais detalhada, define como patrimônios naturais:
- Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e
biológicas ou por conjuntos de formações de valor universal
excepcional do ponto de vista estético ou científico;
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- As formações geológicas e fisiográficas, e as zonas estritamente
delimitadas que constituam habitat de espécies animais e vegetais
ameaçada, de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou
científico; e
- Os sítios naturais ou as áreas naturais estritamente delimitadas
detentoras de valor universal excepcional do ponto de vista da ciência,
da conservação ou da beleza natural.
Já no que diz respeito ao patrimônio cultural, a UNESCO conceitua como
“o conjunto de bens materiais e/ou imateriais, que contam a história de um povo
através de seus costumes, comidas típicas, religiões, lendas, cantos, danças,
linguagem superstições, rituais, festas”.
A Organização indica que uma das principais fontes de patrimônio cultural
está nos sítios arqueológicos que revelam a história de civilizações antiquíssimas e
que através do patrimônio cultural é possível conscientizar os indivíduos,
proporcionando aos mesmos a aquisição de conhecimentos para a compreensão da
história local, adequando-os à sua própria história.
Aplicadamente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN (2008) define como patrimônio cultural:
- Os monumentos: obras arquitetônicas, esculturadas ou pinturas
monumentais, objetos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e
conjuntos de valor universal do ponto de vista da história, da arte ou da
ciência;
- Os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por sua
arquitetura, unidade ou integração à paisagem, tem valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; e
- Os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da
natureza, bem como áreas, que incluem os sítios arqueológicos, de
valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético,
etnológico ou antropológico.
Somado as definições expostas, o Plano Diretor de Criciúma destaca em
seu Art. 22 o que segue:
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Art. 22 Constituem diretrizes gerais do Plano Diretor Participativo Municipal
de Criciúma:
[...]
IV - Cultura:
[...]
f) Preservar e proteger o patrimônio histórico, cultural e ambiental do
Município de Criciúma.
[...] (grifo nosso)

Aplicado a esta diretriz, criou-se a chamada Zona Especial de Interesse
Histórico-Cultural (ZEIHC), conceituada no Art. 151 da Lei, como “destinada à
proteção e preservação do patrimônio ambiental cultural, abrangendo edificações ou
conjuntos de edificações de valor arquitetônico e histórico”.
A localização desta zona no município de Criciúma se concentra nos
bairros Centro e Comerciário, como apresentado na Figura 45.

Figura 45 - Localização da Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural, no
município de Criciúma/SC
Fonte: O AUTOR, 2016.
A Figura 46 apresenta a distância da ZEIHC mais próxima em relação a
área onde será instalada a ETE Próspera, correspondendo a aproximadamente
7,19km.
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Figura 46 - Distância entre a ADA e a ZEIHC mais próxima – 7,19km
Fonte: O AUTOR, 2016.
Em consulta ao site1 do município de Criciúma, também é possível
encontrar uma lista contendo os patrimônios históricos da cidade, sendo eles:
7 de Proteção Mineral – DNPM;
- Antigo prédio do Departamento Nacional
,19km
- Caixa de Embarque do Carvão;
- Capela de São Roque;
- Capela de São Brás;
- Capela São Sebastião;
- Casa da Associação Bellunesi Nel Mondo;
- Casa da Cultura Professora Neusa Nunes Vieira;
- Casa do Vô Justi;
- Centro Cultural Santos Guglielmi;
- Chaminé;
- Cruz da Igreja Católica São Paulo Apóstolo;
- Gruta Nossa Senhora de Lourdes;
- Igreja Matriz Nossa Senhora da Salete;
- Mina Modelo Caetano Sônego;
- Monumento a Pedra Mó;
- Monumento ao Mineiro;

1

Consulta realizada no site: < http://www.criciuma.sc.gov.br/site/turismo/patrimonio>.
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- Museu Histórico e Geográfico Augusto Casagrande;
- Paço Municipal;
- Ponte de Ferro São Roque; e
- Prédio da Casa Londres.

Vale dizer que tais patrimônios apresentados localizam-se fora da área de
diretamente

afetada

(ADA)

pelo

empreendimento,

não

havendo

nenhuma

interferência direta do empreendimento sobre o patrimônio histórico-cultural e
natural.

7.3 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

Em um estudo elaborado por Campos (2015), o autor relata as quatro
levas migratórias que passaram pelo território do Extremo Sul de Santa Catarina,
sendo elas descritas abaixo:
- Grupos Caçadores-coletores (Tradição Umbu): representam a primeira
leva migratória cronologicamente registrada pela arqueologia para o
território catarinense. Provavelmente vindos do sul do continente sul
americano, se fixaram nas matas da encosta do Planalto, a leste e, nas
matas do Alto Uruguai a oeste, datando aproximadamente 9.500 anos
AP.;
- Grupos Sambaquis: segunda leva migratória, se estabeleceu em
território catarinense próximo ao mar e às lagoas costeiras, entre 8.000
e 2.000 anos AP;
- Grupos Ceramistas: terceira leva migratória que também habitou o
litoral catarinense. Trata-se de grupos humanos que utilizavam a caça,
coleta, e horticultura como meio de aquisição de alimentos, se dividindo
entre as tradições arqueológicas ceramistas denominadas como
Tradição Taquara (mais no interior), Tradição Itararé (litoral) e Tradição
Tupiguarani; e
- Tradição Tupiguarani: quarta leva migratória. Teriam ocupado o espaço
geográfico do sul do Brasil e o litoral do Estado a partir de 1.000 anos
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AP (LINO, 2009; MILHEIRA, 2010 a b, 2013, 2014), provavelmente
pertenciam a um mesmo sistema sociocultural: o Guarani.

Segundo o autor, tal contexto arqueológico da região Sul do Brasil, aliado
às inúmeras publicações de pesquisas científicas desenvolvidas na região, permite
constatar a grande importância da área no panorama arqueológico meridional.
Em busca realizada no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, não foi possível
verificar a existência de sítios arqueológicos registrados em Criciúma. No entanto,
sabe-se da existência de vestígios na região, porém, ainda não cadastrados.
A Figura 47 apresenta alguns sítios arqueológicos identificados em estudo
prático na cidade de Criciúma, os quais permitem concluir a potencialidade de sítios
arqueológicos na região.

Figura 47 - Identificação do município de Criciúma e os sítios arqueológicos
identificados no estudo
Fonte: CAMPOS, CARDOSO e SANTOS, 2016.
Como já citado, o uso do solo no imóvel, constitui-se predominantemente
por vegetação em estágio inicial, o que sugere dizer que houve ação antrópica, a
qual descaracterizou a originalidade vegetal do ambiente.
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8 GERAÇÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

A geração de ruídos e vibrações terá maior significância na implantação
do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Próspera, onde intensidade destes é
considerada moderada. Nesta etapa do empreendimento é comum a geração de
ruídos e vibrações provenientes da operação de máquinas e equipamentos, do
tráfego de caminhões, da escavação e da terraplanagem do solo.
O tráfego de caminhões, máquinas e equipamentos provocará a geração
de ruídos e vibrações, além de contribuir para a deterioração das vias de acesso.
Estes impactos serão minimizados durante a operacionalização das tarefas de
construção das obras, por meio da consecução de ações e procedimentos
estruturados, os quais comporão o escopo do programa de gerenciamento de obras.
Ressaltam-se, como procedimentos adequados que contribuirá para este intuito, o
dimensionamento da carga ideal, a redução da velocidade de manobra e transporte
de materiais definidos de acordo com as normas técnicas e respeitadas pelos
motoristas, e ainda associadas a manutenção dos caminhões, a sinalização de
tráfego adequada, a regulagem de motores e equipamentos.
A localização do imóvel proposta para a implantação do empreendimento,
se dá em uma região de baixa densidade demográfica, onde a distância mínima
entre a área útil da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e os contingentes
habitacionais é de 350,00 metros. As margens da via de acesso (Rua São Cristóvão)
também são pouco habitadas, onde ainda se constata a presença de algumas
empresas. Portanto esta via já possui um tráfego considerável de veículos leves e
pesados, os quais já veem ocasionando ruídos e vibrações significativos na região.
A intensificação destes fatores será mínima e temporária, pois a implantação do
empreendimento é de curto prazo e exige o emprego de frota reduzida.
Ressalta-se ainda que quase todo o perímetro da área útil da ETE, área
onde ocorrerão as obras e que terá maior atuação dos maquinários, equipamentos e
veículos, é composto por adensamento de vegetação arbórea. Este será preservado
e funcionará como cortina vegetal, contribuindo assim, com a redução da dispersão
dos ruídos gerados na implantação e operação do empreendimento.
A emissão de ruídos e vibrações na fase de operação do Sistema de
Esgotamento Sanitário é insignificante, pois os motores, bombas e outros
equipamentos empregados na ETE, serão equipamentos modernos com baixa
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emissão de ruídos, além do que, os equipamentos de maior porte ficarão
enclausurados. Estes fatores junto a localização da ETE e que o trânsito de veículos
nesta etapa fica restrito a movimentação de veículos leves, tornam os ruídos e
vibrações, gerados na fase de operação, irrelevantes.
Para garantir que os níveis de ruídos ocasionados pelo empreendimento
estejam de acordo com os limites estabelecidos pela Lei Municipal Nº 5.373, de 20
de outubro de 2009, que dispõe sobre ruídos urbanos nocivos à saúde e proteção do
bem-estar e do sossego público e dá outras providências, a CASAN realizará a
avaliação dos níveis de pressão sonora durante a implantação e operação do
empreendimento. Esta avaliação baseará na norma da ABNT nº 10151, que fixa as
condições exigíveis para a aceitação de ruídos recomendando a obtenção do nível
de pressão sonora equivalente em decibéis ponderados.
Portanto pode-se destacar que a CASAN buscará mitigar e/ou controlar
os ruídos e vibrações oriundos da implantação e operação do Sistema de
Esgotamento Sanitário do bairro Próspera, de forma a preservar o patrimônio e
conforto da população local.
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9 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Como conceito de aspecto e impacto ambiental, adotaram-se as
definições constantes na Norma ISO 14001 (2004), que define:
“Aspecto Ambiental é o elemento das atividades, produtos ou serviços
de uma organização que pode interagir com o meio ambiente” e;
“Impacto Ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa
ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da
organização”.
Os aspectos e respectivos impactos levantados referem-se às fases de
implantação e operação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.
Vale ressaltar que na área relacionada ao referido empreendimento
ocorrerá supressão de vegetação, impacto este já identificado no estudo ambiental
apresentado na fase de licenciamento ao órgão ambiental licenciador, o qual já foi
devidamente analisada e autorizada pela Fundação de Meio Ambiente – FATMA via
Autorização de Corte nº 413/2016 e processo VEG/74686/CRS.
Para a identificação dos impactos ambientais levou-se em consideração a
interação ambiental do empreendimento, abrangendo os fatores ambientais: meio
físico, meio biótico e meio socioeconômico.
Os Quadro 1 e Quadro 2 apresentam uma correlação dos aspectos e
impactos ambientais identificados nas fases de implantação e operação da ETE,
respectivamente.
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Quadro 1 - Matriz de aspectos e impactos ambientais na fase de implantação do
empreendimento
Consumo de água

Diminuição de recursos renováveis

Consumo de combustível

Diminuição de recursos não renováveis
Alteração na qualidade da água

Derramamento/vazamento de óleo
Alteração na qualidade do solo
Supressão de vegetação

Diminuição de recursos renováveis
Interferência da infraestrutura existente

Execução das obras

Perturbação do cotidiano da população
Possíveis acidentes de trabalho
Alteração na qualidade do solo

Geração de efluente da obra
Alteração na qualidade da água

Geração de efluentes líquidos - banheiros e
refeitório canteiro de obras

Alteração na qualidade da água
Alteração na qualidade do solo
Aumento de impostos

Geração de emprego
Diminuição do desemprego
Geração de gases e poeiras

Alteração na qualidade do ar

Geração de material particulado

Poluição do ar
Diminuição de recursos não renováveis
Alteração na qualidade do solo

Geração de resíduos da construção civil
Alteração na qualidade da água
Alteração na qualidade do ar
Geração de resíduos sólidos

Diminuição de recursos não renováveis
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Alteração na qualidade do solo
Alteração na qualidade da água
Alteração na qualidade do ar
Geração de resíduos perigosos

Alteração na qualidade do solo
Alteração na qualidade da água
Poluição sonora

Geração de ruído

Doenças auditivas
Diminuição de doenças auditivas

Uso de EPI’s
Contribuição na diminuição de acidentes
de trabalho

Fonte: O AUTOR, 2017.
Quadro 2 - Matriz de aspectos e impactos ambientais na fase de operação do
empreendimento
Consumo de água

Diminuição de recursos renováveis

Consumo de energia elétrica

Diminuição de recursos não renováveis
Alteração na qualidade do ar

Exalação de possíveis maus odores
Desconforto na população do entorno
Geração de efluentes líquidos – sanitários
e laboratório

Alteração na qualidade da água
Alteração na qualidade do solo
Aumento de impostos

Geração de emprego

Geração de gases

Diminuição do desemprego

Poluição do ar
Alteração na qualidade da água

Geração de lodo - ETE
Alteração na qualidade do solo
Geração de resíduos sólidos

Diminuição de recursos não renováveis
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Alteração na qualidade do solo
Alteração na qualidade da água
Alteração na qualidade do ar
Poluição sonora

Geração de ruídos

Doenças auditivas
Desvalorização imobiliária

Descontentamento da população do entorno retenção de novas residências
Operação da ETE
Diminuição da carga poluidora lançada em curso
d’água
Melhoria na qualidade de vida da população
afetada

Fonte: O AUTOR, 2017.

9.1 SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Identificados os aspectos e impactos ambientais decorrentes da atividade,
se faz necessária a avaliação de significância dos mesmos, levando em
consideração diversos fatores, dentre eles:
- Situação:


Normal: atividades inerentes aos processos;



Anormal: atividades associadas a situações não previstas na
execução;

 Emergência:

atividades

geradas

em

condições

adversas,

envolvendo risco para a atividade, trabalhador e comunidade.
- Orientação:


Positivo (+): quando os impactos são benéficos ao meio
ambiente;



Negativo (-): quando seus impactos são maléficos ao meio
ambiente.
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- Periodicidade:


Permanente: quando uma vez executada a intervenção, sua
manifestação não cessa ao longo de um horizonte temporal
conhecido, incluindo-se neste atributo a irreversibilidade;

 Variável: aquele cujo efeito se manifesta através de alterações
irregulares em sua permanência;
 Temporário:

quando

sua

manifestação

tem

duração

determinada, incluindo-se neste atributo a reversibilidade.
- Severidade:
Severidade

Definição

Pontuação

Baixa

Impactos que causa pouco ou nenhum dano ao meio ambiente
ou ao ser humano

1

Média

Se os impactos causados forem maiores, mas não tão graves

2

Alta

Se os impactos forem muito graves

3

- Frequência:
Frequência

Definição

Pontuação

Baixa

Improvável de ocorrer, podendo ocorrer até uma vez por mês ou
poucos registros durante o ano

1

Média

Provável de ocorrer, podendo ocorrer até uma vez por semana

2

Alta

Altamente provável que ocorra, podendo ocorrer diariamente,
tais como consumo de papel, energia elétrica e recursos
hídricos

3

- Abrangência:
Abrangência

Definição

Pontuação

Local

Os impactos excedem os limites da área da instalação,
causando incômodo

1

Regional

Os impactos podem ocorrer dentro dos limites regionais

2

Global

Os impactos excedem os limites do estado e país

3
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Como resultado, o impacto ambiental será considerado significativo e
passível de controle, segundo o valor estabelecido pela soma de todos os fatores
analisados, sendo:
-

Insignificante (até 03 pontos): impactos não merecem atenção
especial, por serem raros em sua ocorrência ou de baixo risco
ao ambiente;

- Documentados (de 04 a 06 pontos): são aqueles impactos que
possuem alguma relevância ambiental, porém não necessitam
de atenções prioritárias, mas podem ter algum tipo de controle;
- Significativos (de 07 a 09 pontos): são aqueles impactos que
necessitam de algum controle operacional para minimizar os
impactos ao ambiente.
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9.2 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
Quadro 3 - Matriz de aspectos e impactos com a classificação de significância, para a fase de implantação da ETE
Análise
Aspecto

Análise

Impacto

Resultado Significância
Sit. Ori. Per. Sev. Fre. Abr.

Consumo de água

Diminuição de recursos
renováveis

N

-

T

1

3

3

7

Significativo

Consumo de combustível

Diminuição de recursos não
renováveis

N

-

T

2

2

3

7

Significativo

Alteração na qualidade da água

A

-

T

2

1

2

5

Documentado

Alteração na qualidade do solo

A

-

T

2

1

1

5

Documentado

Diminuição de recursos
renováveis

N

-

P

2

1

2

5

Documentado

Interferência da infraestrutura
existente

N

-

T

3

2

2

7

Significativo

Perturbação do cotidiano da
população

N

-

T

2

3

2

7

Significativo

Acidentes de trabalho

A

-

T

3

1

2

6

Documentado

Alteração na qualidade do solo

N

-

T

2

2

1

5

Documentado

Alteração na qualidade da água

N

-

T

2

3

2

7

Significativo

Derramamento/vazamento de óleo

Supressão de vegetação

Execução das obras

Geração de efluente da obra
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Alteração na qualidade da água

N

-

T

2

3

2

7

Significativo

Alteração na qualidade do solo

N

-

T

1

3

1

5

Documentado

Aumento de impostos

N

+

T

2

2

1

5

Documentado

Diminuição do desemprego

N

+

T

2

2

1

5

Documentado

Geração de gases e poeiras

Alteração na qualidade do ar

N

-

T

2

3

1

6

Documentado

Geração de material particulado

Poluição do ar

N

-

T

2

3

1

6

Documentado

Diminuição de recursos não
renováveis

N

-

T

2

3

3

8

Significativo

Alteração na qualidade do solo

N

-

T

2

3

2

7

Significativo

Alteração na qualidade da água

N

-

T

2

3

2

7

Significativo

Alteração na qualidade do ar

N

-

T

2

3

1

6

Documentado

Diminuição de recursos não
renováveis

N

-

T

2

2

2

6

Documentado

Alteração na qualidade do solo

N

-

T

2

2

2

6

Documentado

Alteração na qualidade da água

N

-

T

2

2

2

6

Documentado

Alteração na qualidade do ar

N

-

T

2

2

1

5

Documentado

Geração de efluentes líquidos - banheiros e
refeitório canteiro de obras

Geração de emprego

Geração de resíduos da construção civil

Geração de resíduos sólidos
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Geração de resíduos perigosos

Geração de ruído

Alteração na qualidade do solo
Alteração na qualidade da água

N
N

-

T
T

3
3

2
2

2
2

7
7

Significativo
Significativo

Poluição sonora

N

-

T

2

3

2

7

Significativo

Doenças auditivas

N

-

T

2

3

1

6

Documentado

Diminuição de doenças
auditivas

N

+

T

2

3

1

6

Documentado

Contribuição na diminuição de
acidentes de trabalho

N

+

T

2

3

1

6

Documentado

Uso de EPI’s

Fonte: O AUTOR, 2017.
Nota: Sit. – situação; Ori. – orientação; Per. – periodicidade; Sev. – severidade; Fre. – frequência; Abr. – abrangência.
Quadro 4 - Matriz de aspectos e impactos com a classificação de significância, para a fase de operação da ETE
Análise
Aspecto

Análise

Impacto

Resultado Significância
Sit. Ori. Per. Sev. Fre. Abr.

Consumo de água

Diminuição de recursos renováveis

N

-

V

2

3

3

8

Significativo

Consumo de energia elétrica

Diminuição de recursos não renováveis

N

-

P

3

3

3

9

Significativo

Alteração na qualidade do ar

N

-

V

3

2

1

6

Significativo

Desconforto na população do entorno

N

-

V

2

2

1

5

Documentado

Alteração na qualidade da água

N

-

V

2

3

2

7

Significativo

Exalação de possíveis maus
odores
Geração de efluentes
líquidos – sanitários e
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laboratório

Geração de emprego

Geração de gases

Alteração na qualidade do solo

N

-

V

2

3

2

6

Significativo

Aumento de impostos

N

+

P

1

3

2

6

Documentado

Diminuição do desemprego

N

+

P

1

1

1

3

Insignificante

Poluição do ar

N

-

P

2

3

2

7

Significativo

Alteração na qualidade da água

N

-

V

2

2

1

5

Documentado

Alteração na qualidade do solo

N

-

V

2

2

1

5

Documentado

Diminuição de recursos não renováveis

N

-

V

2

2

2

6

Documentado

Alteração na qualidade do solo

N

-

V

2

2

2

6

Documentado

Alteração na qualidade da água

N

-

V

2

2

2

6

Documentado

Alteração na qualidade do ar

N

-

V

2

2

1

5

Documentado

Poluição sonora

N

-

P

1

3

1

5

Documentado

Doenças auditivas

N

-

V

1

3

1

5

Documentado

Desvalorização imobiliária

N

-

P

2

3

2

7

Significativo

Descontentamento da população do
entorno - retenção de novas residências

N

-

P

2

3

2

7

Significativo

Geração de lodo - ETE

Geração de resíduos sólidos

Geração de ruídos

Operação da ETE
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Diminuição da carga poluidora lançada em
curso d’água
Melhoria na qualidade de vida da população
afetada

N

+

P

3

3

2

8

Significativo

N

+

P

3

3

2

8

Significativo

Fonte: O AUTOR, 2017.
Nota: Sit. – situação; Ori. – orientação; Per. – periodicidade; Sev. – severidade; Fre. – frequência; Abr. – abrangência.
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Referindo-se à fase de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto
– ETE, foram identificados 15 aspectos ambientais, os quais ocasionam 30 impactos
ambientais. Já no que diz respeito a fase de operação da ETE, identificaram-se 10
aspectos ambientais, resultando em 21 impactos ambientais.
O resultado simplificado da significância dos impactos, nas duas fases,
está apresentado na Figura .

Figura 49 - Resumo dos impactos significativos, nas duas fases do empreendimento
Fonte: O AUTOR, 2017.
Neste contexto, serão descritos na sequência os impactos ambientais
classificados como significativos, apontando as medidas mitigadoras e de controle
ambiental, assim como os Programas Ambientais adequados para cada caso,
possibilitando uma gestão ambiental eficiente durante a vida do empreendimento.
Vale destacar que a matriz analisada neste EIV leva em consideração a
inexistência de qualquer tipo de tecnologia, controle ambiental ou medida de
prevenção durante as fases de implantação e operação do empreendimento. Deste
modo, elencaram-se aspectos e impactos observados nas três esferas (ambiental,
social e econômica), de tal forma que seja possível elaborar estratégias preventivas
ou mitigadoras, adequadas para cada caso em específico.
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9.3 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS E MEDIDAS
MITIGADORAS

Abaixo

são

descritos,

de

forma

geral,

os

impactos

ambientais

classificados como significativos, para o empreendimento em questão, os quais
serão passíveis de medidas mitigadoras e de controle ambiental, assim como o(s)
Programa(s) Ambiental(is) compatível(eis) para cada situação.

9.3.1 Durante a fase de Instalação da ETE

9.3.1.1 Diminuição de recursos renováveis

A diminuição de recursos renováveis se dá pelo consumo de água
durante as obras que envolvem a instalação da ETE. Por se tratar de um recurso de
interesse global, tal impacto recebe maior caráter de significância, mesmo que seu
consumo seja percebido de forma irrelevante.
Segundo levantamento realizado pelo Programa de Combate ao
Desperdício de Água em Obras Civis (PCDOC), do Instituto de Tecnologia (ITEC)
ligado ao curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará (UFPA), em
2012 o desperdício de água na construção de um edifício, em média, atinge 20 litros
por metro quadrado de área construída2.
Neste sentido, considerando a construção das instalações relativas à
ETE, faz-se necessário o uso racional deste recurso, não deixando mangueiras ou
torneiras abertas sem utilização, permitindo uma economia efetiva de água nas
instalações do empreendimento.
Como sugestão de uso alternativo de água durante as obras, tem-se a
utilização de um sistema compacto de captação de água da chuva no canteiro de
obras. Tal estratégia minimiza o consumo de água potável para um uso sem tal
exigência, permitindo um aproveitamento significativo do recurso, além de condizer
com uma tendência mundial ligada às construções sustentáveis.
Ainda, como medida de educação, treinamentos de conscientização com
o pessoal envolvido será primordial para a efetivação e minimização deste impacto.

2

Consulta no site: < http://www.sindusconpa.org.br/detalha_noticia.php?id=4690>.
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Outro aspecto relacionado ao impacto na diminuição de recursos
renováveis se dá pela supressão de vegetação. Sua classificação foi documentada,
mas vale reforçar que apesar da supressão de um volume significativo (56, 36m³,
representados por 661 árvores), medidas compensatórias e de controle ambiental
foram relacionadas na Autorização de Corte nº 413/2016, já citado anteriormente.

9.3.1.2 Diminuição de recursos não renováveis

Durante as obras, muitas vezes, se tornará necessária a utilização de
maquinário pesado, como retroescavadeiras e caminhões, para o transporte de
materiais, resultando num significativo consumo de combustível fóssil.
Tal consumo está atrelado à diminuição de recursos não renováveis,
afetando, mesmo que em escala pequena, a disponibilidade destes recursos em
âmbito global.
Desta forma, como estratégia para atenuar tal impacto, recomenda-se o
controle de cargas realizadas por caminhões transportadores de materiais, de modo
a otimizar as viagens e, por consequência reduzir o consumo de combustível.
Também é válido ter prudência com a manutenção dos equipamentos e veículos, de
modo a torná-los mais eficientes.
Outro agente relacionado à diminuição de recursos não renováveis
relaciona-se à geração de resíduos da construção civil, compostos por tijolos e
revestimentos cerâmicos, argamassa, blocos de cimento, tubos de PVC, entre
outros.
De modo a minimizar tal impacto, é necessário o uso correto dos
materiais, por meio das instruções estabelecidas no memorial descritivo das obras.
O atendimento do Programa de Gerenciamento de Obras (PGO) e o Programa de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, elaborados pela Casan e descritos
nos Itens 10.2 e 10.5, respectivamente, também se fazem imprescindíveis para a
atenuação deste impacto.
De

forma

complementar, para

os resíduos gerados nas áreas

administrativas, como papéis, papelão, plásticos, metais, vidros e frascos de
produtos perigosos ou embalagens contaminadas, sugere-se que se utilize os
mesmos princípios e diretrizes estabelecidas pelo Programa de Gerenciamento de
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Resíduos da Construção Civil – PGRCC, realizando somente as atividades inerentes
aos resíduos classificados de B a D.

9.3.1.3 Interferência da infraestrutura existente
A interferência aqui definida refere-se a possíveis interrupções de
abastecimento de água por incidentes que possam ocorrer junto à rede de
abastecimento, transtornos causados no trânsito por interrupção de parte das ruas e
outros interferentes de mesmo caráter (CASAN, 2016).
Para minimizar tal impacto a possíveis interrupções de abastecimento de
água por incidentes, todas as obras deverão seguir rigorosamente os projetos
executivos e serem supervisionados diretamente por profissional credenciado. Em
caso de incidentes a progressão da obra será interrompida, e toda a equipe de
trabalho será direciona para a resolução do incidente, o qual deverá ser resolvido no
menor tempo hábil possível.
Havendo

a

necessidade

de

interrupção

do

abastecimento

para

prosseguimento das obras do empreendimento, a CASAN deverá emitir aviso prévio
junto a meios de comunicação e outras formas, de modo a respeitar as
especificações do código do consumidor.
Para minimizar os transtornos causados ao trânsito durante a execução
das obras, deverão ser seguidas as orientações adotadas no Programa de
Gerenciamento de Obras (PGO), elaborado pela Casan e descrito no Item 10.2, o
qual define diretrizes para a condução adequada dos ambientes de obra, prevendo a
sinalização permanente dos acessos e da área de obras, os quais auxiliarão e
instruirão os usuários.

9.3.1.4 Perturbação do cotidiano da população

A execução das obras para implantação da ETE poderá ocasionar
perturbação no cotidiano da população, gerando incômodos com mudanças de
rotina das pessoas diretamente afetadas pelo empreendimento.
Para a mitigação dos efeitos relacionados a este impacto, será implantado
um Programa de Comunicação Social, elaborado pela Casan e descrito no Item
10.3, que visa criar condições para a participação dos diferentes setores sociais no
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processo de gestão ambiental e no entendimento de seus papéis como agentes e
cidadãos para a melhoria da qualidade de vida.

Na descrição deste impacto pode-se incluir a poluição do ar, que mesmo
classificada como documentada (devido a sua abrangência ser local), caracteriza-se
como um fator de incômodo à população.
A poluição do ar tem como causa a geração de material particulado e
poeira, causada pela movimentação do solo e tráfego intenso de veículos em ruas
de terra.
Para a mitigação deste impacto, utilizar-se-á na prática, o Programa de
Gerenciamento de Obras (PGO), elaborado pela Casan e descrito no Item 10.2,
especificamente o subitem Minimização de poeiras e ruídos.

9.3.1.5 Alteração na qualidade da água

O impacto aqui considerado diz respeito a geração dos resíduos da
construção civil, resíduos perigosos e a geração de efluentes, tanto advinda das
instalações temporárias – banheiros e refeitório – quanto do produto resultante do
consumo de água nas diversas fases da construções, o qual contem frações de solo
e resíduos de construção.
Tais efluentes líquidos, assim como os resíduos da construção civil e os
perigosos, se destinados incorretamente, podem vir a ocasionar impactos ambientais
ao solo e as águas superficiais, tendo como impactos a contaminação, poluição e
alteração na qualidade destes ambientes. Ressalta-se que o impacto aqui descrito
delimita-se a alteração na qualidade da água.
Como forma de minimizar e até mesmo anular este efeito adverso durante
as obras, deve-se instalar um sistema de tratamento individual de esgoto, conforme
normas vigentes, o qual, com a devida manutenção e posterior desativação (após
finalizadas as obras), garantirá a destinação e condição corretas do efluente tratado,
para o caso dos banheiros e refeitório.
No que se refere ao efluente da obra e aos resíduos de construção civil e
aos resíduos perigosos gerados na etapa de implantação do empreendimento, se
faz necessário o atendimento do Programa de Gerenciamento de Obras (PGO) e do
Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ambos elaborados
pela Casan e descritos nos Itens 10.2 e 10.5, respectivamente.
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Tais programas visam conciliar as atividades da obra com a conservação
e controle ambiental, viabilizando uma gestão sustentável e um manejo adequado
dos resíduos perigosos e da construção civil, o qual acarretará na minimização e
possível anulação deste impacto.

9.3.1.6 Alteração na qualidade do solo

A geração de resíduos da construção civil, atrelado à geração de resíduos
perigosos – latas de tinta, estopas contaminadas, entre outros – possui como efeito
adverso ao meio ambiente, a alteração na qualidade do solo, se considerada sua
disposição incorreta.
Neste contexto, assim como descrito no item anterior, se faz fundamental
a aplicação prática das orientações determinadas no Programa de Gerenciamento
de Obras (PGO) e Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
ambos elaborados pela Casan e descritos nos Itens 10.2 e 10.5, respectivamente.

9.3.1.7 Poluição sonora

Em virtude das atividades de construção e a operação de máquinas
pesadas, durante a instalação do empreendimento, tem-se como principal impacto a
poluição sonora.
Este impacto deve ser minimizado durante a operacionalização das
tarefas de construção das obras, por meio da consecução de ações e procedimentos
estruturados, os quais compõe o escopo do Programa de Gerenciamento de Obras
(PGO), elaborado pela Casan e descrito no Item 10.2, especificamente o subitem
Minimização de poeiras e ruídos.
Durante as obras, recomenda-se a adoção de um monitoramento de
ruídos, com o objetivo de monitorar os níveis de pressão sonora no decorrer da
instalação do empreendimento. Sugere-se periodicidade mensal.
Nesta medida, os monitoramentos devem ser feitos na área diretamente
afetada (ADA) e no seu entorno, onde os resultados deverão ser comparados aos
limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 001/1990, por meio das
condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades e
metodologia fixada pela NBR 10.151/2000.

102

9.3.2 Durante a fase de Operação da ETE

9.3.2.1 Diminuição de recursos renováveis

A diminuição de recursos renováveis se relaciona ao consumo de água
nas áreas administrativas da ETE – banheiros e refeitório – assim como no
laboratório, por meio da realização de análises, descritas no Programa de
Monitoramento do Sistema de Tratamento e do Corpo Receptor - Item 10.6.
Assim como sobredito, por se tratar de um recurso de interesse global, tal
impacto recebe maior caráter de significância, mesmo que seu consumo seja
percebido de forma irrelevante.
Neste sentido, tendo em vista a operação diária da ETE e sua significativa
vida útil, faz-se necessário o uso racional deste recurso, tendo como sugestão a
instalação de economizadores e temporizadores nas torneiras dos banheiros e
laboratório, e descargas do tipo dual flush, os quais permitem uma economia efetiva
de água nas principais fontes de consumo da ETE.
Ainda, como medida de educação, treinamentos de conscientização com
o pessoal envolvido será primordial para a efetivação e minimização deste impacto a
longo prazo.

9.3.2.2 Diminuição de recursos não renováveis

A diminuição de recursos não renováveis relaciona-se ao aspecto do
consumo de energia elétrica.
Os processos que envolvem o tratamento de esgoto constituem-se, em
parte,

por

equipamentos

ligados

a

eletricidade,

os

quais

irão

consumir

permanentemente energia elétrica. Também consideram-se neste aspecto as
lâmpadas

instaladas

em

toda

a

área

administrativa

da

ETE,

telefones,

computadores, equipamentos laboratoriais, entre outros.
Similar ao consumo de água, a energia elétrica deve ser utilizada com
prudência, tendo em vista que a matriz brasileira tem passado por situações críticas
recentemente.
Desta forma, orienta-se o desligamento de equipamentos sem uso, assim
como o desligamento de lâmpadas em ambientes vazios, além de realizar

103

manutenção periódica nos sistemas e equipamentos, assegurando que estes
operem com seu melhor desempenho e resultem na minimização deste impacto.

9.3.2.3 Alteração na qualidade do ar

A exalação de possíveis maus odores acarreta no efeito adverso
caracterizado pela alteração na qualidade do ar.
Alguns processos ou técnicas de tratamento, principalmente os
anaeróbios, podem produzir efeito adverso, o qual se não combatido eficazmente,
torna-se um dos maiores motivos de queixa contra uma ETE. A exalação de odores
é um desses aspectos, e possui como impacto significativo a alteração na qualidade
do ar, que por sua vez, acarreta em incômodo à população do entorno.
O controle desta emissão de gases teve seu início na elaboração dos
projetos do Sistema de Tratamento, onde foram previstos métodos de tratamento e
equipamentos que reduzem a intensidade da alteração da qualidade do ar,
comumente ocasionada na operação de empreendimentos deste tipo. Sendo assim
o presente Sistema de Tratamento de Esgoto conta com sistemas de aeração, que
mantem a eficiência do tratamento biológico; sistema de cloração direta; além de
contar com um Sistema de Captação e Queima de Biogás (Flare Aberto), onde o
equipamento será caracterizado por um reator tipo UASB, o qual objetiva queimar o
biogás de forma segura e contínua. Estas etapas do tratamento de esgoto
mencionadas visam a eficiência do sistema em etapas onde o mau funcionamento
pode vir a ocasionar odores, além de que o equipamento da captação e queima do
biogás reduzirá as emissões atmosféricas oriundas do empreendimento.
A intensificação destes controles se dará pelo monitoramento contínuo da
eficiência do sistema de tratamento aplicado para a ETE e do seu sistema de
captação e queima de biogás. Desta forma se buscará a operação em níveis ótimos
de eficiência, de forma a reduzir a ocorrência de maus odores.
Ainda, serão implantados equipamentos de segurança, como filtro de
turva e fechamento de todas as entradas da ETE, os quais irão dirimir a emissão dos
gases geradores de mau odor, como realizado no projeto de remodelação da ETE
de Santa Luzia.
Como forma de atenuar a significância deste impacto, a implantação do
empreendimento se dará em área afastada de aglomerados urbanos e a instalação
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de cortina vegetal – citada no Item 7, composta por vegetação nativa (espécie a ser
definida conforme disponibilidade no mercado), terá como função o barramento e
dispersão dos gases gerados e consequente odor, além de permitir a oxigenação do
ambiente, evitando que o odor alcance o entorno da ETE. Adicionalmente, esta
estratégia diminui o impacto visual num contexto urbano, por meio do
estabelecimento de uma “parede” vegetada.
Considerando-se a comunidade como agente de fiscalização e de
importante papel na boa sucessão da ETE, serão realizados monitoramentos diários
de odor junto a comunidade, afim de verificar os níveis e aceitação da população
quanto a este aspecto. A metodologia de análise deverá ser definida entre CASAN e
comunidades da Vila Selinger/Demboski e Linha Batista.

9.3.2.4 Poluição do ar

A poluição do ar tem sua causa a geração de gases devido ao
funcionamento dos sistemas de tratamentos.
Os gases aqui considerados referem-se ao biogás/metano proveniente da
operação do reator UASB, o qual se disposto de forma inadequada, terá como
impacto a alteração na qualidade do ar e consequente poluição do ar.
Para evitar que tal efeito se efetive, serão instaladas saídas de gás para
queima, evitando assim sua dispersão descontrolada.
9.3.2.5 Alteração na qualidade da água e do solo
A geração de efluentes líquidos provenientes dos banheiros, e pias do
laboratório caracteriza-se como o causador do efeito adverso aqui considerado –
alteração na qualidade da água e do solo.
Assim como supracitado no mesmo impacto, porém na fase de
implantação

do

empreendimento,

os

efluentes

líquidos,

se

destinados

incorretamente, podem vir a ocasionar impactos ambientais ao solo e as águas
superficiais, tendo como impactos a contaminação, poluição e alteração na
qualidade destes ambientes.
Como forma de controlar tal efeito, todos os efluentes gerados na
operação da ETE – advindos de pias e sanitários – serão encaminhados para o
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próprio tratamento da ETE, garantindo que sua disposição esteja dentro dos padrões
de lançamento em curso d’água.
Mesmo que classificado como um impacto documentado, a geração de
resíduos durante o tratamento de esgoto, como sólidos grosseiros, areia do meio
filtrante e lodo gerado no tratamento secundário – lodos ativados – também é causa
da alteração na qualidade da água e solo, quando destinados de forma inadequada.
Neste sentido, complementarmente, orienta-se que tais resíduos sejam enquadrados
conforme NBR 10004/2004, o qual permitirá definir o melhor tratamento e/ou
destinação para os mesmos.
Nos casos de serem classificados como Classe I – Perigosos, o
encaminhamento deve ser feito para uma empresa devidamente licenciada, a qual
será responsável pelo transporte e destinação correta destes materiais.
Salienta-se que, na existência de algum método de aproveitamento
destes resíduos, sua utilidade deve ser priorizada.
9.3.2.6 Descontentamento da população do entorno – retenção de novas residências

O funcionamento da ETE surtirá o efeito conhecido como NIMBY - "not in
my back yard", decorrente da insatisfação da vizinhança com os transtornos
advindos da operação, como a exalação de odores e ruídos, supracitados.
O descontentamento da população do entorno acarreta na desvalorização
imobiliária e consequente decréscimo de novas instalações residências, ou mesmo
comércios e serviços, na Área de Influência Direta (AID), contribuindo no
condicionamento e continuidade desta extensão como zona rural.
Como medida mitigadora, as instalações da ETE terão um distanciamento
significativo em relação a Rua São Cristovão e estarão envoltas por uma cortina
vegetal, já descrito anteriormente, o qual terá o papel de criar um ambiente
harmônico com o entorno e barrar ruídos e possíveis odores.
Já como medida compensatória, já definido no Item 4, de modo a
contrapesar a desvalorização imobiliária, será realizado asfaltamento com calçada
adjacente nas áreas de entorno da Estação de Tratamento de Esgoto, conforme
Termo de Acordo entre CASAN e Prefeitura Municipal de Criciúma, incluindo a
articulação junto a este órgão com relação a rótula solicitada pela comunidade na
Rua São Cristóvão com SC 443.
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9.3.2.7 Diminuição da carga poluidora lançada em curso d’água e Melhoria na
qualidade de vida da população afetada

A função principal de uma ETE é realizar o tratamento de esgotos
sanitários de uma determinada região. Neste sentido, os impactos aqui analisados
são de orientação positiva, onde com a conclusão das obras, haverá a diminuição da
carga poluidora lançada em curso d’água, consequente melhoria na qualidade de
vida da população afetada e preservação da saúde da população. Isto se
considerando que tal sistema abrange o saneamento básico, direito de todo cidadão.
Como forma de potencializar este benefício à sociedade e ao meio
ambiente, serão adotados monitoramentos diários, quinzenais e mensais da
qualidade dos efluentes tratados, garantindo a eficiência do sistema de tratamento e
consequente adequação aos padrões de lançamento nos cursos d’água.
O Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento e do Corpo
Receptor, elaborado pela Casan e descrito no Item 10.6, possui caráter preventivo,
permitindo o monitoramento dos principais problemas que possam ser causados
pela operação do sistema de tratamento, assegurando o estabelecimento de
possíveis ações corretivas, se necessário.
Como solicitado pela comunidade, os monitoramentos em pontos a
montante e jusante, contemplados no Programa de Monitoramento do Sistema de
Tratamento e do Corpo Receptor, serão realizados quinzenalmente e seus
resultados deverão ser disponibilizados à comissão a ser formada por representante
das comunidades, da Prefeitura Municipal e CASAN. Importante destacar que a
disponibilização deve ser definida em conjunto com a CASAN e comissão.
Vale ressaltar que o controle ambiental no que diz respeito a operação da
ETE teve início no planejamento e concepção dos projetos executivos,
contemplando a impermeabilização do solo, tanque e outros equipamentos,
reduzindo assim a possibilidade de contanto do efluente bruto com o solo e recursos
hídricos.
As medidas de controle para uma operação segura deve prosseguir na
implantação dos equipamentos Sistema de Esgotamento Sanitário, através da
execução do PGO, elaborado pela Casan e descrito no Item 10.2.
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Ainda cabe-se ressaltar que as medidas de controles para intensificar tal
impacto, também será reforçada com a implantação do Programa de Supervisão
Ambiental, elaborado pela Casan e descrito no Item 10.1.

9.3.3 Demais Considerações

Este item busca sanar dúvidas referentes à aspectos e impactos não
avaliados anteriormente, mas que foram pontuados pela comunidade durante as
reuniões realizadas nos dias 13 e 27 de Março de 2017 na sede da Prefeitura
Municipal de Criciúma.
No que se refere aos alagamentos ocorrentes e ao receio de que a
implantação da ETE venha a contribuir, e até mesmo agravar esta adversidade, é
importante relatar que a localização da Estação de Tratamento de Esgoto fica a
jusante das áreas que sofrem com os alagamentos.
Todavia, como forma compensatória a este incômodo da população
circunvizinha à ETE, a CASAN irá articular junto à Prefeitura Municipal de Criciúma a
implantação de um sistema de drenagem urbana nas áreas vulneráveis a
alagamento.
Tendo em vista que a implantação e operação da ETE não acarretará em
contaminação de solo ou água subterrânea, nota-se que quaisquer impactos sobre a
agricultura são inexistentes ou insignificantes.
No entanto, de forma a assegurar a comunidade quanto a esta
consideração, serão realizados monitoramentos nos piezômetros já instalados, com
o objetivo de prevenir a contaminação do lençol freático e acompanhar a situação
hidrológica do local. O detalhamento dos piezômetros encontram-se no Item 11.3.
No que diz respeito a possíveis vazamentos e/ou extravasamentos de
efluente não tratado, assegura-se que mesmo faltando energia, o esgoto não chega
a ETE e ainda, serão adotados equipamentos de segurança como extravasores nas
Estações Elevatórias, para que o esgoto não volte às residências, conforme
especificação da NBR.
Também, como medida de emergência e contingência, todas as Estações
Elevatórias possuirão entrada para instalação de gerador de energia. Neste sentido,
apresentam-se várias medidas preventivas até que se ocorra um possível
extravasamento.
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Relacionado à ampliação da área de abrangência contemplada pela
Estação de Tratamento de Esgoto, a CASAN apresentará em projeto futuro. No
entanto, é necessário que a ETE Próspera esteja em operação para que a
Companhia possa solicitar recursos financeiros ao governo federal e assim,
possibilitar a implantação da rede nas novas áreas requeridas.
Como citado anteriormente existem várias medidas preventivas à
qualquer possível problema relacionado a operação da ETE. Todavia, faz-se
necessária a elaboração de um Plano de Ação Emergencial – PAE, o qual será
elaborado na fase de implantação da ETE e contará com todas as medidas
necessárias e condizentes à eficiência, prevenção e correção de possíveis
adversidades.
E de forma integrante a boa sucessão de toda operação da Estação de
Tratamento de Esgoto Próspera, a CASAN conta com o Programa Se Liga na Rede.
Este programa é realizado em parceria com as Prefeitura e visa orientar usuários e
fiscalizar as ligações de esgoto em moradias e estabelecimentos comerciais. No
caso de irregularidades, a empresa fiscalizadora, com o apoio da Vigilância
Sanitária, notifica os usuários para que sejam feitas as adequações necessárias, e
pode inclusive, emitir multa no caso do não cumprimento das exigências”3.
Vale ressaltar que a CASAN não possui poder de polícia, cabendo aos
usuários fazer as ligações internas até a caixa de inspeção instalada pela
Companhia em frente à habitação.

3

Texto retirado do link: http://www.casan.com.br/noticia/index/url/casan-implanta-oprograma-se-liga-na-rede-no-municipio-de-criciuma#0
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10 PROGRAMAS AMBIENTAIS

Com a intenção de prevenir e atenuar os impactos adversos, são
apresentados seis programas ambientais, elaborados pela Casan no Estudo
Ambiental Simplificado – EAS Complementar, os quais descrevem medidas
mitigadoras em seu conteúdo, com enfoque na instalação e operação da ETE
(Quadro 5).
Estas medidas deverão ser colocadas em prática durante a execução da
obra e/ou durante a operação do sistema.
Quadro 5 – Programas Ambientais a serem executados na fase de instalação e
operação da ETE
Período de Execução
Programas Ambientais
Instalação
Operação
Programa de Supervisão Ambiental
X
X
Programa de Gerenciamento de Obras
X
Programa de Comunicação e Educação
X
X
Ambiental
Programa Segurança e Saúde do
X
X
Trabalhador
Programa de Monitoramento da ETE e
X
Corpo Receptor
Fonte: Casan - EAS Complementar, 2016.

10.1 PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL

O Programa de Monitoramento Ambiental do Sistema de Esgotamento
Sanitário contempla, em especial, todos os programas ambientais exigidos pelo
órgão ambiental, e que possuam atividades de monitoramento sistemático das
condições

ambientais

durante

as

fases

de

construção

e

operação

do

empreendimento. Este Programa tem como objetivo geral sistematizar as ações de
monitoramento e acompanhamento a serem desenvolvidas, identificando as
responsabilidades por sua execução.
Neste sentido, o Programa define, em compatibilidade com o atual estágio
de conhecimento de toda a situação, os procedimentos que deverão ser adotados
para o devido acompanhamento e controle da implementação dos vários programas
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ambientais, devendo ser implementados em paralelo à execução das obras e após a
operação do sistema.

10.1.1 Justificativa

Este programa é direcionado ao controle, a regulamentação e o
monitoramento das atividades de construção e operação do empreendimento.
Na implantação do empreendimento, a supervisão ambiental justifica-se
pela necessidade de assegurar que todos os programas ambientais sejam
executados conforme estabelecido no PGA e nas condicionantes das licenças
ambientais.

10.1.2 Objetivos

Estas ações, sempre considerando o objetivo estabelecido para este
Programa, contemplarão os principais tópicos relacionados com as seguintes
finalidades específicas:
- Verificação da adequada execução de dispositivos constantes, como
soluções, no Projeto de Engenharia e que atendem aos vários
programas ambientais;
- Verificação da conformidade ambiental, no que respeita à observância
dos condicionamentos instituídos nos programas ambientais e ao
impacto maior oriundo do empreendimento, relacionado ao descarte de
efluentes sanitários no corpo receptor;
- Implantar procedimentos de inspeção e supervisão, assegurando ao
mesmo tempo a produção de evidência documentada da conformidade
com todos os itens das listas de verificação e/ou das condicionantes da
respectiva Licença Ambiental.
- Verificação da correta implementação de programas de treinamento
ambiental e de saúde e segurança do trabalhador; e
- Realização de vistorias técnicas para acompanhamento dos serviços
de construção e registro de ocorrências ambientais.
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10.1.3 Cronograma

Deverá ser implantado durante toda a fase das obras e da operação do
SES Próspera.

10.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS (PGO)

O programa de gestão de obras deverá prever diretrizes que versem
sobre boas práticas para a condução das obras, de forma a poupar recursos naturais
e mitigar os impactos decorrentes da implantação do empreendimento, sempre
observando as leis vigentes, principalmente nos campos da segurança do trabalho,
gestão de resíduos e código de obras do município.
É de responsabilidade dos construtores minimizar ou mitigar os danos
ambientais durante todas as atividades de construção, de forma a preservar, tanto
quanto possível, as condições naturais da paisagem, restringindo sua intervenção às
áreas estritamente necessárias, definindo como serão restabelecidos, da maneira
mais próxima possível das condições originais, os locais passíveis de recomposição,
através de processos de reconformação dos terrenos, revegetação, obras de
drenagem e pavimentação, dentre outras, que devem ser executadas tão logo a
área em questão tenha concluído sua função no empreendimento.
Com relação aos trabalhadores das obras, além das exigências legais e
das novas preocupações com sua inserção na comunidade local, cuidados
adicionais com suas condições de trabalho, higiene e saúde passaram a fazer parte
do programa de instalação do canteiro de obras e frentes de serviço, com vistas à
melhoria da qualidade de vida e do bem estar da população empregada, voltando-se
também para a divulgação e orientação de hábitos e práticas ligadas à saúde,
garantindo condições sanitárias e de higiene.

10.2.1 Justificativa

O controle ambiental das ações de construção, especialmente quando
conduzidas em congruência com as empreiteiras da obra podem reduzir
sensivelmente o comprometimento da qualidade ambiental da área de influência da

112

obra, bem como reduzir os riscos inerentes à operação de implantação, tanto para o
ambiente, quanto para os trabalhadores das obras.

10.2.2 Objetivos

Os principais objetivos do Programa serão os seguintes:
- Assegurar o cumprimento continuado da legislação ambiental aplicável;
- Conciliar as atividades das obras com a conservação e controle
ambiental;
- Estabelecer

diretrizes,

critérios,

procedimentos

básicos

e

responsabilidades ambientais a serem observados pela empreiteira na
execução das obras;
- Minimizar as alterações no meio ambiente durante o processo de
execução das obras;
- Minimizar os riscos de contaminação dos solos e dos recursos hídricos;
- Facilitar os trabalhos de recomposição e reintegração final das áreas
das obras à paisagem de entorno;
- Promover a prevenção e controle da situação de saúde dos
trabalhadores da obra, segundo a NR-18 do Ministério do Trabalho,
viabilizando a implantação de uma infraestrutura de assistência
médica, sanitária e primeiros socorros no canteiro de obras; e
- Orientar os trabalhadores da obra a desenvolverem hábitos e
procedimentos voltados à higiene, saúde e preservação ambiental.
Assegurar o menor nível de interferência das atividades das frentes de
serviço e canteiro de obras com o cotidiano da comunidade local.
- Promover a sinalização permanente dos acessos e da área de obras;
- Agregar qualidade e segurança operacional e proteção aos recursos
naturais na área da obra;
- Durante a fase de obras as atividades a serem desenvolvidas pelo
gerenciamento ambiental deverão integrar as seguintes ações:
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 Acompanhamento das obras verificando a sua conformidade com
as condicionantes do projeto em especial as medidas de controle
ambiental e do licenciamento ambiental;
 Realizar o registro fotográfico de todas as etapas da obra,
principalmente das áreas mais sensíveis, registrando a situação
antes durante e após a construção;
 Acompanhamento das obras até que todas as condicionantes
ambientais para a implantação sejam atendidas; e
 Restauração e/ou recuperação ambiental das áreas das obras,
após a conclusão das obras, que por ventura sejam modificadas.

10.2.3 Controle Ambiental durante as obras

Minimização de poeiras e ruídos
O tráfego de caminhões, máquinas e equipamentos provocará a geração
de poeiras e ruídos, além de contribuir para a deterioração das vias de acesso.
Estes impactos deverão ser minimizados durante a operacionalização das tarefas de
construção das obras, por meio da consecução de ações e procedimentos
estruturados, os quais comporão o escopo deste programa. Ressaltam-se, como
procedimentos adequados que contribuirá para este intuito, o dimensionamento da
carga ideal, a redução da velocidade de manobra e transporte de materiais definidos
de acordo com as normas técnicas e respeitadas pelos motoristas, e ainda
associadas a manutenção dos caminhões, a sinalização de tráfego adequada, a
regulagem de motores e equipamentos e a adequada pavimentação e umidificação
das vias de trabalho, caso necessário. Tais procedimentos deverão ser observados
para a redução dos impactos negativos vinculados aos procedimentos operacionais
de construção das obras de implantação da rede coletora de esgotos e outras
estruturas associadas.
A avaliação dos níveis de pressão sonora se baseará na ABNT 10151,
que fixa as condições exigíveis para a aceitação de ruídos recomendando a
obtenção do nível de Pressão Sonora Equivalente em decibéis ponderados.
Medidas de controle que deverão ser observadas:
- Evitar instalações de canteiro de obras próximos a aglomerados
urbanos;
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- Respeita os horários definido na ABNT 10151 ou ainda pelo poder
municipal;
- Realizar manutenção preventiva das máquinas, equipamentos e
veículos de maneira a minimizar as emissões sonoras;
- Orientação aos funcionários envolvidos na obra, a utilização de EPI
(protetores auriculares) quando em contato com equipamentos de
emissão sonora; e
- Estabelecer canal de comunicação com a comunidade local a fim de
esclarecer possíveis duvidas e esclarecimentos.
Sinalização Permanente dos Acessos e da Área de Obras
Deverá efetuar, periodicamente, a verificação se os dispositivos de
sinalização (placas) encontram-se nos locais especificados no projeto e em
condições de visibilidade adequadas.
Se ocorrer a ausência de placas de sinalização, estas deverão ser
providenciadas e repostas com a maior brevidade possível, tanto no sistema de
acessos internos, quanto nas frentes de trabalho.
A sinalização do empreendimento estará presente na entrada, no entorno
e demais unidades da obra. Será projetada e construída em padrões e cores
fortemente distinguíveis.
Entre os itens a serem sinalizados estão:
- Acessos internos;
- Frentes de disposição de bota-fora;
- Áreas de risco de acidente;
- Áreas administrativas; e
- Outros itens relevantes.
Canteiro de Obras
- A área de entorno dessas instalações deve ser provida de um sistema
de drenagem capaz de conduzir as águas superficiais e possíveis
derramamentos de contaminantes, para uma caixa de captação que
permita a sedimentação de finos, óleos e outros.
- A troca de óleo lubrificante de todos os veículos e maquinários deverão
ser realizados em posto de gasolina.
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- Tanto os resíduos sólidos como os efluentes líquidos gerados durante
a implantação da obra, de acordo com sua classificação pelas normas
da ABNT, receberão o tratamento exigido pela legislação, que pode ser
realizado

diretamente

na

obra

ou

por

encaminhamento

para

processamento através de contratos com entidades habilitadas para
seu tratamento e disposição final. Até o seu destino final, estes
resíduos serão estocados em condições adequadas e em áreas
preparadas para este fim.
- Deve-se ressaltar que somente serão considerados resíduos, aqueles
materiais efetivamente inservíveis e não passíveis de reciclagem.
Todos os materiais recicláveis também serão encaminhados para
entidades competentes para seu destino final.
- Da mesma forma, as águas residuárias das instalações sanitárias das
dependências do canteiro de obras e das frentes de serviço deverão
ser destinadas a sistemas de tratamento adequados.

Controle de sedimentos para os rios e córregos
Afim de evitar carreamento de solo para as bocas de lobo, rios e córregos,
durante as obras de escavações da rede coletora, deverão ser previstos barreiras
físicas de maneira a mitigar esse impacto.
10.2.4 Cronograma

Este programa deverá ser conduzido durante toda a fase das obras.
10.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A implantação de um Sistema de Esgotamento Sanitário permitirá o
avanço da sustentabilidade local, coletando, conduzindo e tratando os esgotos
sanitários, descartando-os dentro dos padrões aceitáveis da legislação ambiental,
bem como trará inúmeros benefícios à região através de melhorias que tem interface
com saúde com valorização dos imóveis e valorização dos imóveis e principalmente
na qualidade de vida da população.

116

A implantação do Programa visa criar condições para a participação dos
diferentes setores sociais no processo de gestão ambiental e no entendimento de
seus papéis como agentes e cidadãos para a melhoria da qualidade de vida.
Este enfoque de participação se constitui em uma conquista da sociedade
no sentido da consolidação da democracia e da cidadania.
O Programa priorizará sua atuação nos setores sociais diretamente
afetados pelo empreendimento, moradores dos bairros a serem atendidos
trabalhadores das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário.
O planejamento e as atividades estarão articulados com os demais
Programas Ambientais.

10.3.1 Objetivos

O objetivo principal do Programa é o desenvolvimento de ações
educativas, visando capacitar/habilitar setores sociais e trabalhadores envolvidos na
obra de implantação do SES, com ênfase nos afetados diretamente pelo
empreendimento, para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de
vida na região, introduzindo novas práticas e atitudes culturais voltadas a saúde
coletiva a partir da implantação do sistema de esgotamento sanitário.

10.3.2 Objetivos Específicos
- Preparar a comunidade beneficiada para recebimento das benfeitorias
advindas da implantação do sistema de esgotamento sanitária, sejam
elas materiais, sociais financeiras ou de saúde;
- Informar a comunidade para a preservação ambiental no que se refere
ao uso racional da água, redução de resíduos sólidos e a forma correta
de ligação e utilização das redes coletoras de esgotos sanitários;
- Contribuir para a formação de cidadãos conscientes preparados para
atuar na realidade socioambiental comprometidos com a vida o bem
estar de cada um e da sociedade.
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10.3.3 Metodologia

O Programa de Comunicação Social contempla:
- Contribuição para a prevenção e a minimização dos impactos
ambientais e sociais decorrentes do empreendimento, e;
- Sensibilização

e

conscientização

dos

trabalhadores

sobre

os

procedimentos ambientalmente adequados relacionados às obras, à
saúde e segurança do trabalho e ao relacionamento com as
comunidades vizinhas.
As etapas do Programa de Comunicação Social contemplam a população
da área de influência, atendimento aos trabalhadores das obras e informações a
serem repassadas à população residente no entorno, através de entidades
representativas.

10.3.3.1 Estabelecimento dos meios de Comunicação e Informações

Elaboração de cartilha informativa
As cartilhas deverão ser entregues para os futuros consumidores. Nesta
cartilha deverão constar no mínimo, as seguintes informações:
- Instruções quanto a ligação de esgoto para os moradores locais na
rede coletora;
- De forma ilustrativa, fornecer exemplos de efluentes que poderão ser
despejados na rede coletora indicando sempre as destinações
corretas.
- Cronograma de execução da obra e prazo para instalações.
- Detalhamento dos benefícios ambientais e sociais (enfatizando os
benefícios na saúde e qualidade de vida) da instalação do sistema de
esgotamento sanitário na região.
- A longo prazo pode-se manter o monitoramento de indicadores de
saúde e de finanças municipais como forma de comparação com antes
e depois da operação do SES.
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Placas Informativas nos acessos das vias em obras
- Placas ou avisos informativos deverão ser disponibilizados nas vias em
que estarão em obras, propondo desvios com breve explicação do
motivo buscando não gerar conflitos com a comunidade e assegurando
o correto funcionamento do tráfego durante a implantação da rede.
Rádio
Por meio de divulgação via rádio, deverão ser disponibilizadas as
seguintes informações:
- Motivo e importância da obra;
- Identificação das vias que estarão em obras;
- Cronograma de execução de obras, indicando quais ruas atingidas no
mês da divulgação;
- Período para realização da instalação das residências no sistema de
esgotamento sanitário.

Jornal
Utilizando jornal de circulação local, deverão ser divulgadas as mesmas
informações utilizadas via rádio conforme descrito acima.

10.3.4 Cronograma

O Programa deverá ser realizado durante todo o período de implantação
da obra e durante a operação do sistema, conforme necessidade e avanço das
obras, levando em consideração principalmente a implantação da rede coletora de
esgoto.

10.4 PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

Visará garantir a boa qualidade e o funcionamento eficaz da operação dos
equipamentos, por meio de dispositivos de controle e manutenção, bem como
buscará resguardar a integridade dos colaboradores envolvidos diretamente na
implantação da obra de maneira.
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10.4.1 Objetivo

O Programa consiste na determinação de medidas e formas de atuação
que possam contribuir para a redução de eventuais acidentes que envolvam
veículos e pessoas, durante o período de obras.

10.4.2 Metodologia

A implementação das atividades previstas no programa, estarão a cargo
da empreiteira contratada para a construção, e contemplam em especial:
- Canteiros de Obras: A observância das normas e critérios de
engenharia;
- Sinalização de Obras: Deverá atender às normas e manuais de
Sinalização de Obras e Emergências dos órgãos fiscalizadores;
- Segurança Operacional no Período de Obras: O plano de execução
dos serviços deverá priorizar as situações no sentido de minimizar as
interferências do tráfego usuário com o tráfego das obras,
- Treinamento de Pessoal: A empreiteira deverá ministrar treinamento
prévio ao início de sua efetiva atuação, bem como etapas de
reciclagem;
- As atividades pertinentes ao Monitoramento terão, basicamente, a
finalidade de:
- Verificação visual das condições físicas dos dispositivos de sinalização
(vertical, horizontal, canalização e de segurança);
- Acompanhamento do planejamento e da execução das obras, visando
verificar a efetiva observância do estabelecido neste Programa e a
promoção das eventuais correções – inclusive no que respeita a
sinalização de novos segmentos de obra; e
- Verificação junto às comunidades e usuários locais, da necessidade ou
não de melhorias na sinalização. O Monitoramento deverá ser
intensificado em dias chuvosos e nos períodos de aumento de tráfego.
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Procedimentos de Engenharia de Segurança no Trabalho
No Brasil, as normas e regulamentações relativas à medicina e à
segurança do trabalho são estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e em seus códigos regulamentadores (Normas Regulamentadoras – NRs),
assim como em convenções da Organização Internacional do Trabalho, que
passaram a pertencer à legislação brasileira por decreto presidencial.
Os textos legais de maior relevância são a Lei 6.514/77, que alterou as
cláusulas da CLT relativas à segurança e medicina do trabalho e o Regulamento
3.214/78, que aprovou as Normas Regulamentadoras (NR) da Lei 6.514/77.
Entre as NRs, as mais importantes são:
- A NR-04, que estabeleceu os Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMET);
- A NR-05, modificada pelo Regulamento 33/83 e, posteriormente, pelo
Regulamento 1.351/94, que dispôs sobre os objetivos e os atributos da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
- A NR-06, definida pelos Regulamentos 06/83, 06/92, 03/92 e 26/94,
que estipulou os requisitos dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI);
- A NR-07, que estabeleceu o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO);
- A NR-09, que definiu a prevenção de riscos ambientais, considerados
os riscos físicos, químicos e biológicos à saúde e à integridade do meio
ambiente, trabalhadores e recursos naturais.
- A NR-10 que trata da segurança em instalações e serviços em
eletricidade e estabelece os requisitos e condições mínimas para a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de
forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta
ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com
eletricidade.
- A NR-07 e a NR-09 requerem programas obrigatórios para a
abordagem de assuntos como o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO) e os Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).
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Equipamentos de Proteção Individual

Deverão ser fornecidos os devidos e adequados equipamentos de
proteção individual aos funcionários com seu respectivo protocolo de entrega e
fiscalizada a sua utilização durante a realização dos trabalhos.

Plano de Prevenção de Riscos Ambientais

Ainda, elementos desejáveis (sem prejuízo às normatizações legais) para
as empreiteiras de obras serão o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
e o PCMSO (Plano de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional), os quais
deverão regular as normas e procedimentos dos trabalhadores nas situações
cotidianas do dia a dia dos trabalhos, conforme os preceitos das NRs
supramencionadas.

10.4.3 Cronograma

O Programa deverá ser implementado durante toda fase da obra.

10.5 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL

O

presente

documento

objetiva

a

apresentação do

Projeto

de

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC elaborado para a obra
do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Próspera.
Este documento é o instrumento que deverá ser observado pela CASAN e
pela empreiteira contratada pela execução da obra para garantia da mitigação de
eventuais impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos da construção civil,
de forma a assegurar à qualidade ambiental necessária à manutenção e melhoria da
qualidade de vida e ao uso sustentável dos recursos naturais.
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10.5.1 Proposta

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil - PGRCC
apresenta medidas preventivas destinadas ao ordenamento das atividades de
construção, a serem adotadas desde o início das obras, programando-as de forma a
evitar ou reduzir os processos de degradação e contribuindo para a manutenção de
um elevado padrão de qualidade ambiental, além de minimizar ações posteriores
para a recomposição das áreas afetadas.
A implantação do PGRCC é de responsabilidade do empreendedor,
sendo que sua formulação expressa a política ambiental do mesmo através do
estabelecimento de princípios que serão seguidos pelo(s) construtor(es), obrigando
ao exercício de métodos compatíveis com a menor agressão possível ao meio
ambiente e com a melhoria da qualidade de vida de seus empregados e das
comunidades envolvidas.
10.5.2 Objetivo

O principal objetivo deste programa é estabelecer diretrizes, critérios e
procedimentos para a correta gestão dos resíduos oriundos da construção civil,
disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais
destes.

10.5.2.1 Objetivos Específicos
- Promover o adequado acondicionamento e armazenamento temporário
dos resíduos sólidos gerados durante a implantação do Sistema de
Esgotamento Sanitário;
- Assegurar a correta destinação de todos os resíduos gerados na obra;
- Promover a conscientização dos trabalhadores quanto à importância
da minimização e do gerenciamento dos resíduos; e
- Garantir a manutenção da qualidade ambiental e sanitária na área do
empreendimento.
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10.5.3 Justificativa

O Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção visa mitigar
os passivos ambientais relacionados à obra, promovendo o correto gerenciamento
dos resíduos sólidos gerados por tais atividades.
10.5.4 Metodologia

Em acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002,
serão apresentadas algumas definições básicas para entendimento deste projeto,
assim como a classificação determinada para os resíduos gerados pela construção
civil.

10.5.4.1 Definições Gerais

I. Resíduos da construção civil - são os gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, assim como os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Abrangem extensa gama de
produtos, a citar: tijolos, blocos cerâmicos, derivados de concreto, solos, rochas,
metais, resinas, colas, madeiras, argamassa, gesso, telhas, vidros, plásticos,
tubulações, fiações, entre vários outros, são, erroneamente, tratados como entulho
de obra, caliça ou metralha;
II. Geradores - são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades que geram os resíduos da construção civil;
III. Transportadores - são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas
da coleta e do transporte dos resíduos de responsabilidade do gerador. Deve ser
licenciado e promover a destinação final dos resíduos coletados respeitando o
previsto em legislação;
IV. Agregado reciclado - material granular proveniente do beneficiamento
(trituração) de resíduos “Classe A”, utilizado, com restrições, para a aplicação em
obras de edificação, de infraestrutura, aterros sanitários ou afins;
V. Gerenciamento de resíduos - sistema de gestão que visa reduzir,
reutilizar

ou

reciclar

resíduos,

incluindo

planejamento,

atribuição

de

responsabilidades, definição de procedimentos, etc. Sempre em acordo com o
previsto em projeto prévio;

124

VI. Reutilização - submeter o resíduo ao ato de reaplicação, sem que
ocorra processo de transformação física e/ou química do mesmo e sem que haja
prejuízo ao padrão de qualidade inerente ao produto final;
VII. Reciclagem - submeter o resíduo a um processo de transformação. É
um produto integralmente, ou parcialmente idêntico ao primeiro;
VIII. Beneficiamento - ato de submeter um resíduo a operações e/ou
processos que tenham por objetivo conferir condições favoráveis a utilização deste
como matéria-prima ou produto;
IX. Aterro de resíduos da construção civil - área destinada ao aterramento
de resíduos gerados na construção civil através de princípios de engenharia para
confinamento, em menor volume possível, e sem prejuízo à saúde pública e ao meio
ambiente. Objetiva-se posterior processo de reciclagem dos resíduos aterrados ou
utilização da respectiva área;
X. Áreas de destinação de resíduos - são áreas destinadas ao
beneficiamento ou à disposição final de resíduos.

10.5.5 Classificação dos Resíduos

Os resíduos da construção são classificados da seguinte forma:
- Classe A - Resíduos reutilizáveis ou recicláveis para função de
agregado.

Entre

eles:

de

construção,

demolição,

reparos

de

pavimentação inclusive solos, componentes cerâmicos, argamassa e
concreto;
- Classe B - Os resíduos recicláveis para outros fins, que não os da
“Classe A”. Exemplos: plástico, papel, vidro, madeira, metal e outros;
- Classe C - Sacarias/embalagens contaminadas por determinados
produtos,

os

economicamente

quais

inviabilizem

viáveis

para

tecnologias

ou

reciclagem/recuperação.

aplicações
Exemplo:

sacaria de cimento;
- Classe D - Resíduos perigosos contendo tintas, solventes, óleos,
amianto e outros. Apresentam potencial de danos à saúde humana,
animal, e ao meio ambiente.
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Segundo a NBR 10.004 de 2004 da ABNT, a classificação dos resíduos
também pode se dar da seguinte forma:
- Resíduos Classe I – Perigosos: resíduos que em função das suas
propriedades, apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente;
- Resíduos Classe II – Não Perigosos: são aqueles resíduos que não se
enquadram na Classe I e se dividem em dois tipos:


Classe II A – Não Inertes: podem ter propriedades, tais como
combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água.
Oriundos dos serviços de limpeza de áreas que não estejam
contaminados por resíduos de processo industrial.



Classe II B – Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados
de forma representativa e submetida a um contato estático ou
dinâmico com água destilada ou desionizada, a temperatura
ambiente, conforme teste de solubilização, não tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos
padrões de potabilidade de água, conforme definições norma
ABNT NBR 10004, executando-se os padrões de aspecto, cor,
turbidez e sabor.

10.5.6 Etapas do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
10.5.6.1 Ações para gerenciamento dos resíduos gerados
10.5.6.1.1Os 3 R’s
O princípio dos 3R’s englobam redução, reutilização e reciclagem. A
prioridade dos 3R’s é a Redução. Deve-se atentar para minimização de consumo de
novos materiais, o que pode ser feito através de: planejamento para adoção de
práticas construtivas geradoras de menor quantitativo de resíduos (escoramento
metálico, por exemplo); prolongamento da vida útil dos materiais ainda servíveis
(reutilização);

minimização

dos

índices

de

perda

ocasionados

por

mau

acondicionamento de material e/ou negligência do colaborador, entre outros.
A segunda prioridade nos 3R’s é a reutilização e ela pode ser promovida
de várias formas. Muitas delas já são praticadas na indústria da construção civil,
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uma vez que reutilizar resíduos significa gerar economia com material novo e
contratação de caçambas. Algumas práticas mais vistas, e indicadas, consistem em:
- Reaplicação de fôrmas de madeira e outras peças servíveis;
- Compensação “corte – aterro” de solo;
- Preenchimento de vazios com “entulho para agregado”;
- Preservação da umidade no processo de cura do concreto das lajes
por intermédio de sacaria de cimento;
- Aproveitamento de picotes de barras de aço;
- Entre outros.
Por fim, a reciclagem. Como esta demanda muitos recursos como energia
e transporte, ela fica por último na lista dos 3R´s. Na construção civil, normalmente,
a reciclagem ocorre externamente ao canteiro de obras, cabendo à empresa
construtora, somente, viabilizar a destinação dos resíduos aos devidos locais. Ainda
assim, há possibilidade de reciclagem interna.

10.5.7 Armazenamento
10.5.7.1 Canteiro de Obras, Depósito, Refeitório e Alojamento

Os resíduos gerados nestes locais são na sua maioria de Classe B. De
acordo com a resolução do CONAMA 275/01, os resíduos recicláveis e orgânicos
deverão ser acondicionados em contentores de cores padrão, como na Figura 48.

Figura 48 - Padrão de cores para armazenamento seletivo de resíduos
Fonte: EAS - Casan, 2016.
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Os contentores deverão ser instalados próximos ao refeitório e cozinha. A
coleta deve ser realizada semanalmente para os resíduos recicláveis e
preferencialmente três vezes na semana para os resíduos orgânicos, ambos em
veículos específicos e encaminhados para locais adequados. No caso dos resíduos
orgânicos, aterros sanitários.
Verificar junto a Prefeitura Municipal de Criciúma os horários da coleta
seletiva e da coleta dos resíduos orgânicos.

10.5.8 Estacionamento de veículos e maquinários

O acondicionamento dos óleos lubrificantes utilizados nos maquinários
deve ser feito através de tambores específicos para o uso e seu armazenamento
deve se dar no canteiro de obras em área segura e protegida.
Quanto o tratamento, as portarias da Agência Nacional do Petróleo – ANP
registradas sob os números 125, 126, 127 e 128/99 ditam normas para o
gerenciamento do recolhimento, coleta e destinação final dos óleos lubrificantes
usados. Segundo as portarias, os produtores e os importadores de óleos
lubrificantes acabados são responsáveis pela coleta e destinação final do óleo
lubrificante usado ou contaminado.
Assim,

todo

o

óleo

lubrificante

usado

ou

contaminado

deve

obrigatoriamente ser recolhido e ter a destinação adequada, de forma a não afetar
negativamente o ambiente, sendo proibidos quaisquer descartes em solos, águas
subterrâneas, no mar, em sistemas de esgotos ou evacuação de águas residuais.
No caso de estrutura própria de abastecimento a empreiteira contratada
deverá observar os procedimentos de licenciamento da unidade conforme a
legislação ambiental. Caso a empreiteira opte pelo abastecimento e manutenção dos
veículos e maquinários em postos de combustível a mesma deverá se certificar que
o(s) estabelecimento(s) esteja(m) devidamente licenciados junto aos órgãos
ambientais competentes.

10.5.9 Procedimentos de Acondicionamento

Os resíduos gerados ao longo da obra deverão ter os seguintes
procedimentos:
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- Resíduos de classe A - Todos os resíduos que serão gerados deverão
ser acondicionados em caixas “broocks”, as caixas deverão ser locadas
conforme as frentes de obras, ou seja, durante as etapas das obras é
que surgirá a necessidade do local e número de caixas a serem
implantadas. A coleta e transporte deverão ser feitas por empresa
especializada em coleta de entulhos, as coletas deverão ser feitas de
acordo com as necessidades de frente de serviços, sempre que as
caixas estiverem cheias a empresa deverá ser acionada para coleta
das mesmas e colocação de uma nova caixa no local.
- Resíduos de classe B - Todos os resíduos recicláveis ou orgânicos
gerados deverão ser acondicionados separadamente em sacos
plásticos e encaminhados no final do turno de trabalho para os
contentores das cores respectivas, instalados no canteiro de obra.
- Resíduos de classe C - Deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
- Resíduos de classe D - Todos os resíduos como, embalagens de
lubrificantes ou fluidos deverão ser acondicionados em saco plásticos e
encaminhados no final do turno de trabalho para o contentor da cor
laranja instalado no canteiro de obra.
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10.5.10 Comunicação e Educação Socioambiental

10.5.10.1 Instruções aos trabalhadores

Figura 49 - Hierarquia do gerenciamento de resíduos
Fonte: EAS – Casan, 2016.
Como pode ser observado, no ponto mais alto da hierarquia (Figura 49)
encontra-se a prevenção da geração de resíduos. A não geração de resíduos nas
atividades da construção civil é o objetivo principal da aplicação do gerenciamento,
no entanto, a eliminação completa dos resíduos é difícil. Dessa forma, o
desenvolvimento de técnicas, que visem a minimização da geração de resíduos no
canteiro da obra, se torna muito importante para a operacionalização dos programas
de gerenciamento (POON et al., 2001; ARAUJO, 2002; CWM, 2005).
Partindo deste princípio, a conscientização dos trabalhadores deve ser
necessária para o cumprimento das orientações propostas pelo PGRC. Para isso,
serão realizadas reuniões periódicas para repassar aos trabalhadores, noções
básicas dos procedimentos de acondicionamento de resíduos, procurando despertar
a consciência ambiental dos mesmos para a necessidade de preservação do meio
ambiente e da relação dos resíduos com estas questões.
O

conteúdo

apresentado

deve

abranger

a

importância

do

reaproveitamento de materiais, como uma ação que contribui para a conservação de
recursos naturais e minimização dos impactos gerados.
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Nesta etapa devem ser distribuídos materiais de divulgação como folhetos
e cartazes.

10.5.11 Cronograma de Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PGRCC
Mês 1 Mês 8 Mês 16 Mês 24
Implantação do Canteiro
Reunião para conscientização dos trabalhadores
Implantação do PGRCC
Monitoramento da Implantação do PGRCC
Entrega dos relatórios do PGRCC
Desmontagem do Canteiro
Fonte: EAS – Casan, 2016.
10.5.12 Controle de Resíduos
Deverá ser registrada a quantidade (Ex.: volume em litros ou m³, massa
em Kg, número de unidades, etc) dos resíduos produzidos e encaminhados para
destinação final (Quadro 6 – Controle de registro dos resíduos gerados).
Os dados registrados servirão para a elaboração de relatório com o
agrupamento das informações dos resíduos gerados na obra, acompanhado dos
respectivos comprovantes de encaminhamento dos resíduos, contratos e licenças
ambientais das empresas contratadas para a destinação final dos resíduos, quando
couber.
O relatório emitido ao final da instalação do empreendimento deverá ser
arquivado para a comprovação da implementação deste programa, que deverá ser
utilizado na solicitação da Licença Ambiental de Operação.
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Quadro 6 – Controle de registro dos resíduos gerados
Data

Descrição do
Resíduo

Classe dos
Resíduos, segundo
CONAMA 307/2002

Etapa
da Obra

Unidade Quantidade Destinação

Fonte: EAS – Casan, 2016.

10.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DO
CORPO RECEPTOR

Entre os principais impactos causados aos rios, no Brasil, está o
lançamento de esgotos sanitários sem tratamento, resultado do elevado grau de
urbanização, que gera sérios problemas de degradação ambiental (TUNDISI, 2005).
O efetivo controle operacional de qualquer sistema de tratamento de esgotos, de
forma a possibilitar a verificação dos parâmetros, a eficiência do tratamento e
aperfeiçoar a rotina operacional, somente é alcançado com a implementação de um
programa de monitoramento adequado.
O Programa de Monitoramento possui caráter preventivo e permitirá
monitorar os principais problemas que podem ser causados na operação do sistema
de tratamento de esgoto, assegurando o estabelecimento de possíveis ações
corretivas, se necessário.
10.6.1 Objetivos

O presente programa tem como objetivo avaliar se o desempenho da
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE atende as especificações de projeto e as
exigências legais, avaliando a evolução da qualidade da água do rio Linha Anta
frente aos efeitos da operação da ETE, através do(a):
- Monitoramento de variados parâmetros físico-químicos e biológicos; e
- Elaboração de relatórios visando à informação, bem como o diagnóstico
de modo a definir intervenções, caso necessário mitigar impactos
indesejáveis.
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10.6.2 Metodologia
O plano de monitoramento inclui a realização de análises na própria
estação de tratamento feitas pelo operador e no Laboratório da CASAN.
As análises descritas na Quadro 7 deverão ser monitoradas com
frequência mínima de uma vez ao dia cujas coletas e análises serão realizadas nas
instalações da ETE pelo próprio operador.
Quadro 7 – Análises diárias a serem feitas na ETE
Análises

Unidade
Pós
Gradeamento

Chuva 24h
Temperatura ar
Temperatura
amostra
pH
Oxigênio
Dissolvido (OD)
Sólidos
sedimentáveis

UASB

Pontos de Coleta
Dentro
do
tanque
Decantador
de
aeração

Sim/n
ºC

X

X

X

X

ºC

X

X

X

X

X

X

X

X

mg/L

X

X

X

mL/L

X

X

X

Frequência

Diária

Fonte: EAS – Casan, 2016.
No Quadro 8 são apresentadas as análises que serão realizadas
quinzenalmente no laboratório de esgotos da CASAN.
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Quadro 8 - Análises quinzenais a serem feitas na ETE
Pontos de Coleta
Análises

Unidade

Pós
gradeamento

UASB

Dentro do
tanque de
aeração

Decantador

Pós
desinfecção

Lodo de
recirculação

Temperatura ar

ºC

X

X

X

X

X

X

Temperatura
amostra

ºC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pH
Cor

UH

X

Turbidez

NTU

X

Alcanilidade total

Mg CaCO2/L

Cloro residual

mg/L

Oxigênio
Dissolvido (OD)

mg/L

X

DBO (Demanda
Bioquímica de O2)

mg/L

X

X

X

Nitrogênio
Amoniacal (NNH3)

mg/L

X

X

X

Nitrogênio – nitrito

mg/L

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Lodo
do
UASB
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(N-NO2)
Nitrogênio –
nitrato (N-NO3)

mg/L

Nitrogênio Total

mg/L

X

X

X

Fósforo Total

mg/L

X

X

X

Surfactantes
(detergente)

mg/L

X

X

X

Sulfeto

mg/L

X

X

X

Sulfato

mg/L

X

X

X

Sólidos Totais
(ST)

mg/L

X

X

X

X

X

Sólidos
Suspensos Totais
(SST)

mg/L

X

X

X

X

X

Sólidos
Dissolvidos (SD)

mg/L

X

X

X

Sólidos
Sedimentáveis
(SSed)

mg/L

X

X

X

Sólidos
Suspensos
Voláteis (SSV)

mg/L

X

X

X

X

X

X

X
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Sólidos
Suspensos Fixos
(SSF)

mg/L

X

Índice Volumétrico
de Lodo (IVL)

mg/L

X

Coliformes Totais

NMP/100ml

X

X

E. Coli

NMP/100ml

X

X

Óleos e Graxas

mg/L

X

Ácidos Graxos
Voláteis (AGV)

mg/L

Atividade
Metanogênica
Específica (AME)

gDQO.CH4/gSTV.d1

Fonte: EAS – Casan, 2016.

X

X
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No Quadro 9 estão descritos os parâmetros que serão monitorados no rio
Linha Anta, sendo um ponto a jusante e outro a montante do ponto de lançamento
do efluente tratado da ETE de Próspera, com frequência quinzenal no laboratório de
esgotos da CASAN.
Conforme solicitação da comunidade, os resultados obtidos destas
análises serão disponibilizados para a comissão representante das comunidades,
sendo a forma de divulgação a ser definida entre a CASAN e a comissão.
Quadro 9 - Parâmetros a serem monitorados quinzenalmente na ETE
Parâmetros

Unidade

DBO filtrada

mg/L

DQO filtrada

mg/L

OD

mg/L

Temperatura

ºC

pH

-

Cor aparente

UC

Turbidez

UNT

Óleos e graxas

mg/L

Sulfeto

mg/L S

Sulfato total

mg/L SO4

Nitrogênio Total (N)

mg/L

Nitrogênio Amoniacal (N-NH3)

mg/L

Nitrogênio – Nitrito (N-NO2)

mg/L

Nitrogênio – Nitrato (N-NO3)

mg/L

Fósforo Total

mg/L

Sólidos Totais (ST)

mg/L

Sólidos Suspensos Totais
(SST)

mg/L

Sólidos Sedimentáveis (SSed)

mg/L

Sólidos Dissolvidos Totais
(SDT)

mg/L

Coliformes totais

NMP/100mL

E. Coli

NMP/100mL

Frequência

Quinzenal
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Clorofila a

µg/L

Relação CONAMA 357/2005

-

Semestral

Fonte: EAS – Casan, 2016.

10.6.3 Cronograma

Deverão ser realizadas coletas e análises com frequência definida no
programa de monitoramento durante a operação do empreendimento, incluindo
neste momento os pontos na ETE e do corpo receptor.
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11 PROTEÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS

DO

MEIO

FISICO

NATURAIS

ESPECÍFICOS DA ÁREA EM QUESTÃO

11.1 FLORA

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Próspera
nos imóveis proposto pelo empreendedor, exigirá a supressão de uma área de
27.372,58m² de vegetação, sendo deste total 561,71m² inseridos em Área De
Preservação Permanente - APP. Da área a ser suprimida 27.337,936m² é de
vegetação em estágio inicial, 1.062,010 em estádio médio e 1.098,665 m² em
estágio avançado. Entretanto serão preservados na mesma área 146.440,335m² de
área coberta por vegetação em seus diversos estágios de desenvolvimento. Da área
preservada, 91.981,893m² se encontra coberto por vegetação em estágio inicial,
28.563,977m² por vegetação em estágio médio e 25.894,984m² de vegetação em
estágio avançado.
Para a proteção da flora na etapa de supressão, todas as áreas de
vegetação a serem suprimidas serão demarcadas previamente por profissional
habilitado (topografo), inibindo deste modo, que o corte ultrapasse os limites
estabelecidos e interfira sobre a flora fora destas áreas. As áreas deverão ser
demarcadas por meio de estacas pintadas, ou bandeirolas, delimitando seu
perímetro e prioridades de corte. Cabe destacar que esses sinalizadores devem
estar a uma distância compatível com sua visualização por parte das equipes de
campo.
A preservação da flora nas áreas de supressão, se dará pelo transplante
de material vegetativo dos indivíduos ameaçados de extinção, raros, endêmicos, e
das epífitas vasculares (orquídeas, microrquídeas, bromélias, cactos, ornamentais,
etc.). O transplante se dará na própria área em parcela de terra que não sofrerá a
interferência do empreendimento durante a implantação e a operação. Este
processo será coordenado por profissional habilitado.
A vegetação presente na área do empreendimento e que não sofrerá
interferência deste, será preservada por meio da criação das áreas de reserva legal,
a quais já se encontram cadastradas junto Cadastro Ambiental Rural -CAR dos dois
imóveis rurais que sofrerão a interferência do empreendimento em epígrafe.
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O isolamento e a sinalização das áreas de reserva legal como das áreas
de APP que incidem sobre os limites dos imóveis do empreendimento, serão de
grande importância para a preservação da flora local. Inibindo assim o acesso de
veículos e máquinas sobres estas áreas.
A proteção da flora da área de implantação do empreendimento, também
se dará pela criação de uma área, com 2.818,00m², de reposição florestal com
espécies nativas, e uma área de compensação em APP equivalente ao corte em
APP, isto é, com 561,71m². Estas áreas serão isoladas e identificadas e manejadas
de acordo com os respectivos projetos técnicos. Desta forma buscar-se-á a
preservação da biodiversidade da flora local e regional, a qual será afetada pela
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Próspera.

11.2 FAUNA

Para a proteção da fauna local, a supressão da vegetação será realizada
de forma controlada e de maneira a restringi-lo somente às áreas necessárias. Sua
execução estará sempre direcionada a permitir o deslocamento orientado e
progressivo da fauna. A sistemática a ser adotada na limpeza prévia com o uso de
foice e similares, garantirá a prévia fuga da fauna local com menor ameaça possível,
mesmo para aqueles que apresentem baixa mobilidade.
A atividade de supressão de vegetação será acompanhada por um
profissional capacitado durante toda a execução, o qual supervisionará e,
eventualmente, induzirá o deslocamento de animais associados aos ambientes com
vegetação suprimida, realizando eventuais capturas e relocações de espécimes. De
qualquer forma, as empresas contratadas para a supressão da vegetação deverão
comunicar-se com as equipes contratadas para o manejo da fauna, de modo a
permitir que as equipes de resgate acompanhem as ações de desmatamento e
limpeza das áreas, promovendo a retirada de todas as formas de vertebrados
terrestres que forem encontradas, contribuindo, assim, para a preservação e
proteção da fauna local.
Outras medidas a serem tomadas pelo empreendimento que contribuirão
para a proteção da fauna local, são a criação das áreas reserva legal, de reposição
e compensação florestal com espécies nativas; e a preservação das áreas de APP
dos recursos hídricos existentes nos imóveis do empreendimento. Estas ações
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contribuirão com o enriquecimento vegetativo, resultando na criação de nichos
ecológicos para a fauna local e regional.
11.3 HIDROLOGIA
A área de implantação do empreendimento, região leste do município de
Criciúma, possui hidrologia complexa, pois abriga uma quantidade significativa de
recursos hídricos para uma área não muito vasta.
Para a proteção da hidrologia local, será realizado o acompanhamento
constante da situação hidrológica, por meio dos 5 (cinco) piezômetros (Figura 50 Piezômetros instalados da área de estudo para monitoramento da superfície do
lençol freático. Pontos A e B na região sul da área, C, D e E mais próximos da região
intermediária) já implantados na área conforme normas vigentes, por geólogo
contratado para a elaboração do Laudo Hidrogeológico da área de implantação da
ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Próspera. Este Laudo foi
apresentado a Fundação do Meio Ambienta de Santa Catarina – FATMA junto ao
processo de licenciamento do empreendimento em epígrafe.

Figura 50 - Piezômetros instalados da área de estudo para monitoramento da
superfície do lençol freático. Pontos A e B na região sul da área, C, D e E mais
próximos da região intermediária
Fonte: COSTA, 2016.
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O presente acompanhando se dará pelo monitoramento do nível estático
do lençol freático, e análise das águas subterrâneas nestes 5 (cinco) pontos. Os
parâmetros a serem analisados nas águas subterrâneas são: DQO, DBO (5 dias),
Alumínio Dissolvido, Cianetos, Coliformes totais, Coliformes fecais, Coliformes
termotolerantes, cor verdadeira, fósforo total, materiais flutuantes, Mercúrio, NitratoN, Nitrino-N, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio dissolvido, pH, Sulfeto, Sólidos Totais
Dissolvidos, Sólidos Sedimentáveis, Temperatura da água, Turbidez, Óleos e
graxas. Ressalta-se que o monitoramento do nível estático do lençol freático se dará
por profissional habilitado, e as análises de água por laboratório certificado junto ao
IMETRO e FATMA.
O presente acompanhamento será de extrema importância na prevenção
da contaminação do lençol freático e a desestabilidade do terreno durante a
implantação e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Próspera.

11.4 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS

A proteção das águas subterrâneas se dará através da impermeabilização
do solo, através da compactação e criação de contra piso. Desta forma se buscará
evitar a percolação do efluente contaminado para o solo e consequentemente
subsolo.
O acompanhamento da situação hidrológica local por piezômetros,
conforme descrito no item anterior, contribuirá significativamente na proteção das
águas subterrâneas.
Os meios de proteção para águas subterrâneas, citados acimas, também
contribuirão para a proteção das águas superficiais. Pois estas afloram e/ou
possuem seu fluxo direcionado aos corpos d’águas encontrados na área de estudo.
A proteção das águas superficiais, principalmente do corpo d’água
receptor (rio Linha Anta), também se dará por meio do monitoramento dos principais
parâmetros físico-químicos e biológicos que podem ser causados na operação do
sistema de tratamento de esgoto, sendo estes os mesmos citados para a análise das
águas subterrâneas no item anterior. Desta forma busca-se assegurando o
estabelecimento de possíveis ações corretivas, se necessário.
O presente monitoramento tem como objetivo avaliar se o desempenho
da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE atende as especificações de projeto e
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as exigências legais, avaliando a evolução da qualidade da água do rio Linha Anta
frente aos efeitos da operação da ETE.
A preservação da vegetação e aplicação das medidas compensatórias
nas Áreas de Preservação Premente (APP) existe no imóvel onde será implantado o
empreendimento em estudo, conforme descrito no Projeto de Supressão Vegetal
apresentado a FATMA, também serão de extrema importância para a proteção das
características hidrogeologias dos corpos d’águas e mananciais da área em estudo.

11.5 BACIA HIDROGRÁFICA
O Rio Linha Anta, corpo d’água receptor do efluente tratado proveniente
do Sistema de Esgotamento Sanitário em epígrafe, pertencente à Bacia Hidrográfica
do rio Urussanga. Essa é enquadrada como bacia litorânea de pequeno porte.
Desde 2007, existe o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga,
formado por entidades governamentais, entidades civis e usuários de água do rio, que
promovem encontros e ações afim de promover a sustentabilidade e manejo da bacia.
Entretanto a concentração de empresas mineradoras ao longo da região contribuiu
decisivamente para a poluição generalizada, com a ocorrência de degradação das
águas desde a nascente até a foz.
As águas originárias da Bacia, inclusive do Rio Linha Anta, caracterizam-se
como impróprias para o consumo humano, apresentando também restrições para outras
atividades.
Portanto para evitar o agravamento da poluição dos recursos hídrico que
compõe a Bacia Hidrográfica do rio Urussanga, o empreendimento em estudo prevê

algumas medidas de proteção para dos recursos hídricos da região, o quais são
pertencentes a esta bacia. As medidas de proteção a Bacia Hidrográfica do rio
Urussanga são as mesmas citadas no intens. 10.3 e 10.4, pois a preservação desta
depende exclusivamente da preservação dos seus componentes e contribuintes.

11.6 GEOLOGIA E GEORMOFOLOGIA

A as ações necessárias a implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do bairro Próspera, não ocasionarão impactos significantes a geologia e
geomorfologia local. Isto deve-se a baixa necessidade de movimentação de solo,
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pois o terreno já é naturalmente plano, necessitando desta forma, somente um
aplainamento superficial para a implantação das obras. Sendo assim a
movimentação de solo recente ao empreendimento está ligada a obras de fundação
e drenagem, a quais ocasionam mínimos impactos a geologia e geomorfologia.
A supressão da vegetação também será de baixa significância, em
relação aos aspectos geomorfológicos. Pois a vegetação impactada é formação
secundária, isto é, já sofreu alteração pretérita.
Entretanto

as

medidas

de

proteção

específicas

a

geologia

e

geomorfologia local e regional são desprezíveis na implantação e operação do
presente empreendimento.
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ANEXO A
ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica

