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1 APRESENTAÇÃO 

1.1  JUSTIFICATIVA  

1.1.1 MOBILIDADE URBANA 

As ruas de mão dupla são consideradas um dos principais entraves da 
obilidade urbana das cidades. As propostas de implantação de binários são 
vistas por muitos engenheiros, arquitetos e urbanistas como a melhor forma de 
ordenar o fluxo de veículos nos municípios que apresentam um rápido 
crescimento, como o Município de Timbó. (DNIT/IPR, 2009). 

Estes sistemas aumentam a capacidade da via, reduzem riscos de 
acidentes e proporcionam uma maior mobilidade para o tráfego. Souza (2002) 
avalia o uso de binários como um “facilitador do tráfego para o motorista e uma 
segurança ao pedestre”. 

As vias de mão dupla apresentam um número muito maior de pontos 
de conflito, e acabam comprometendo o fluxo de veículos. Em contrapartida os 
binários facilitam as conversões e diminuem engarrafamentos. Além disso, esta 
alternativa é a mais barata e a mais eficiente para solucionar problemas em 
curto prazo na região de acesso ao centro de Timbó, que nos últimos anos vem 
se deparando com problemas de mobilidade, figura abaixo. 
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1.1.2 DESASTRES NATURAIS 

O município foi duramente afetado em sua infra-estrutura no desastre 
natural ocorrido em Santa Catarina em novembro de 2008. A situação agravou-
se em decorrência dos deslizamentos que causaram assoreamento dos Rios 
dos Cedros e Benedito, bem como todos os ribeirões e córregos que cortam o 
Município de Timbó, além do entupimento de vários quilômetros de tubulação 
de drenagem pluvial. No mês de dezembro de 2009 e no mês de janeiro de 
2010 o município foi novamente atingido por enxurradas e o mesmo teve que 
declarar situação de emergência através do Decreto nº 1811, de 14/01/2010. 

Como resultado foram registrados alagamentos em inúmeros bairros. 
Esta calamidade poderia ter sido numa escala aceitável se a ponte que o 
município está pleiteando estivesse construída. O objetivo do projeto proposto 
é a implantação de obras em local estratégico (estudos preliminares apontam e 
reconhecem esta necessidade) necessárias para minimizar as situações de 
isolamento, falta de mobilidade e reduzir e/ou minimizar perdas e danos 
provocados por processos erosivos, deslizamentos, inundações, enchentes, 
estiagens e demais desastres. 

1.1.3 HISTÓRICO DO PROJETO 

A malha viária de Timbó desenvolveu-se a partir da chegada dos 
imigrantes junto à foz do Rio Benedito, ramificando-se espontaneamente ao 
longo do Rio dos Cedros e seus principais afluentes. Tal desenvolvimento 
resultou na configuração de uma malha caracteristicamente radial, sem muitas 
interligações entre os vales dos rios, em função das características físicas da 
bacia e da insuficiência de travessias sobre os referidos rios. 

A área central da cidade está comprimida entre o Rio Benedito e o Rio 
do Cedros, por onde se cruzam os tráfegos de passagem oriundos do sul e do 
norte (Região dos municípios de Indaial, Rodeio, Rio dos Cedros e Benedito 
Novo) e o tráfego gerado pelas intensas atividades comerciais, turísticas e de 
serviços localizadas na área central do município. 

Com a implantação do Binário de ligação a região Central do município, 
com o ordenamento do acesso de caminhões pelo anel periférico, beneficiará 
todos os integrantes da população, quando do uso do sistema viário urbano da 
cidade nos seus deslocamentos rotineiros; visitantes que acessam o município 
pela região sudeste, leste, norte e oeste. 

Também estão contemplados os usuários de bicicletas, através da 
implantação de ciclovias e passeios. O sistema de transporte coletivo também 
será beneficiado através da realocação do Terminal Rodoviário, este saindo da 
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região conflitante de tráfego e sendo inserido na região onde haverá melhor 
fluxo de ônibus (acessos). Assim, os usuários das vias urbanas, sejam eles 
pedestres, ciclistas ou condutores de veículos, experimentarão maior 
segurança e serão beneficiados com as reduções dos tempos de viagens. 

A economia da cidade, em geral, será beneficiada de forma 
significativa, tanto pelos retornos econômicos decorrentes dos investimentos 
como pelas melhores condições de trafegabilidade e de segurança, que serão 
oferecidas para o acesso viário da população e dos agentes econômicos às 
atividades socioeconômicas em geral. 

1.2  OBJETIVOS DO EIV 

No sentido de mitigar as ações negativas à vida urbana, tais como, 
enchentes, tráfego intenso de veículos, sobrecarga do transporte urbano e todo 
o tipo de poluição (ar, água e visual), o Estatuto da Cidade - Lei Federal 
10.257, promulgada em 10 de julho de 2001,  ao administrador municipal os 
instrumentos necessários para planejar a cidade que este Estudo de Impacto 
de Vizinhança tem por objetivo de avaliar previamente o 

impacto provocado pela instalação do Binário e a construção de uma 
ponte sobre o Rio Benedito, na qualidade de vida da população residente ou 
usuária na área de vizinhança da via projetada, a fim de verificar a viabilidade 
da implantação do prolongamento viário, além de definir medidas mitigadoras e 
compensatórias para minimizar os impactos previstos. 

Em atendimento aos ditames estabelecidos na legislação referida 
acima e nas demais normas listadas, procedeu-se à elaboração do diagnóstico 
da área de influência do empreendimento, conforme recomendado no Ofício n° 
260/2011, encaminhado pelo CPAEIV – Comissão permanente de Estudo de 
Impacto de Vizinhança. 

Além das normas citadas anteriormente, também se aplica a este EIV o 
seguinte: 

Legislação Federal: 

- Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano); 

- Lei nº 4.771/65 (Código Florestal) 

- Decreto-Lei nº 25/1937 (Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional); 
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- Resolução CONAMA 303/2002 (Áreas de Preservação Permanente); 

Legislação Estadual: 

- Leis nº 6.063/1982 e nº 10.957/1998 (Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano); 

- Lei nº 14.675/2009 (Código Ambiental); 

Legislação Municipal: 

- Decreto n ° 2.325/2011 (Elaboração EIV); 

- Resolução n° 01/2011 (Critérios Técnicos da Elaboração EIV). 

 Para a execução deste Estudo de Impacto de Vizinhança foram 
tomados como base para a análise os seguintes princípios metodológicos: 

− Eficiência: A infra-estrutura física, social e econômica deve consentir 
(agregar) questões originadas pela urbanização. Geralmente a eficiência dos 
projetos é analisada pela comparação com os parâmetros técnicos 
reconhecidos, tais como velocidade do tráfego, percentual da população 
beneficiada ou afetada, etc.. 

− Equidade: Deve existir igual oportunidade de acesso no atendimento 
das necessidades sociais básicas. A equidade dos projetos é analisada através 
do grau de acessibilidade que os segmentos sociais mais pobres ou com  
menos autonomia – crianças, idosos, portadores de necessidades especiais – 
têm das benfeitorias previstas pelos projetos. 

− Qualidade: Os espaços oriundos da urbanização devem ser 
compatíveis com a natureza biológica e cultural dos habitantes. Comumente a 
qualidade é avaliada pelo nível de preservação e de conforto ambiental, 
riqueza estética e valor simbólico ou espiritual para os usuários. 

1.3  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Timbó 

Rua: Avenida Getúlio Vargas, nº 700 

Bairro: Centro 

CEP: 89120-000 

Cidade: Timbó/SC 

Coordenada Geográfica: 25°55’39,5” S e 49°07’20,2” O – Datum Sirgas2000 
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1.4  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Timbó 

Rua: Avenida Getúlio Vargas, nº 700 

Bairro: Centro 

CEP: 89120-000 

Cidade: Timbó/SC 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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2 CARACTERISTICA DO EMPREENDIMENTO 

2.1  DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUENCIA  

Serão consideradas três diferentes escalas ou níveis de abordagem 
para a caracterização dos impactos sobre a área de vizinhança: Área de 
Vizinhança Indireta (AVIn); Área de Vizinhança Direta (AVD) e Área de 
Vizinhança Imediata (AVI). 

2.1.1 ÁREA DE VIZINHANÇA INDIRETA (AVIN): 

Considerando-se a implementação do Binário irá beneficiar o trânsito 
de todo o município, definiu-se todo o perímetro urbano do município de Timbó 
como AVIn. 

2.1.2 ÁREA DE VIZINHANÇA DIRETA (AVD): 

É entendida como aquela sujeita aos impactos diretos de operação e 
implantação do prolongamento viário. Sua delimitação deu-se em razão das 
características sociais, econômicas,  físicas e biológicas do local e das suas 
particularidades, especialmente no que se refere ao sistema viário. Como AVD 
definiu-se então os bairros Centro e dos Estados. 

2.1.3 ÁREA DE VIZINHANÇA IMEDIATA (AVI): 

É entendida como aquela do entorno imediato que poderá sofrer 
impactos diretos da operação do empreendimento e da implantação binário, 
principalmente aqueles relacionados ao aumento da emissão de gases, ruídos 
e  alteração do cotidiano local. Definiu-se então como AVI as ruas inseridas no 
polígono formado pelas seguintes vias: rua Blumenau, Sete de Setembro, 
Marechal Floriano Peixoto, General Osório, Julius Jacobsen e Gustavo 
Hoepcke,  

A seguir apresentamos o mapa com a localização e delimitação da 
Área de Vizinhança Indireta, Área de Vizinhança Direta e Área de Vizinhança 
Imediata: 
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2.2  D IMENSÕES DO EMPREENDIMENTO 

2.2.1 PROJETO GEOMÉTRICO 

O estaqueamento da extensão  Rua 7 de Setembro, foi executado 

partindo-se da estaca OPP, seguindo a partir deste ponto o caminhamento pelo 

logradouro até a estaca 20+1,08m=PF, que é a estaca final do alinhamento 

com extensão total é 401,08m. A largura prevista para a via é de 16,00m 

sendo, 8,00m de pista de rolamento, 2,50m de ciclovia e 2,50m de passeio do 

lado Leste e 3,00m do lado Oeste.  
O Projeto Geométrico foi desenvolvido com base nos estudos 

topográficos. O projeto planimétrico foi realizado de forma a utilizar-se da 

maneira mais adequada a plataforma e o alinhamento predial existentes, 

enquanto que no projeto altimétrico procurou-se manter o nível do greide 

projetado o mais próximo possível da cota das soleiras das residências e dos 

cruzamentos com as demais vias.  

Ver planta em anexo. 

2.2.1.1 DEFINIÇÃO DA PLANTA 

Com os dados obtidos no levantamento topográfico e com o emprego 

do software Posição foram geradas as plantas planialtimétricas. Essas plantas 

definiram o traçado em planta com a determinação do eixo de locação e a 

implantação do estaqueamento de 20 em 20 metros, além dos pontos notáveis 

(início e final de curvas). 

2.2.1.2 DEFINIÇÃO DO GREIDE  

Com o perfil do terreno gerado pelo software Posição e as limitações 

das soleiras prediais e dos cruzamentos das vias existentes, definiram-se as 

rampas e concordâncias verticais do greide de pavimentação. Esse greide 

forneceu subsídios ao desenvolvimento das Notas de Serviço e do Projeto de 

Terraplenagem.  
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2.2.1.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

A geometria da via pode ser visualizada no detalhe "seção tipo" onde 

se evidencia toda a concepção da pista de rolamento e passeio aplicando-se 

parâmetros como dimensões e declividades.  

Quanto aos parâmetros relativos ao traçado horizontal e vertical, o 

projeto apresenta todos os elementos de locação necessários (ângulos, 

distâncias, coordenadas referência, deflexões, cotas) em planta e perfil, além 

de todas as planilhas com estes dados.  

2.3  LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO IMÓVEL COM PLANTA EM 

ANEXO  

Ver anexo. 

2.4  LEVANTAMENTO FLORESTAL DO TERRENO 

2.4.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA  

A área em questão esta localizada no perímetro urbano no centro do 

município de Timbó/SC, que se caracteriza como Área de Preservação 

Permanente – APP do Rio Benedito conforme prevê a Lei Federal 4.771/65. 

Esta área tem aproximadamente 1.500,00m² e esta localizada nas 

duas margens do rio, margem direita e esquerda. 

A menor porção desta área situa-se na margem direita com 

aproximadamente 300,00m² e o restante na margem esquerda sendo 

1.200,00m². 

No entorno da área de intervenção encontramos casas, associação 

desportiva, comércio, etc..., caracterizando uma área urbana consolidada.  

A topografia no local apresenta-se ondulada. A vegetação existente é 

proveniente de regeneração natural, com aproximadamente 15 anos.  

Pode-se observar que área sofre ação antrópica, também com baixa 

diversidade ecológica e presença de espécies exóticas. 
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A cobertura vegetal existente nas margens também atinge a faixa 

(metragem) de proteção exigida pela Lei 

2.4.2 CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL 

O inventário florestal consiste na descrição da situação atual em que se 

encontra a flora da área de influência direta do empreendimento, de forma a 

apresentar as diferentes formações vegetais e composição florística presentes, 

tendo em vista a integração entre as estratégias de conservação e a 

implantação do empreendimento.  

O Inventário Florestal é a base para o planejamento do uso dos 

recursos florestais, através dele é possível à caracterização de uma 

determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo das espécies que 

a compõe.  

Os objetivos do Inventário são estabelecidos de acordo com a utilização da 

área, que pode ser área de recreação, reserva florestal, área de manutenção 

da vida silvestre, áreas de reflorestamento comercial, entre outros. 

Figura: vista geral da vegetação, árvores maiores apenas na borda. 
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Figura: foto do sub-bosque onde podemos observar que a área é antropizada. 

 
Figura: nesta imagem podemos observar a baixa densidade de indivíduos de 

grande porte. 
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2.4.3 ESPÉCIES LEVANTADAS 

Conforme listagem abaixo, encontramos 02 (duas) espécies 

ameaçadas de extinção no local de intervenção de acordo com a IN – Instrução 

Normativa n° 06 do Ministério do Meio Ambiente – MMA de 23 de setembro de 

2008, que divulga a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de 

Extinção. 

 

*Araucária angustifólia - ARAUCÁRIA 

*Euterpe edulis – PALMITO 

 

2.4.3.1 ESPÉCIES NATIVAS 

 

Nome popular Nome científico Família 
Tanheiro Alchornea triplinervia Eufhorbiaceae 
Araucária Araucaria angustifolia Araucariaceae 
Sibipiruna Caesalpinia 

peltophoroides 
Caesalpinoidade 

Embaúba Cecropia glazioui Cecropiaceae 
Tucaneira Citharexylum myrianthum Verbenaceae 
Camboatá vermelho Cupania vernalis Sapindaceae 
Palmito Euterpe edulis Arecaceae 
Catiguá morcego Guarea macrophylla Meliaceae 
Farinha seca Machaerium stipitatum Fabaceae 
Guamirim Myrcia pubipetala Myrtaceae 
Guamirim de folha 

miúda Myrcia rostrata 
Myrtaceae 

Canela branca Nectandra membranacea Lauraceae 
Canelinha Nectandra megapotamica Lauraceae 
Canafistula Peltophorum dubium Caesalpinoidade 
Garapuvu Schizolobium parayba Fabaceae 
Grandiúva Trema macrantha Ulmaceae 
Bicuíba Virola bicuhyba Myristicaceae 
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2.4.3.2 ESPÉCIES EXÓTICAS 

Palmeira real Archotphoenix 

alexandrae 
Arecaceae 

Ameixa Eriobotrya japonica Rosaceae 
Champaca Michelia champaca Magnoliaceae 
Amora preta Morus nigra Moraceae 
Goiabeira Psidium guajava Myrtaceae 
Jambolão Syzygium cumini Myrtaceae 
Palmeira Léque Livistona chinensis Arecaceae 

2.4.4 PARÂMETROS PARA CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO 

         Os parâmetros analisados para definir a classificação da 

vegetação foram baseados na Resolução do Conama n° 04 de 04 de maio de 

1994, que define os estágios sucessionais de regeneração da Mata Atlântica. 

Foram levados em consideração apenas os valores das espécies nativas. 

2.4.4.1 ESPÉCIES NATIVAS 

 

Área da Supressão (m²) 1.500,00 

Total de Árvores Encontradas 135 

DAP médio (cm) 13,47 

Altura Média Total das Árvores (m) 5,60 

ABA área de supressão (m²) 2,67 

ABA Hectare (m²) 17,81 

Volume área de supressão (m³) 13,871 

Volume por Hectare (m³) 92,476 

Volume médio por árvore (m³) 0,1027 
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2.4.4.2 ESPÉCIES EXÓTICAS NA ÁREA DE SUPRESSÃO 

 

Total de Árvores Encontradas 86 

Volume área de supressão (m³) 5,867 

Volume por Hectare (m³) 39,114 

Volume médio por árvore (m³) 0,0682 

2.4.5 CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO 

Comparando-se os resultados obtidos no Inventário Florestal para as 

variáveis de diâmetro médio, altura total média e área basal média por hectare, 

com os valores citados na Resolução do CONAMA nº 04 de 04 de maio de 

1994, esta vegetação classifica-se como VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM 
ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO. 

 

2.4.6 VOLUME ESTIMADO DE VEGETAÇÃO POR ESPÉCIE NATIVA (M³) 

 
Vol. Hectare 

Vol.Veg. área 
supressão 

Área:10.000,00m² Área: 1.500,00m² 

Nome popular (m³) (m³) 

Araucária 9,715 1,457 

Bicuíba 2,015 0,302 

Canela branca 8,790 1,318 

Canelinha 0,993 0,149 

Catiguá morcego 0,340 0,051 

Camboatá vermelho 5,390 0,808 

Canafistula 6,798 1,020 

Embaúba 2,194 0,329 

Farinha seca 0,548 0,082 

Garapuvu 32,545 4,882 

Grandiúva 2,256 0,338 
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Guamirim 2,836 0,425 

Guamirim de folha miúda 2,719 0,408 

Palmito 9,067 1,360 

Sibipiruna 2,806 0,421 

Tanheiro 0,521 0,078 

Tucaneira 2,942 0,441 

Total 92,476 13,871 

 

2.4.7 VOLUME TOTAL ESTIMADO DE VEGETAÇÃO (MST) 

         O Volume de material lenhoso (lenha) nativo para a área de 

supressão é 20,12 mst e por hectare 134,10 mst. 

         Toda a madeira será transportada e utilizada como lenha. 

          O número de estipes de Palmito medidos para a área de supressão 

foi 73 indivíduos. 

         O Volume de material lenhoso (lenha) exótica para a área de 

supressão é 8,51 mst e por hectare 56,71 mst. 

2.4.8 ENQUADRAMENTO LEGAL PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

2.4.8.1 ÁREA VERDE 

        Para fins de cálculo de área verde foi analisada a Lei Federal 

11.428/06, art. 17 e 31, como a área de supressão abrange mais de um imóvel, 

considerou-se a área verde 30% da área total dos imóveis que sofreram 

intervenção (supressão).  

         A área verde vai ser compensada em outro imóvel, sendo assim 

esta área deverá ter o dobro da dimensão, considerando a legislação mais 

restritiva onde seria 450,00m² se fosse no mesmo imóvel, no outro imóvel será 

900,00m². 
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2.4.8.2 COMPENSAÇÃO NA FORMA DE DESTINAÇÃO DE ÁREA 

EQUIVALENTE 

Conforme Lei Federal 11.428/06, Art 17, o requerente deve compensar 

através de destinação de área equivalente, uma área com a mesma extensão 

da área suprimida e mesmas características ecológicas, se possível na mesma 

bacia hidrográfica.  

Neste caso a área a ser destina será de 1.500,00m² (um mil e 

quinhentos metros quadrados).  

Como no local encontramos 02 espécies ameaçadas de extinção, 

Palmito e Araucária, a área equivalente deverá apresentar densidade dessa 

espécie 10 (dez) vezes a densidade encontrada na área de supressão. 

No caso da Araucária, esta espécie não ocorre naturalmente na região 

(não é edêmica), então não consideramos nessa situação, apenas para fins de 

volume de reposição florestal. 

2.5  PROJETO DE TERRAPLENAGEM  

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informações 

fornecidas pelos seguintes projetos e estudos:  

 Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos básicos;  

 Estudos Geotécnicos: forneceram informações a respeito dos 

materiais;  

 Projeto de Pavimentação: determinou a espessura do pavimento.  

A concepção do Projeto de Terraplenagem visa à manutenção do leito 

existente da via e a inserção de material de reforço nos bordos, onde se 

percebe a existência de um solo mais expansivo e com menor índice de 

suporte.  

Os serviços de corte e regularização do corpo da estrada existente, 

serão realizados com o emprego de equipamentos de corte tipo escavadeiras 

hidráulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminhões para o 

transbordo de materiais.  
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2.5.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO   

Deverão atender a Especificação DNER-ES 278/97 - Terraplenagem - 

Serviços Preliminares.  

2.5.2 CORTES  

Deverão ser executados de acordo com a especificação DNER-ES-T 

280/97 - Cortes.  

Será executada a escavação dos materiais constituintes do terreno 

natural, revestimento primário existente, solos de elevada expansão e baixa 

capacidade de suporte.  

Sempre que houver necessidade de escavação, será precedido de 

execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza nos locais 

indicados, previamente, pela fiscalização.  
O material gerado na escavação do revestimento primário será 

utilizado na confecção de aterros para alargamento e os materiais obtidos na 

escavação dos alargamentos da plataforma serão utilizados no preenchimento 

dos espaços dos passeios.  

 Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este 

último, a escavação transversal ao eixo deverá ser executada até a 

profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.  

2.5.3 ATERROS 

Serão executados de acordo com a especificação do DNER-ES-T 282-

97 - Aterros. A camada final do aterro deverá ser constituída de solos 

selecionados, não sendo permitido o uso de solos de expansão maior que 1 % 

e ISC menor que 20%.  

O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas, que permitam 

o seu umedecimento e compactação, a espessura da camada não deverá ser 

maior que 30cm. 
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2.5.4 CÁLCULOS DOS VOLUMES 

Definidas as características geométricas dos segmentos, das seções 

tipos e através do programa computacional Civil 3D, são geradas 

automaticamente superfícies de projeto e seções transversais com áreas de 

cortes e aterros calculadas. Com as áreas calculadas utilizando-se também do 

programa computacional Civil 3D, são geradas automaticamente as planilhas 

de Volumes para cortes e aterros.  

2.6  PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE  

Baseado na IS-210 (DNER), foi desenvolvido o Projeto de Drenagem, 

que se divide em: drenagem de transposição de talvegues, drenagem 

superficial, drenagem do pavimento ou sub-superficial, drenagem subterrânea 

ou profunda e drenagem de travessia urbana. Por tratar-se de Perímetro 

Urbano do Município de Timbó, teremos o dimensionamento da drenagem 

superficial e da drenagem profunda.  

A drenagem superficial utiliza dispositivos para conduzir a água que 

escoa superficialmente na plataforma da via, para preservar o pé de corte e o 

corpo da via. A drenagem profunda, através de galerias, visa garantir um 

perfeito e rápido escoamento das águas até um ponto de descarga (rios, 

valas). 

O Projeto de drenagem consiste na definição e dimensionamento das 

estruturas de captação, controle e condução das águas pluviais, a fim de evitar 

os danos que possam vir a causar ao corpo da rodovia. 

Como denota o “Manual de Pavimentação” do DNIT, quase todos os 

materiais empregados na pavimentação têm seu comportamento fortemente 

afetado por variações no seu teor de umidade. Não obstante, outros elementos 

rodoviários que fazem parte da infra-estrutura viária, tais como taludes de 

cortes e de aterros, também demonstram-se suscetíveis à ação das águas. 

Falhas no sistema de drenagem da rodovia podem provocar danos 

severos aos usuários (conseqüentemente ao patrimônio), dos quais assumem 

papel relevante: 
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 Redução da capacidade de suporte do solo de fundação 

(subleito), em virtude de sua saturação, acrescida ou não de alteração de 

volume (expansão); 

 Bombeamento de finos de solo do subleito e materiais granulares 

das demais camadas do pavimento, com perda da capacidade de suporte; 

 Arrastamento de partículas dos solos e materiais granulares 

superficiais, em virtude da velocidade do fluxo d`água. 

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da definição 

dos tipos de dispositivos a serem utilizados assim como a localização de 

implantação dos mesmos. 

Os dispositivos que compõem o sistema de drenagem, e são objetos 

do projeto, podem ser englobados em três classes segundo a utilização dos 

mesmos: Drenagem Superficial, Drenagem Subsuperficial, Drenagem Profunda 

e, ainda, Bueiros. 

Segue abaixo, mapa de localização da drenagens projetadas. 
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2.7  ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE FATORES IMPACTANTES . 

A formulação dos impactos potenciais decorrentes da implantação e 

operação do empreendimento, identificados inicialmente como hipóteses de impacto, 

considera os seguintes procedimentos: 

 Cruzamento das informações do diagnóstico sócio-ambiental com as 

informações relativas à caracterização do sistema de construção do 

prolongamento viário. 

 Caracterização dos principais processos impactantes emergentes da 

interação entre as solicitações imprimidas pelo empreendimento e o 

meio ambiente urbano, conforme as limitações e potencialidades 

características de cada unidade de paisagem; 

 Seleção dos elementos de avaliação capazes de caracterizar os 

processos impactantes identificados sobre cada unidade de 

paisagem. Na seleção dos elementos de avaliação, foram 

considerados aspectos relativos a áreas de estudo e as 

características do empreendimento;  

 Realização de atividades interdisciplinares para promover a 

integração das análises realizadas para as diversas unidades, 

tornando possível a incorporação das inter-relações entre o processo 

impactante de diferentes componentes, através de seus elementos de 

avaliação;  

 Revisão da caracterização dos processos impactantes, em função de 

integração das análises. Como produto, deve resultar uma descrição 

geral dos processos impactantes e dos elementos de avaliação 

adotados. Neste momento, são apontados aqueles processos para os 

quais é possível prever ações de controle, de mitigação e de 

compensação, que serão traduzidas em custos ambientais, a serem 

incorporados aos custos de implantação. 
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2.7.1 EMISSÃO DE RUÍDOS, VIBRAÇÕES, POEIRAS E GASES 

O registro deste impacto se dará nas fases de obra e operação, abrangendo 

as áreas de canteiros, faixas de domínio e os arredores da via, com diferentes graus 

de importância em cada fase da obra.  

Nas fases de pré-implantação e construção, as principais fontes de ruídos 

serão os equipamentos utilizados durante as obras, com especial destaque para a 

execução de terraplenagem, e eventuais explorações de jazidas de solos, que 

atingirão, além dos operários em atividade, também a população residente nas 

proximidades.  

A emissão de ruídos representa ainda, nestas fases, impacto temporário 

sobre os indivíduos da fauna local que, pela própria mobilidade, se afastarão do 

incômodo durante a duração das operações mais ruidosas.  

A execução de cortes em rocha trarão, igualmente, efeitos negativos ao 

meio, como a depreciação do ar e a alteração das condições sonoras, pois, neste 

caso, somam-se aos efeitos descritos anteriormente, relacionados com o tráfego de 

veículos pesados, aqueles oriundos das detonações e das próprias instalações de 

britagem e usinas de asfalto (fumaças, poeira e ruídos). 

Quanto à emissão de poeiras, causada principalmente durante as operações 

de terraplenagem, espera-se que sua magnitude seja pequena especialmente 

devido à facilidade de controle desta emissão, através da aspersão de água e 

utilização de lonas. 

2.7.2 EMISSÃO DE VIBRAÇÕES 

Durante a operação da via, conforme apresentado na caracterização do 

empreendimento,  o nível de intensidade sonora encontrado para as ruas Blumenau 

e General Osório, obtidos através de medições in loco, e o nível de intensidade 

sonora previsto para a implantação do binário através da análise do volume de 

tráfego previsto, deve ficar dos parâmetros estabelecidos pela NBR, devida a 

velocidade ser de 50 km/h e o trafego de caminhões ser desviado pela região 

industria e pelo bairro Araponguinhas. 
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Trabalhos científicos relacionados com o ruído ambiental demonstram que 

uma pessoa só consegue relaxar totalmente durante o sono, em níveis de ruído 

abaixo de 39 dB(A), enquanto a Organização Mundial de Saúde estabelece 55 dB(A) 

como nível médio de ruído diário para uma pessoa viver bem. 

A medicina preventiva considera que o limite do nível equivalente do ruído 

ao qual uma pessoa poderia estar sempre exposta é 65 dB(A). Acima de 60 dB o 

barulho é considerado como incomodativo. Acima de 75 dB(A), começa a acontecer 

o desconforto acústico, ou seja, para qualquer situação ou atividade, o ruído passa a 

ser um agente de desconforto. Nessas condições há uma perda da inteligibilidade da 

linguagem, a comunicação fica prejudicada, passando a ocorrer distrações, 

irritabilidade e diminuição da produtividade no trabalho. Acima de 80 dB(A), as 

pessoas mais sensíveis podem sofrer perda de audição, o que se generaliza para 

níveis acima de 85 dB (A). A Tabela 3 apresenta a resposta estimada da 

comunidade ao ruído. 

Este impacto será adverso em todas as fases da obra e inevitável, embora 

possa ser atenuado por medidas específicas. Ele é um impacto de ocorrência 

provável nas fases de pré-projeto e projeto e certa nas outras fases, sendo 

temporário nas duas primeiras fases e permanente na fase de operação. Sua 

abrangência será local e sua magnitude e importância podem ser consideradas 

pequenas na fase de pré-projeto e projeto e média na fase de implantação e alto na 

fase de operação, podendo se reverter a médio caso as medidas mitigadoras 

previstas sejam implementadas. 

2.7.3 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Um dos grandes subprodutos da construção civil é o entulho, um conjunto de 

fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço e madeira, etc., 

provenientes do desperdício na construção, reforma e/ou demolição de estruturas. 

Este material quando descartado nas construções, como material 

praticamente inerte, sem a devida separação, pode causar ônus e problemas, pois 

seu volume pode chegar a ocupar até 50% do volume total dos aterros públicos. 

Além disto, as diversas destinações clandestinas do entulho causam problemas à 
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saúde pública pela proliferação de insetos e roedores, problemas de deslizamentos 

de encostas e ainda a obstrução do escoamento e conseqüentes inundações. 

Preconiza-se a elaboração e implantação de um Programa de Gestão dos 

Resíduos da Construção Civil no Canteiro de Obras produzindo benefícios à 

construtora, como melhora nas condições de limpeza e higiene do canteiro, 

organização, diminuição dos acidentes de trabalho, redução do consumo de 

recursos naturais, além estarem de acordo com exigências legais tais como: 

Resolução CONAMA nº. 307/2002 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil e 

Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei nº. 13.557, de 17 de novembro de 2005, 

entre outras. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 define, classifica e estabelece os 

possíveis destinos finais dos resíduos da construção civil, além de atribuir 

responsabilidades para o poder público municipal e também para os geradores de 

resíduos no que se refere à sua destinação. 

Os principais aspectos dessa resolução são os seguintes: 

a) Definição e princípios 

Definição – Resíduos da construção e demolição são os provenientes da 

construção, demolição, reformas, reparos e da preparação e escavação de solo. 

Princípios – priorizar a não-geração de resíduos e proibir disposição final 

em locais inadequados, como aterros sanitários, em bota-foras, lotes vagos, corpos 

d’água, encostas e áreas protegidas por lei. 

b) Classificação e destinação 

Classe A – alvenaria, concreto, argamassas e solos. Destinação: 

reutilização ou reciclagem com uso na forma de agregados, além da disposição final 

em aterros licenciados. 

Classe B – madeira, metal, plástico e papel. Destinação: reutilização, 

reciclagem ou armazenamento temporário. 
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Classe C – produtos sem tecnologia disponível para recuperação (gesso, 

por exemplo). Destinação: conforme norma técnica específica. 

Classe D – resíduos perigosos (tintas, óleos, solventes etc.), conforme 

NBR 10004:2004 (Resíduos Sólidos – Classificação). Destinação: conforme norma 

técnica específica. 

c) Responsabilidades 

Municípios - elaborar Plano Integrado de Gerenciamento, que incorpore: a) 

Programa Municipal de Gerenciamento (para geradores de pequenos volumes); b) 

Projetos de Gerenciamento em obra (para aprovação dos empreendimentos dos 

geradores de grandes volumes). 

Geradores – elaborar Projetos de Gerenciamento em obra (caracterizando 

os resíduos e indicando procedimentos para triagem, acondicionamento, transporte 

e destinação). 

Condições para o acondicionamento inicial, transporte interno e 

acondicionamento final, detalhamento dos dispositivos e acessórios indicados para 

viabilizar a coleta diferenciada, triagem e a limpeza da obra bem como indicação dos 

fluxos dos resíduos no interior da obra; 

Critérios para execução do transporte externo e destinação dos resíduos 

gerados; 

Organização do canteiro de obras visando a não geração de resíduos;  

Considerações gerais sobre a possibilidade de reutilização ou reciclagem 

dos resíduos dentro do próprio canteiro de obras; 

Propostas de condições contratuais específicas para que empreiteiros e 

fornecedores, de um modo geral, formalizem o compromisso de cumprimento dos 

procedimentos propostos; 
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Planejamento das atividades a serem realizadas visando à implantação do 

Projeto de Gerenciamento dos Resíduos em Obras. 

Alguns dos resíduos da construção civil podem ser reaproveitados no próprio 

canteiro de obras, como é o caso dos restos de tijolos, argamassas, cimento que 

podem ser aproveitados em enchimento das laterais de muros de arrimo. Latas de 

tintas vazias são aproveitadas como baldes p. ex: para acondicionamento de 

resíduos, ou na própria obra para transporte de materiais. 

Além disso, outros usos podem ser sugeridos no Programa de 

Gerenciamento dos Resíduos do canteiro, como: o escoramento de madeira usado 

para execução das estruturas pré-moldadas é gerado em pequena quantidade, 

sendo que os restos podem ser disponibilizados para uso como lenha p. ex. nas 

padarias e pizzarias; embalagens de papelão e plásticos podem ser doadas a 

instituições de caridade ou encaminhadas a recicladores licenciados, e sobras de 

aço podem ser vendidas. 

2.7.4 PRODUÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

A organização do canteiro de obra dentro dos princípios da sustentabilidade, 

em conformidade com a resolução do Conama 307 de julho de 2002 e com a ABNT 

NBR 15112:2004 e 15113:2004. Os resíduos da construção serão direcionados para 

aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes, classificados como A e 

B, definidos pela Resolução CONAMA nº307 de 05 de julho de 2002 e certificados 

pelos órgãos ambientais que neste caso serão destinados a Recuperadora de 

Resíduos da Construção Civil, localizados no município de Gaspar, na localidade de 

Gaspar Alto. Para atender as normas da legislação vigente, será implantado um 

Programa Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Para tratamento dos efluentes líquidos do canteiro de obras,  deverão ser 

instalados conjuntos de fossa séptica e filtro anaeróbio e/ou implantação de banheiro 

ecológicos. 

Este impacto será adverso em todas as fases da obra e inevitável, embora 

possa ser atenuado por medidas específicas. Ele é um impacto de ocorrência 

provável nas fases de implantação e operação, sendo temporário na primeira fase e 
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permanente na fase de operação. Sua abrangência será local e sua magnitude e 

importância podem ser consideradas de pequeno  impacto na fase de implantação e  

pequena na fase na fase de operação, podendo se reverter a quase nulo caso as 

medidas mitigadoras previstas sejam implementadas. 

2.7.5 EMISSÃO DE POEIRAS E GASES 

A qualidade do ar de uma região depende essencialmente das fontes 

emissoras de poluentes e de suas condições físico-meteorológicas. O grau de 

contaminação do ar é avaliado pela quantidade e pelo tipo de substâncias nocivas à 

saúde pública e prejudiciais aos materiais, à fauna e à flora. 

O principal instrumento de proteção da qualidade do ar é o Programa 

Nacional de Controle do Ar – PRONAR – instituído pela Resolução CONAMA n° 

005/89. Inserido com instrumento do PRONAR existe o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE – através da Resolução 

CONAMA n°18/86 que tem, entre outros objetivos, o de reduzir os níveis de emissão 

de poluentes por veículos automotores, responsabilizando os fabricantes pelo nível 

de emissão dos veículos novos. 

O monóxido de carbono (CO) constitui um dos mais perigosos tóxicos 

respiratórios para homens e animais. Essa junção entre o CO, os hidrocarbonetos 

(HC), óxidos e dióxidos de nitrogênio (NO e NO2) e o dióxido de enxofre (SO2) 

forma um conjunto de elementos altamente nocivos às plantas, aos animais e ao 

homem.  

Além dos gases, há materiais particulados que também poluem o ar. Essas 

partículas causam irritação do trato respiratório e, conforme seu tamanho, podem 

penetrar no organismo. É o que ocorre, por exemplo, com o material particulado 

emitido pelos veículos a diesel. 

Os poluentes podem ser divididos, de acordo com sua origem, em duas 

categorias: 

Poluentes primários: aqueles diretamente emitidos pelas fontes; 
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Poluentes secundários: aqueles formados na atmosfera através da reação 

química 

entre poluentes primários e os constituintes naturais da atmosfera. 

Nas áreas metropolitanas, o problema da poluição do ar tem-se constituído 

numa das mais graves ameaças à qualidade de vida de seus habitantes. As 

emissões causadas por veículos carregam diversas substâncias tóxicas que, em 

contato com o sistema respiratório, podem produzir vários efeitos negativos sobre a 

saúde. 

Outro fator a ser considerado é que essas emissões causam grande 

incômodo aos pedestres próximos às vias de tráfego. No caso da fuligem, a 

coloração intensa e o profundo mau cheiro das emissões causam de imediato uma 

atitude de repulsa e pode ainda ocasionar diminuição da segurança e aumento de 

acidentes de trânsito pela redução da visibilidade. 

Na fase de implantação do empreendimento, ocorrerão emissões 

atmosféricas resultantes do funcionamento de veículos e equipamentos que utilizam 

combustíveis. Além disso, as obras como a movimentação de terra e supressão de 

vegetação poderão gerar grande volume de particulados na área.  

Mas é na fase de operação da rodovia que esse impacto poderá ser mais 

observado, pois a implantação do prolongamento irá deslocar o tráfego para uma 

área atualmente bastante tranqüila. 

Entretanto, é importante considerar que o tráfego previsto para o Binário,  

será todo desviado da rua Blumenau e quem acessa a região central, provindo da 

rua Marechal Floriano Peixoto. Isso significa que as emissões de gases e poluição 

atmosférica na área de vizinhança imediata devem se manter no mesmo nível que o 

atual. 

Além disso, considerando ainda que as emissões de gases dos veículos 

variam em função de alguns fatores como: características da frota e sua 

conservação, tipo do motor e tecnologia adotada, tipo e composição do combustível, 

sistema viário e velocidade de tráfego, prevê-se que a melhoria das condições de 
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tráfego e aumento a velocidade de operação, tanto nas ruas, quanto na nova via, 

isto irá melhorar as condições atmosféricas tanto na área de vizinhança imediata, 

como em todo o município. 

2.7.6 INÍCIO E/OU ACELERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS 

Os trabalhos de terraplenagem, particularmente quando realizados em áreas 

suscetíveis a fenômenos (solos erodíveis, etc.) e ainda mais, quando os serviços 

forem executados em períodos de maior pluviosidade, serão os responsáveis 

maiores pela significância deste impacto, que será sentido não só ao longo da área 

diretamente afetada pelas obras, mas também junto às áreas de obtenção de 

materiais de construção (caixas de empréstimo). 

Ao longo do projeto, o trecho compreendido entre as duas margens do Rio 

Benedito, é a que suscita maiores cuidados durante a execução da obra, devido ao 

histórico de instabilidade das encostas, e por se localizar em área com declividade 

mais acentuadas. 

Durante o período de operação esse impacto deverá ter seus efeitos 

extremamente reduzidos, desde que a recuperação vegetal dos taludes de corte e 

aterros seja efetuada como previsto e os serviços de manutenção técnica e 

ambiental sejam atuantes como se espera. 

Então este impacto será adverso e inevitável em todas as fases, mas em 

todas elas, atenuável. Ele será temporário nas fases de projeto e construção, mas 

permanente na fase de operação e local em todas as fases. Sua magnitude e 

importância, podem ser consideradas pequenas nas fases de pré-projeto e projeto e 

de operação e médias na fase de construção. 

2.7.7 CARREAMENTO DE SÓLIDOS E ASSOREAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM 

Esse impacto é, na verdade, uma seqüência e até certo ponto, conseqüência 

do impacto anterior. O material exposto pela terraplenagem e retirado pelas águas 

pluviais e correntes, será transportado e depositado em locais mais baixos, indo, em 

última instância, até os cursos de drenagem.  
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Ao atingir os rios e córregos, parte do material (de granulometria mais 

grosseira) deposita-se imediatamente no fundo, enquanto que a porção mais fina 

permanece em suspensão por longo tempo, sendo transportada a maiores 

distâncias ao longo do canal fluvial. 

Esse impacto ocorrerá, principalmente, em função dos movimentos de terra, 

durante a fase de obras nas atividades de cortes e aterros necessárias para 

implantação da rodovia. 

Os projetos de engenharia e estudos geológicos deverão prever 

enrocamento de proteção convenientemente dimensionados que funcionem como 

anteparo e filtro, evitando a remoção e careamento de materiais em todos os locais 

onde as águas atingem permanente ou periodicamente os aterros. 

No caso de áreas suscetíveis a alagamentos, os estudos de hidrologia 

deverão fornecer as alturas e periodicidades previstas de alagamento que, por sua 

vez, indicarão a necessidade ou não de proteção especial. 

Outras importantes fontes de sedimentos a serem carreados são as jazidas, 

os botaforas e, em menor proporção, as pedreiras. 

Devem ser citadas também as escavações necessárias a construção das 

obras de arte correntes e especiais, bem como os aterros de acesso às mesmas, 

não tanto por seus volumes mas principalmente, por sua proximidade aos cursos 

d’água. 

Do mesmo modo que para o impacto anterior, o carreamento de sólidos com 

possibilidade de assoreamento da rede de drenagem, acontece mais 

significativamente durante a fase de obras, quando os movimentos de terra são 

maiores, principalmente se ocorrerem durante a estação chuvosa e mais branda 

durante a operação, quando poderão ocorrer casos de erosão ou deposição nas 

margens dos cursos d’água interceptados, se forem negligenciadas as atividades de 

monitoramento e de manutenção rodoviária e ambiental. 

Este impacto será adverso e de ocorrência certa; inevitável, mas atenuável, 

e local em todas as fases da obra; temporário nas duas primeiras e permanente na 
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última, mas com magnitude e importâncias pequenas, em razão da possibilidade de 

mitigação efetiva. 

2.7.8 MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E 

SUBTERRÂNEAS 

Este impacto poderá ocorrer em duas situações distintas: primeiramente, 

durante a fase de obras deve-se considerar além das possibilidades de geração de 

sedimentos e assoreamento dos cursos de drenagem, ainda a de vazamentos de 

efluentes de garagens e oficinas (óleos e graxas), além de águas servidas (fossas e 

caixas de gordura). 

Em uma segunda etapa, durante a operação do empreendimento, considera-

se a possibilidade de acidentes com vazamento de cargas, nas proximidades dos 

cursos de drenagem atravessados, agravando-se quando do envolvimento de 

cargas perigosas, que podem provocar a contaminação de águas superficiais e 

subterrâneas. 

Em função de todos esses fatos, pode-se classificar este impacto como 

adverso, atenuável, temporário, de ocorrência provável e de efeito regional tendo, 

em conseqüência, magnitude e importância pequena, nas fases de projeto e obras. 

Na fase de operação, o mesmo se torna de ocorrência improvável, de efeito regional 

tendo, em conseqüência, magnitudes e importâncias pequenas. 

2.7.9 DESAPROPRIAÇÕES 

Como qualquer intervenção viária, a construção da Ponte e do Binário na 

região central da cidade,  gera impactos significativos no meio urbano, por estar 

voltado ao desenvolvimento de infraestrutura de transporte do município. 

O Projeto é composto pela faixa de domínio da rodovia, sendo a área 

ocupada pela rodovia e seus elementos. 

Esses impactos reformulam a região, ao estabelecerem diretrizes para a 

ocupação do local através da ocupação do espaço urbano e do deslocamento da 

população residente. As modificações necessárias resultam de um processo 
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minucioso de estudo da Equipe Técnica da empresa, que visa mudanças menos 

traumáticas para o município. Porém, é inevitável que essas intervenções sejam, 

desde positivas, como a valorização dos imóveis próximos à melhoria da 

infraestrutura urbana e das condições da mobilidade urbana da cidade, como 

negativas, pelo aumento do fluxo de veículos e do nível de ruído. 

Inicialmente as áreas desapropriadas, bem como as áreas dos terrenos, 

basearam–se no levantamento topográfico realizado em campo e no espelho 

cadastral fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transito e Meio 

Ambiente , com a identificação das matrículas e dos proprietários dos lotes. 

Posteriormente à elaboração da segunda proposta do Projeto de 

Desapropriação, foi realizada uma visita a campo, em todas as áreas afetadas, para 

verificar a possibilidade ou não da implantação do projeto nas determinadas 

localidades, tendo em vista o contato feito com alguns moradores presentes no local. 

Na finalização do Projeto de Desapropriação para apresentação do Estudo 

de Impacto de Vizinhança foram identificadas 08 edificações a serem 

desapropriadas, totalizando uma área de 673,185 m². A área total de terras a ser 

desapriado, baseado no cadastro fornecido prefeitura, foi de 6.720,17 m², em um 

total de 11 lotes. 

A desapropriação prevista corresponde basicamente às áreas relativas à 

projeção da via, além das áreas necessárias à adequação do sistema viário do 

entorno, restringindo-se ao necessário. 

Esse impacto é considerado inevitável, de magnitude grande, e ocorre, 

especialmente, na fase de projeto e execução dos melhoramentos. 

2.8  INTERVENÇÃO VIÁRIA 

Esse impacto deverá ocorrer em três situações distintas: 

 Na etapa de projeto, prevê-se que alguns dos trabalhos de campo, 

como as pesquisas de tráfego, entre outros, interfira com o tráfego local, causando 

interrupções parciais da pista. 
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 Nas fases de pré-implantação e execução, a movimentação dos 

caminhões e equipamentos utilizados durante as obras, bem como a circulação dos 

operários em atividade poderão gerar filas e transtornos ao transito. 

Por outro lado, na fase de operação, quando a via estiver liberada ao 

tráfego, serão sentidos os benefícios proporcionados pelo projeto, entre os quais 

cabe destacar a possibilidade de uma rota mais rápida e segura, ligando o centro à 

região sul e norte da cidade, evitando congestionamentos e reduzindo o stress dos 

usuários. 

Em síntese, pode-se concluir que este impacto de ocorrência certa, será 

adverso, temporário e local na fase de construção, tendo magnitudes e importâncias 

médias nessa fase e benéfico, permanente e regional na fase na fase de operação, 

quando terá magnitude e importância grandes. 

a) Localização dos acessos e saídas de veículos e pedestres 

O binário será composto pelas seguintes intervenções: 

 Implantação da Via ligando a rua Blumenau a rua Sete de Setembro; 

 Os veículos que tiverem seu destino ao município de Rodeio, acessarão o 

mesmo, passando pela via projeta até o entroncamento como a rua Gustavo 

Roepcke em mão inglesa e acessará a rua General Osório e posteriormente a 

rua Mal. Floriano Peixoto, com destino ao município de Rodeio. 

 Os veículos que estiverem em transito do Benedito Novo ou Rio dos Cedros, 

com destino a  

 

b) Quantidade de viagens no sistema atual e projetada, e sua 

distribuição pelo novo sistema viário. 

 

 Hoje os cruzamentos  
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c) Identificação das áreas de acúmulo de veículos e respectivos 

bloqueios. 

 

O acumulo de veículos atualmente se dá nos 03 principais entroncamento  

que foram objeto das contagens de veículos, são eles: 

1. Rua Blumenau x Getulio Vargas; 

2. Getulio Vargas x General Osório, e; 

3. General Osório x Sete de Setembro. 

Sendo que os principais conflitos ocorrem no entroncamento a Sudeste (Rua 

Blumenau x Getulio Vargas) é a diversidade de fluxos em um único entroncamento, 

assim havendo um acumulo de veículos horários de pico, a geração deste trafico 

conjuga o transito vicinal e regional, considerando o comércio regional dos  

município vizinhos. 

O diagnostico do entroncamento da rua Presidente Getulio Vargas,  fica 

agravado, pela circulação de ônibus urbanos gerados pelo terminal adjacente na 

área de influencia imediata. 

O entroncamento da rua Sete de Setembro com a General Osório, tem um 

diagnostico semelhante ao anterior, agravado pelo fluxo de veículos gerados pela 

ponte sobre o Rio dos Cedros. 

2.9  EFLUENTES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS GERADAS  

É comum o registro de precipitações mais intensas, com prejuízos materiais 

de monta e risco de  às populações. Assim, no contexto de uso e ocupação do solo 

do Município de Timbó, faz-se necessário que para os novos empreendimentos que 

venham a impermeabilizar grandes áreas, seja calculado e dimensionado o volume 

gerado de efluentes de drenagem pluvial após a impermeabilização, apresentando a 
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melhor solução para evitar agravamento da situação de escoamento e absorção das 

águas pluviais. 

A drenagem superficial utiliza dispositivos para conduzir a água que escoa 

superficialmente na plataforma da via, para preservar o pé de corte e o corpo da via.  

A drenagem profunda, através de galerias, visa garantir um perfeito e rápido 

escoamento das águas até um ponto de descarga (rios, valas). 

O empreendimento não gerara outro tipo de efluente. 

2.10  GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

Um dos primeiros impactos observados na fase de implantação da obra, é a 

abertura de novos postos de trabalho. Trata-se, neste caso, dos empregos diretos 

abertos na construção civil, e dos empregos indiretos que serão gerados em função 

do aumento da movimentação econômica. Principalmente nos ramos do comércio 

de materiais de construção, indústria de transformação e de produção de matérias 

primas, assim como para a contratação de serviços de terceiros nas áreas de 

transporte, alimentação, dentre outros. 

A geração de empregos é um evento certo, de natureza positiva. A essa 

criação de empregos corresponderá um aumento da massa salarial que, em função 

do volume envolvido, terá reflexos significativos na Área de Influência do 

empreendimento. 

O Total de investimento previsto para implantação da obra é de R$ 

5.900.000,00, referente à abril de 2010. Os serviços de pavimentação asfáltica 

representam 32, 5% do total da obra. O sub-total necessário para construção da 

Ponte representa a maior parcela no orçamento da obra, com um custo estimado de 

R$ 3.480.308,40, ou 59 % do total. O saldo de 8% é incluído no projeto de 

reurbanização da praça. Serão ainda necessário cerca de 20 mil reais (0,5%) para o 

serviço de limpeza da obra (Anexo I).2.10.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Para as obras e serviços de pavimentação asfáltica serão necessários R$ 

1.915.201,39 do orçamento apresentado. Os serviços e obras para movimentação 

de terra serão os de gasto mais expressivo neste segmento (Quadro 1). 

 

Quadro: Valores de obras e serviços de pavimentação. 
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2.10.2 CONSTRUÇÃO DA PONTE 

O projeto de  construção da nova ponte de ligação com o centro do 

município (Anexo I), terá um envolvimento de quase 3,5 milhões de reais em 

recursos. A construção da super-estrutura da ponte consumirá 57,5% deste 

montante. 

 

Quadro 2. Valores de obras e serviços para construção da ponte. 
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2.10.3 PROJETO DE REURBANIZAÇÃO 

 

A Limpeza dos canteiros de obra e o projeto de reurbanização da praça 

central ao empreendimento corresponderão a um investimento de R$ 504.490,22. 

Os maiores gastos neste caso serão com matérias de concreto armado, como 

postes e passeios. 

Quadro:  Valores dos Serviços para o Projeto de Revitalização da Praça. 
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