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1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

1.1 Localizações Geográficas:
4

Loteamento Urbano: Parque do Lago
Matrícula: 18.646 – C.R.I. de Xaxim/SC.
Área da Matrícula: 60.475,44 m².
Área do Loteamento: 60.475,44 m².

Razão Social: Jucélia Ana Lorenzoni e Outros.
CPF: 494.669.339-49

Endereço para correspondência: Av. Julio Lunardi 901.
Bairro Centro Xaxim/SC.
CEP 89.825-000

Localização Geográfica: E=346716,0616 N=7017343,7661

Fone para contato: (49) 9932 2191 Cristiano Sostisso.

projjape@hotmail.com
Fone: 9966-1886 Pedro Camargo – Eng. Florestal – CREA 090956-8
9966-0039 Jucirlei Martins – Arquiteta e Urbanista – CAU 99577-0

1.2. Objetivo:
Este estudo tem por objetivo verificar de qual forma os impactos positivos e negativos
gerados pelo Loteamento Parque do Lago, agem sobre a qualidade de vida da população
residente ou usurária da área em questão e de seu entorno como sendo instrumentos
fundamentais para se atenuar conflitos de uso e ocupação do solo, com vistas a oferecer
subsídios ao poder público para tomadas decisões quanto à liberação do empreendimento,
bem como, para o planejamento de políticas publicas que possam atender a população,
visando medidas mitigadoras que possam controlar ou eliminar eventuais problemas, não
causando desconforto à comunidade e atendendo as determinações legais.
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1.3. Justificativa:
Na década de 40, quando apenas 31% da população brasileira era urbana, as cidades
eram vistas como o lado moderno e avançado de um país predominantemente agrário e
atrasado. De 1940 a 1980 o PIB brasileiro cresceu a 7% ao ano, o que é um aumento
excepcional sob qualquer ponto de vista. O processo de urbanização industrialização parecia
representar um caminho para a independência de séculos de dominação da produção agrárioexportadora e de mando coronelista.
Entre o período de 1970 a 1980 que o crescimento numérico da população urbana
supera o da população total. Isso significa que o processo de urbanização no Brasil conhece
uma aceleração e ganha novo patamar, consolidando-se na década de 1980. Desse modo, o
forte movimento de urbanização que se verifica a partir do fim da Segunda Guerra Mundial
mostrou-se associado a um intenso crescimento demográfico, resultado de uma natalidade
elevada e de uma mortalidade em descenso, elementos estes mantidos pelos progressos
sanitários e, pela melhoria relativa nos padrões de vida.
No início do século XX, devido à rápida industrialização, as cidades atraíram grande
parte da população, porém, inexistiam políticas habitacionais que impedissem a formação de
áreas urbanas irregulares e ilegais. As áreas ocupadas ilegalmente são expressões diretas da
falta de política de habitação social.
As políticas habitacionais propostas foram, em sua maioria, ineficazes devido a
diversos fatores políticos, sociais, econômicos e culturais. O resultado desse processo é que,
atualmente, mais de 82% da população brasileira é urbana. O surgimento de políticas
habitacionais realmente preocupadas em solucionar o alarmante problema é recente, tendo
sido implementado na Constituição Federal de 1988, e regulamentado pelo Estatuto da Cidade
(2001), que regula o uso da propriedade urbana em prol do interesse coletivo e do equilíbrio
ambiental, sendo um instrumento inovador na política habitacional e importante ferramenta de
regularização fundiária. Esse percurso histórico e as conquistas atuais ainda encontra-se em
curso no país.
Cada vez mais a sociedade depende de políticas públicas e de instrumentos ambientais
e de urbanização para minimizar os conflitos de uso e ocupação do solo. A legislação cumpre
importante papel regulador quanto à política de desenvolvimento urbano, principalmente a
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Lei Federal 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que regulamenta os arts. 182 e
183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana.
É no art. 39, da legislação supracitada, que ocorre a criação do Plano Diretor, descrito
como sendo: “O instrumento básico da política desenvolvimento expansão urbano”, pois
engloba todo o Município, seu parcelamento urbano, utilizações, alem de dar outras
providencias. Na mesma Lei Federal, 10.257/01, é criado também o Estudo de Impacto de
Vizinhança. Esse instrumento atua de forma mais localizada e as informações levantadas
servem como base para que o poder público determine a liberação de licenças ou autorizações
de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos e atividades públicos ou
privados, de acordo com as determinações estabelecidas no Plano Diretor do Município.
Na tentativa de minimizar os impactos e potencializar os benefícios da construção do
loteamento Parque do Lago, a Promotoria e a Prefeitura municipal de Xaxim, exige que seja
realizado Estudos de Impactos de Vizinhança conforme consta no Plano diretor da cidade.

Com isso, o EIV integra os impactos socioeconômico, ambientais e urbanísticos,
buscando a elaboração de um diagnóstico da área de influência do empreendimento,
indispensável para avaliar os impactos resultantes da sua implantação e definir medidas
mitigadoras, de controle e compensatório, o estudo fez a recomendação de medidas que
venham a potencializar minimizar, eliminar ou compensar estes impactos, buscando sempre a
melhor solução do ponto de vista socioambiental.
Com isso, tornando um instrumento de planejamento local, subordinado ao Plano
Diretor, o qual estabelece grande parte da atuação planejada do município. O EIV, por sua
vez, auxilia no processo de planejamento de uma área específica, de um bairro, de uma
vizinhança. Essa vizinhança deve participar ativamente no planejamento local, mediante a
discussão em audiências públicas sobre os efeitos da implantação do empreendimento na sua
vida (SOARES).
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1.4. Histórico da situação do local:
A área em estudo localiza-se na cidade de Xaxim na região Oeste de Santa Catarina,
na micro região de Xanxerê, a 556 km de Florianópolis, tendo como cidades próximas
Xanxerê, Cordilheira Alta, Coronel Freitas e Chapecó. (IBGE).
Segundo, cidades do IBGE, Sua colonização teve origem Italiano, Alemães e
Poloneses, iniciou com a compra, pela Colonizadora Irmãos Lunardi, das mil colônias de terra
denominadas Fazenda Rodeio Bonito, em 1920. Até então, estas terras pertenciam a Bertaso,
Maia & Cia, que as adquiriram de uma concessão do governo do estado de Santa Catarina por
terem construído a estrada de Passo Goyo-Em à Passo dos Índios.
Após um ano, esta região passa à categoria de Distrito, com a denominação de
Hercílio Luz, em homenagem ao então governador. A partir da abertura de uma casa
comercial e com a implantação da Colonizadora, o local começou a atrair mais colonos e com
a saturação eminente das colônias rio-grandenses, iniciou-se um período de grande processo.
(cidades do IBGE)
Somente em 1929, o Distrito de Hercílio Luz, passa a ser Denominado Xaxim, com
sua economia voltada a exploração de erva-mate e madeira, Xaxim teve sua emancipação
decretada em 20 de fevereiro de 1954, a partir disto, o município só se expandia. (cidades do
IBGE).
Hoje Xaxim, possui como principal atividade econômica a agropecuária e
agroindústria, possuindo uma área de 295 km², um clima mesotérmico úmido, com verão
quente e temperatura média de 17,2 °C. (cidades do IBGE).
Segundo a AMAI (Associação dos municípios do Alto Irani), o município possui hoje
uma população de 27.039 habitantes, um IDH de 0,72 e PIB de R$ 666.903.379,00.
O Loteamento Parque do Lago, esta localizado na Linha Terceira, distante no sentido
Sul a 250,00 m aproximadamente do trevo que liga a BR 282, Celer Faculdade e a cidade de
Xaxim SC, conforme podemos observar na foto.
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Antes da implantação do Loteamento Parque do Lago, o local era utilizado como
espaço para reflorestamento de Eucalipto.
Com a implantação do loteamento, a área ficara com as seguintes descrições:
Área de 60.475,44 m², divididos em 10 quadradas e 76 lotes, sendo projetada com as
seguintes dimensões:

Área total dos Lotes: 27.907,12m² = 46,15%
Área das Ruas: 11.854,07m² = 19,60%
Área Institucional Publica Privada: 12.192,83m² = 20,16%
Área Verde: 7.033,56 m² = 11,63%
Área de Utilidade Pública: 1.487,86m² = 2,46%

Conforme a Lei n° 694 de 23 de novembro de 1981, na qual fixa as normas para
aprovação de parcelamento do solo urbano ou com destinação urbana no município de Xaxim
e dão outras providencias no capítulo II Art. 17, consta que o Loteamento devera possuir 35%
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da área total a ser loteada destinada a área pública, sendo que 15% da área líquida dos lotes
deveram ser destinadas a área verde e Institucional. E conforme decreto feito pela Prefeitura
Municipal de Xaxim, que trata do Regulamento do EIV Estudo de Impacto de Vizinhança, no
art. II, § 2°, no qual trata sobre a porcentagem prevista no inciso II, no qual devera ser
“preferencialmente”10% de área verde e 5% de área institucional, podendo haver o
intercambio entre as mesmas, desde devidamente Justificada no EIV.
Com isso como temos uma área Liquida de Lotes de : 27.785,07m² ; tirando os 15%
desta área temos 4.167,76 m² que servirão para área verde e Institucional.
Diante a esses dados, temos uma área verde de 7.033,56 m² correspondente a 25,20%
da área liquida, assim passando os 10% , pois conforme a Resolução Conjunta IBAMA/FATMA
1/95 fala que a metragem mínima estipulada é de 8 m² por habitante referente a área verde no

loteamento, como a projeção aceita pela FATMA é de 5 habitantes por lote, temos um valor
de 40m² por lote, com isso temos 76 lotes totalizando os 3.040,00m², assim tendo uma área
bem maior o que exigido, já em relação a área institucional, temos uma metragem de 1.487,85
m², correspondente a 5,53% da área liquida do loteamento, com tudo, temos uma área
Institucional Publica Privada com metragem de 12.192,83m² no qual corresponde a 20,16%
da área total do Loteamento, sendo assim ultrapassando os 15% da área.
Através disso, o projeto do parcelamento atende as normas técnicas e legais vigentes e
aplicáveis, sendo:

Área das Ruas: 11.854,07m² = 19,60%
Área Institucional Publica Privada: 12.192,83m² = 20,16%
Área Verde: 7.033,56m² = 11,63%
Área de Utilidade Pública: 1.487,86 m² = 2,46%

Assim totalizando 53,85% para área de uso comum, com isso o loteamento esta de
acordo com a legislação em vigor.
Conforme podemos observar em anexo 01 o mapa e resumo do memorial descritivo do
Loteamento.
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1.5. Uso e ocupação do solo:
O Loteamento Parque do Lago localiza-se na Linha Terceira, enquadrado no perímetro
urbano do município de Xaxim, por se tratar de um Loteamento novo, onde foi recém
enquadrado no perímetro urbano, o Loteamento não possui um zoneamento definido, porem,
será enquadrado como zona residencial, conforme foi nos passado pela Secretaria de Infra
Estrutura da Prefeitura de Xaxim.

1.5.1 Identificações da área de influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta
(AII):
A área de influência direta (AID) do empreendimento localiza-se em meio à área
urbana, na Linha Terceira, do município de Xaxim SC, sendo o próprio Loteamento em si no
caso a área do estudo.
Já a definição para a (AII) área de influencia indireta do empreendimento,é a área ao
seu redor, onde foi utilizado o levantamento topográfico do Loteamento e imagens do Google
Earth, fazendo uma sobreposição, assim visualizando a imagem através o satélite.
Com isso, foi abrangido um raio de aproximadamente a 500 m a partir do centro do
loteamento, sendo que no sentido Norte obtiveram uma concentração de chácaras, no sentido
Leste e Oeste maior concentração de comércios e no sentido Sul encontra-se a BR 282 no
qual separa uma concentração de casas.
A seguir podemos observar o mapa de como ficou a Área de Influência, onde a linha
branca é a AID é a Linha vermelha é a AII, alem das fotos da vizinhança.
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Imagem do Google Earth – AID

Fotografia 1: Empresa Localizada no Limite Leste
Fonte: Camargo, 2014

Fotografia 2: Empresa Localizada no Limite Leste
Fonte: Camargo, 2014
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Fotografia 3: Empresa - Limite Oeste
Fonte: Camargo, 2014

Fotografia 5:Casas– Limite Sul
Fonte: Camargo, 2014

Fotografia 4: Br 282 - Limite Leste
Fonte: Camargo, 2014

Fotografia 6: Vista Loteamento
Fonte: Camargo, 2014

1.6. Verificação e descrição das árvores nativas:
A vegetação de um lugar é formada a partir de suas características naturais. Fatores
como o clima e o relevo são muito importantes para entendermos a vegetação. Um local em
que o clima seco predomina terá necessariamente uma vegetação diferente de um lugar em
que ocorra um clima úmido. Assim como uma área de relevo de grande altitude terá tipos
vegetais diferentes de lugares com relevo baixo (Barros, 2012).
Barros (2012) destaca que os diferentes tipos de relevo contribuem decisivamente para
a formação do clima e da vegetação em Santa Catarina. Nas áreas mais elevadas, como a
Serra, predomina um clima sempre mais frio do que nas áreas de relevo baixo, como as
regiões próximas ao Oceano Atlântico. Dessa forma, cada clima e cada relevo contribuem
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para a formação de uma vegetação específica, sendo que as principais formações vegetais de
Santa Catarina são: Mata Atlântica, Mata de Araucárias, Floresta Decidual, Estepes e
Vegetação Litorânea.
Sendo assim, estudo foi realizado entre os meses de Maio e junho do ano de 2014, as
quais se concretizaram por meio de vistorias “in loco”, a fim de avaliar e identificar os dados
de ocupação do solo atual, vegetação predominante.
Desta forma, através do levantamento realizado foi possível determinar os fatores
limitantes e condicionantes relacionados ao meio biótico.
A partir disto, na Área de Influencia Direta (AID), não foram constatados
remanescentes florestais, o local possui um reservatório de água, no qual em algumas
partes possui Eucaliptos plantados e na divisa do Limite Leste, possui alguns Pinheiros
(Araucária Angustifólia), não qual esta espécie foi plantada, em alinhamento, conforme
posemos observar nas fotos abaixo:

Fotografia 7: Araucária angustifólia alinhada
Fonte: Camargo, 2014

Fotografia 8: Eucaliptos
Fonte: Camargo, 2014
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Fotografia 9: Lago Artificial
Fonte: Camargo, 2014

Fotografia 10: Vista parcial o Loteamento
Fonte: Camargo, 2014

O empreendimento não vem sendo ocupado por residências ou qualquer outra forma
de ocupação, é formado por gramíneas e capins, assim não possuindo nenhuma árvore no
local, também em anexo 2 se encontra a Licença Ambiental Prévia e a Licença Ambiental de
Instalação, fornecida pela FATMA.

1.7. Impactos adversos que não poderão ser evitados:
Os possíveis impactos ambientais negativos e positivos identificados, decorrentes da
execução do projeto em questão, estão descritos abaixo, agrupados em cada fase de sua
ocorrência, juntamente com suas respectivas medidas preventivas e mitigadoras.
1.7.1 Fase de implantação:
Nesta fase os impactos estarão relacionados diretamente às atividades desenvolvidas
no canteiro de obras, decorrente das construções das estruturas componentes do
empreendimento, especialmente as obras de terraplanagem. Assim, os fenômenos geradores
de impactos identificados para essa fase são:
 Geração de resíduos:
Nesta fase, a geração de resíduos estão relacionados a infra-estrutura do loteamento,
estes resíduos podem ser gerados em relação ao corte e aterro, instalação dos tubos de
drenagem, rede de energia elétrica, entre outros tipos de resíduos.
projjape@hotmail.com
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Medida mitigadora: Os resíduos deverão ser separados, armazenados e destinados a lugares
adequados, alem de ser recolhidos por uma empresa devidamente licenciada pelo órgão
ambiental.
16

 Geração de ruídos e poluentes atmosférico:
Nesta fase, com as atividades da implantação do empreendimento, pode ocorrer ruídos
e poluentes atmosférico com a liberação do Co2, através dos motores dos veículos e máquinas.
Medida mitigadora: Realizar um sistema de manutenção preventiva e regulagem dos motores
dos veículos e das máquinas, assim minimizara os ruídos e poluentes em excesso.
 Poluentes Hídricos:
Isso pode ocasionar devido a erosão caso ocorra no local.
Medida preventiva: Realizar corretamente a execução dos projetos de saneamento e
drenagem conforme previsto nos projeto.

 Geração de empregos diretos:
As obras necessárias para a implantação do empreendimento têm um efeito positivo na
economia local, embora sem significativa geração de novos postos de trabalho vinculados à
implantação do loteamento e da infra-estrutura necessária para sua operação.

1.7.2 Fase de operação:
A fase de operação, considerada aqui como o período em que o loteamento já terá
encerrado todas as obras de infra-estrutura e terá uso urbano. Os aspectos geradores de
possíveis impactos ambientais identificados são:


Terraplanagem e Instalação de edificação:
Caso precise fazer terraplanagem, para as instalações das edificações, caberá a

responsabilidade dos proprietário dos terrenos,
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Medida mitigadora: Sugere-se umedecer o solo da área de trabalho, assim evitando a poeira;
fazer a manutenção preventiva e regulagem dos motores das maquinas e caminhões, assim
prevenindo os ruídos e a emissão de C02 em relação aos resíduos gerados pela a instalação
das edificações, devera dar o destino correto por uma empresa adequada ou ate mesmo pelo
setor público.


Geração de resíduos urbanos e domésticos:
Tendo em vista que o número de economias abrangidas pelo projeto é de 76 lotes, com

o número médio de consumidores igual a 5 habitantes por economia, tem-se a população atual
igual a: População atual = 76 x 5 = 380 pessoas. Como projeção futura acrescenta-se um
coeficiente de majoração de 50% na população atual. Assim: População futura = 380 + 190 =
570 pessoas.
Sendo assim, a demanda de resíduos sólidos gerada é em torno de 800 a 850 gramas
por moradores, será no plano de ocupação final, uma produção de 484,5 kg/dia.
Os impactos ocasionados por este fenômeno são odores desagradáveis e tendo um
acumulo destes resíduos podem ocasionar aparecimento de ratos, baratas e entre outros
animais e insetos.
Medida mitigadora: Sugere-se que seja implantado um rotina para a coleta de lixo,
acondicionando-os em local cobertos, através de caçamba fechada ou lixeiras adequadas os
quais deverão estar separados de acordo com suas características como reciclável e
orgânicos e ser coletados por uma empresa devidamente licenciada pelo órgão competente,
assim dando um destino correto através da empresa SRI Xaxim.


Geração de esgotos sanitários:
Os principais impactos relacionados esse fenômeno são: a contaminação das águas

subterrâneas e superficiais, do solo, a geração de odores e o surgimento de insetos
indesejáveis.
Medida mitigadora: devera ser realizado instalação de sistema individual de tratamento de
esgotos que compreende tanque séptico/filtro biológico/sumidouro.


Alteração da Paisagem:
projjape@hotmail.com
Fone: 9966-1886 Pedro Camargo – Eng. Florestal – CREA 090956-8
9966-0039 Jucirlei Martins – Arquiteta e Urbanista – CAU 99577-0

17

Nesse aspecto a paisagem atualmente rural daquela área dará lugar à outra, com
características urbanas, o que acarretará numa alteração brusca de cenário. No entanto,
entende-se que haverá uma melhoria no que diz respeito ao embelezamento do local.
Dessa forma, o impacto ambiental decorrente desse fenômeno é considerando positivo,
sua forma de incidência será indireta, a distributividade será local, o tempo de incidência será
mediato e o prazo de permanência será permanente. Assim sua magnitude é classificada como
média, e sua importância média, já que haverá uma melhoria do aspecto visual da área,
resultando, assim, numa baixa relevância para esse aspecto.


Alteração da qualidade do ar:
Para a fase de operação, a alteração da qualidade do ar poderá ocorrer apenas em

função do incremento na frota de veículos de passeio que circulam na região de entorno,
considerando a locomoção da população do loteamento. Podendo ocorrer um aumento de
emissão de gases e material particulado, no entanto, com base nas dimensões projetadas para
o empreendimento, estima-se que esse incremento seja de pequenas proporções, não
ocasionando alterações expressivas a qualidade do ar, sendo assim, considera-se que esse
impacto não ocorre nessa fase.


Alteração do escoamento superficial das águas:
Nessa fase as os impactos ocorridos pode ocasionar empoçamentos de água,

proliferação de insetos que possam causar danos a saúde da população.
Medida mitigadora: Conservar pátios e caminhos sempre limpos e encaminhar corretamente
as águas das calhas para o destino correto das ruas.


Incremento no tráfego de veículos:
Nessa fase o aumento no tráfego será por conta dos veículos destinados ao transporte

da população residente na área sem apresentar problemas sua importância é considerada
muito baixa, resultando numa relevância também muito baixa.


Impactos a Fauna:
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Nessa fase, se trata de um impacto reduzido, pois a área em estudo é uma área já
modificada da sua flora original e já se tratando de perímetro urbano, onde possui uma boa
quantidade de trafegabilidade de pessoas, os animais existentes já estão adaptados com o
local.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA DO BAIRRO E DA CIDADE

2.1 Caracterizações Demográficas:
Entender a configuração de uma população é algo necessário em virtude de diversos
aspectos, assim, é preciso considerar os conceitos demográficos que são informações
temáticas que servem para observar as carências em determinados seguimentos sociais.
Desse modo, a população pode ser: população absoluta, que corresponde ao número total de
habitantes de um determinado lugar (município, estado, país, continente ou no mundo); e
população relativa, que corresponde à densidade demográfica, que é resultado do total de
habitantes dividido pela área territorial.
Desta forma analisamos no EIV ora apresentado, a densidade demográfica do
município onde o desmembramento se situa, tendo 87,25/km², numa população absoluta de
25.713 habitantes. Este dado esta acima da densidade demográfica Estadual onde se tem
65,3 habitantes por quilômetro quadrado, com crescimento demográfico é de 1,6% ao ano.
Onde, a população absoluta do Estado de SC é de 6. 634.254 habitantes.
A maioria da população catarinense reside em áreas urbanas (84%), sendo que a
população rural corresponde aos outros 16% do total. No município em estudo a população
urbana é de 20.967 (81,54%) e da rural é de 4.746 (18,46%).
A partir de informações da Prefeitura Municipal, o município tem 38 comunidades
rurais e 11 bairros constituídos, o que demonstra que neste contexto, a densidade
demográfica se acentua cada vez mais nas áreas urbanas.
Com isso, a área a ser loteada localiza-se no perímetro urbano de Xaxim, denominado
Linha Terceira, porem com a implantação do Loteamento, a área ira passar para Zona
Residencial onde irá contar com 76 lotes, como o local não possui Bairro, a densidade
demográfica da cidade é de 87,25/ Km² segundo dados do IBGE que apresenta 3,19
habitantes por residência média, considera-se que a cada lote tenha uma residência, verificase um incremento de 214 habitantes no local.
Segundo dados do IBGE, o Município possui 8.069 domicílios ocupados, tendo
12.776 homens e 12.937 mulheres, sendo deste total 1.785 são crianças de 0 a 4 anos e
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8.017pessoas com até 19 anos, é importante ressaltar também que a taxa de alfabetização da
cidade é de 94,14%.
Portando podemos considerar que o Loteamento em questão que ira contribuir com 76
lotes e considerando que cada lote comporte em média 1 residência e que hoje o município
possui 8.096 domicílios, o desmembramento ira acrescentar a cidade 0,94% a mais de
demanda nos serviços de Educação e Saúde.
Porem há de se avaliar que conforme a dinâmica migratória urbana, o aumento de
demanda neste local causara muitas vezes a diminuição de demanda em outro Bairro e não
necessariamente o aumento da população, uma vez que partes dos moradores do próprio
local que moram em unidades multifamíliares, poderão estar integrando com o
desmembramento em unidades unifamíliares.

2.2 Caracterizações Sócio-econômicas, Históricas e Culturais:

Segundo dados do site cidades do IBGE, Xaxim é conhecido como coração verde do
Oeste, pois o município presa pela preservação ambiental e sadia qualidade de vida.
Tendo como os principais descendentes Italianos Alemães e Poloneses, o município
hoje é o 3° colocado no Brasil em Exportação de frango fresco e congelados, Xaxim tem sua
economia baseada na agropecuária e agroindústria, é o 6°município do Estado em produção
agropecuária e o 3° em exportação de aves do Brasil e o 27° em retorno do ICMS em Santa
Catarina.
Tendo suas principais datas festivas em Outubro com o rodeio criou, Fevereiro com a
semana do município e Junho de São Luiz Gonzaga, o padroeiro da cidade.
Com isso, para conhecermos um pouco mais a respeito dos moradores da vizinhança
do local em estudo, foi realizadas entrevistas para conhecermos melhor suas origens e
opiniões em relação ao Loteamento Parque do Lago, sendo assim tivemos os seguintes
resultados:
Em relação ao tempo de moradias da famílias na região foi observado que 30% dos
entrevistados moram até 5 anos no local e 40% a moram entre 5 a 15 anos, isso ocorre por
que as áreas vizinhas possui maior índice de empresas e área rural, podendo assim observar
melhor no gráfico abaixo.
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Como citado no item anterior que a média de moradores por residência do município
é de 3,19 moradores por residência, assim como no questionário observamos que 40% das
propriedades possuem 3 moradores e 10% possuem 5 ou mais moradores, como mostra o
gráfico a baixo.
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Outro ponto analisado foi a respeito da renda das famílias que 10% dos entrevistados
não quiseram opinar sobre este item, porem 30% deles tem renda de R$2.001,00 a R$
3000,00 mil reais, podendo assim observar melhor no gráfico.
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Já a respeito da religião percebemos que todos os entrevistados são católicos,
alguns praticantes, outros não.
Com isso, o estudo realizado buscou conhecer um pouco mais das
características da vizinhança do local em estudo.

2.3 Infraestrutura, Equipamentos Urbanos e Comunitários Existentes:
Como o EIV se trata de um Loteamento, a área em estudo, ira contar com uma área
de arruamento de 11.854,07 m², no qual ira contar com calçamento, drenagem, alem e rede
de energia elétrica, abastecimento de água e um sistema de tratamento de esgoto no qual
cada lote terá o seu próprio sistema individual, a seguir teremos mais detalhes de cada um :
2.3.1 Energia Elétrica:
Para atender adequadamente os moradores dos 76 lotes, a rede de energia elétrica é
abastecida pela empresa Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda, inscrita no CNPJ
83.855.973/0001-30, sendo que os lotes com área até 300 m² foram considerados com
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demanda de 1,5 kVA. Para lotes maiores, a demanda considerada foi de 2,5 kVA, conforme
podemos observar no projeto elétrico em Anexo 03
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Fotografia 24: Vista da energia Elétrica
Fonte: Camargo, 2014

Fotografia 25: Vista da energia Elétrica
Fonte: Camargo, 2014

2.3.2 Companhia de Água e Esgoto:

A rede de água e esgoto é realizada pela Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento – CASAN, tendo como CNPJMF 82508433/0001-17, onde esta empresa tem
como missão de fornecer água tratada, coletar e tratar esgoto sanitário, promovendo saúde,
conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, sendo assim, o loteamento terá
uma demanda para o abastecimento de água estimada em 200 litros de água habitantes/dia.
A captação de água se dará advinda de rede existente, com pressão repassada pela CASAN,
a distribuição e abastecimento de água será através de redes de distribuição, projetas
obedecendo às normas técnicas e legais pertinentes, conforme podemos observar o projeto
no anexo 4. Já o sistema de tratamento de esgotos foi projetado para de forma
descentralizada onde cada terreno do loteamento terá o seu próprio sistema, constituído de
fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, conforme projeto anexo 5.

2.3.3 Telefonia:
O município hoje possui um sistema de telecomunicação fixa mantida pela operadora
Oi S.A, escrita no CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43.
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Na parte da telefonia moveis, podemos constar com a empresa TIM, VIVO, CLARO
e OI.

2.3.4 Comunicação:
Nestes requisitos podemos contar com os seguintes jornais e revistas:


Jornal Lê Noticias;



Jornal Correio Xaxinense;



Jornal Data Xis;



Jornal Realidade;



Jornal Guarani



Revista Chocolate Chic.

Já a respeito de Rádios temos as seguintes:


Rádio Vanguarda FM;



Rádio Amiga FM;



Rádio Cultura AM

2.3.5 Cultura e Lazer:
Conforme contato com a Secretaria de Esportes e Lazer, o diretor de esporte Sr.
Cezari Zim, nos informou que o município fornece escolinhas de Futsal, basquete, vôlei,
handebol, tênis de mesa, Xadrez, alem de gincanas nos colégios, atividades recreativas em
datas comemorativas como Natal, carnaval, páscoa entre outras datas.
Alem disso, o município possui grupos de idosos, mães, diabéticos e hipertensos,
grupo de carros antigos como do opala, fusca, moto clube, grupo perdido nos asfalto, Leo,
Laions, Rotary e escoteiros.

2.3.6 Saúde:
O município conta hoje com 9 Estratégias Saúde da Família (ESF) sendo eles:


ESF Bairro alvorada;
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ESF Bairro Primavera;



ESF Bairro Guarany;



ESF Bairro Santa Terezinha;



ESF Bairro Central;



ESF Bairro Vila Diadema;



ESF Bairro Ari Lunardi;



ESF Bairro Chagas;



ESF Bairro Frei Bruno.

Onde todos os ESF possuem 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar, 1 agente comunitário de
saúde, 1 dentista e 1 auxiliar, todos trabalhando 40 horas.
Sendo que os moradores, onde se encontra o desmembramento, hoje estão
pertencendo ao ESF Vila Diadema que fica distante aproximadamente 1.800 km do
Desmembramento.

2.3.7 Educação:
Hoje o município possui 19 Escolas e Centro de Educação Infantil Municipais e
CEIMS nos quais estão listados a seguir:
 Escola Básica Municipal Dom Bosco:
Localizado na Av. Luiz Lunardi 278 - Centro
Atende educação infantil 4 e 1° a 8° série;
 Escola Básica Municipal Santa Terezinha:
Localizado na Angelo Bottan, 63 – Bairro Santa Terezinha
Atende educação infantil 4 e 1° a 8° série;
 Escola Básica Municipal Cecília Meireles:
Localizado na Rua Antonio Cordenonsi Filho, 1840 – Bairro Primavera
Atende educação infantil 4 e 1° a 8° série;
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 Escola Básica Municipal Dr. Ari Moacir Lunardi:
Localizado na Rua Farrapos 1940 – Bairro Ari Lunari
Atende educação infantil 4 e 1° a 8° série;
27

 Escola Básica Municipal Professora Dirce Salete Dall’Agnol:
Localizado na Rua Dante Domingos Lorenzon (Próximo ao Pavilhão do Bairro) – Bairro
Frei Bruno
Atende educação infantil 1° a 5° série;
 Escola Básica Municipal Gomes Carneiro:
Localizado na Rua Rio Grande 1344 – Bairro Centro
Atende educação infantil 4 ao Ensino médio;
 Escola Básica Municipal Custódio de Campos
Localizado na Rua Antonio Cordenonsi Filho, 273 – Bairro Alvorada
Atende educação infantil 4 ao Ensino médio;
 Escola Básica Municipal Neusa Massolini:
Localizado na Rua Santo Antonio, 807 – Bairro Germânico;
Atende educação infantil 4 ao Ensino médio;
 Escola Fundamental Diadema:
Localizado na BR 282 km 517 s/n
Atende alunos de 1° a 8° série;
 Centro de Educação Infantil Mario Ferrazzo:
Localizado na Rua Fioravante Baggio – Bairro Bela Vista
Atende berçário de 4 meses a infantil 3;
 Centro de Educação Infantil Justino Santos de Almeida:
Localizado no distrito Vila Diadema
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Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação Infantil Municipal Prosperina Folle:
Localizado na Rua 10 de Novembro, 559 – Bairro Alvorada
Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação Infantil Municipal Rosa Zambenedetti:
Localizado na Rua Angelo Teston 580 – Bairro Santa Terezinha
Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação Infantil Municipal Recanto Encantado:
Localizado na Rua André Lunardi, 927 – Bairro Centro
Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação Infantil Municipal Maria Lunedo Batistella:
Localizado na Rua Farrapos 1940 – Bairro Dr. Ari Lunardi
Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação Infantil Municipal Virginia Riboli:
Localizado na Rua Pedro Folle, 320 – Bairro Primavera
Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação Infantil Municipal Emilia Varnier:
Localizado na Rua São Paulo 56 – Bairro Chagas
Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação Infantil Municipal Dom Bosco:
Localizado na Av. Luiz Lunardi, 278 – Bairro Centro
Atende berçário de 4 meses a infantil 5;
 Centro de Educação de Jovens e Adultos de Xaxim - CEJAX:
projjape@hotmail.com
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Localizado na Av. Plinio Arlindo de Nês – Centro

2.3.8 Praças e terrenos públicos:
Conforme entrevista realizada com a Secretaria de Infra Estrutura de Xaxim, foi nos
passado que o município possui hoje a Praça Frei Bruno, localizado no Centro da cidade,
Parque ecológico no Bairro Guarani, Eco Parque em faze de construção localizado no
Loteamento Sol Nascente, alem em faze de construção uma quadra poliesportiva e uma
praça com equipamento para ginástica no bairro Bela Vista.
Também futuramente a prefeitura ira contar com os terrenos localizados no
Loteamento das Videiras.
Buscamos também identificar as opiniões dos entrevistados, quanto a futuros
equipamentos públicos necessários ao atendimento da população que ira compor o
loteamento, sendo o resultado obtido, o seguinte:

Equipamentos Públicos Sugeridos
10,00%

posto de saúde
20,00%
60,00%

lazer
Creche e escola

O resultado a cima apresentado demonstrou que a maior preocupação dos
entrevistados esta relacionada ao campo das políticas publicas da educação e lazer para a
qual se poderia chamar a atenção do poder publico local quanto ao planejamento futuro de
ações nestas áreas.
Pois hoje nas proximidades do loteamento, esta em faze de conclusão o novo posto
de saúde, localizado no Bairro Frei Bruno, no bairro também possui Escola Básica
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Municipal Professora Dirce Salete Dall’Agnol: que atende a educação infantil de 1° a 5°
série, porem o bairro possui uma necessidade de uma creche, também não esquecendo de
instalação de uma área de lazer.
Com isso no próprio loteamento, a prefeitura poderá contar como Área de Utilidade
Pública, 1.487,86 m², alem da área Institucional Publica Privada: 12.192,83m² onde poderão
construir o uma praça e creches.
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3. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO, CONSIDERANDO:

3.1 A Qualidade de Vida dos Moradores Atual e Futura:
31

3.2 A Qualidade Urbanística e ambiental e suas alterações:
O local do estudo, esta situado numa região de Floresta Ombrofila Mista, no Bioma
Mata Atlântica, porem com os passar dos anos essa área foi sendo modificada ate se tornar
uma área para o reflorestamento de Eucalipto.
Com a implantação do loteamento, a qualidade urbanística ira melhorar, pois hoje o
local esta sem utilização, com a vinda dos lotes, haverá novas construções, a área sofrerá
alterações e nisso vem um embelezamento com ela, tais como, melhorias com passeios
públicos, arborização urbana, alem de que os próprios proprietários dos terrenos poderão
estar implantando um sistema de jardinagem. Assim não acarretara nenhum impacto
negativo com sua alteração.

3.3 As Condições de Deslocamento, Acessibilidade, e Demanda do Transporte:
O Loteamento contara com 1 Avenida, que corta o loteamento de Norte a Sul, e 5
ruas que fazem a ligação no sentido Leste e Oeste, com isso, o loteamento contara num total
de 11.854,07 m², de arruamento.
O aumento do tráfego será por conta dos veículos destinados ao transporte da própria
população, residente, assim como a geração dos estacionamentos onde serão os próprios
moradores que irão usufruir, a respeito de carga e descarga, isso ira acontecer na hora das
construções, mudanças, ou caso aja algum tipo de comércio no local.
Outra informação que buscamos junto aos entrevistados, foi quanto ao meio de
transporte utilizado pela família e descobrimos que 80% faz uso de veiculo (carro) próprio e
10% não possuia nenhum tipo de transporte, conforme podemos observar no gráfico a baixo.
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Tipo de Transporte Usado Pela
Família
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Mesmo com estes dados acima, os acessos as ruas são calmas sem muito movimento,
com isso não terá problemas com o grande fluxo de carros e congestionamentos, devido ao
loteamento ser bem distribuídos com as suas ruas.

3.4 Valorização e Desvalorização do Imóvel:
A valorização imobiliária compreende o seguinte:
A área era explorada para o reflorestamento, e tinha um valor por metro quadrado
entre 30,00 a 35,00 por metro quadrado.
Com a implantação do loteamento a área passara a um valor de 150,00 por metro
quadrado, porem a de convir de que há todo o investimento para realização de um
desmembramento.
Então todo o entorno do loteamento passou a ser valorizado em conseqüência do
desmembramento e a implantação da infraestrutura, rua,água, luz e iluminação publica.

3.5 Os Sistemas de Abastecimentos de Rede de Água e de Esgoto:
Como comentado no item 2.3.2, a rede de água e esgoto é realizada pela Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, o loteamento terá uma demanda para o
abastecimento de água estimada em 200 litros de água habitantes/dia. A captação de água se
dará advinda de rede existente, com pressão repassada pela CASAN, a distribuição e
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abastecimento de água será através de redes de distribuição, projetas obedecendo às normas
técnicas e legais pertinentes, já o sistema de tratamento de esgotos foi projetado para de
forma descentralizada onde cada terreno do loteamento terá o seu próprio sistema,
constituído de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.

3.6 Gerações de Ruídos e Odores:
A respeito da geração de ruídos, este impacto só vai ocorrer na hora das edificações
dos lotes, onde cada proprietário devera tomar suas precauções corretas, com isso sugere-se
um sistema de manutenção preventiva e regulagem dos motores e das maquinas.
Já os odores, podem ser ocasionados pelo lixo, com isso, sugere-se que seja
implantada uma rotina para a coleta de lixo, acondicionando-os em local cobertos, através de
caçamba fechada ou lixeiras adequadas os quais deverão estar separados de acordo com suas
características como reciclável e orgânicos e ser coletados por uma empresa devidamente
licenciada pelo órgão competente, assim ando um destino correto através da empresa SRI
Xaxim.

3.7 Ventilação e Iluminação:
Hoje em dia o ser humano precisa respirar e receber iluminação direta do sol, essas
questões estão ligadas a saúde humana.
Pensando nisso, é preciso prever as vias de circulação que garantam a passagem de
luz e ar suficiente para uma boa convivência entre os vizinhos e população.
Por este motivo, é preciso obedecer corretamente às dimensões estabelecidas no
plano diretor do município juntamente com o seu zoneamento todo. Como principais pontos
de análise têm: as alturas dos estabelecimentos, divisas, os recuos, taxas de ocupação e
coeficiente de aproveitamento, lembrando que para um bom aproveitamento do sol,
devemos observar o posicionamento em relação ao norte, pois é nele que bate a maior
quantidade de raios de sol.
Com isso, seguindo estes parâmetros, teremos um ambiente mais saudável, e cabe
aos Órgãos Públicos fiscalizar as novas construções, assim garantindo as condições para a
qualidade de conforto ambiental.
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4. CONCLUSÃO:

Para o desenvolvimento deste EIV, foram realizados visitas in loco, para analisarmos
os impactos ambientais, juntamente com entrevistas com os moradores próximos ao local,
para saber suas opiniões em relação ao empreendimento, bem como opiniões referente ao
próprio Local, foi realizado também visitas a Prefeitura Municipal de Xaxim, na Secretaria
da Saúde, Educação, Infra Estrutura e Esportes e Lazer.
A partir disto, foram levantados todos os impactos positivos e negativos, onde em
cada campo foi mostrado suas medidas mitigatórias e compensatórias, foi notado que todos
os impactos negativos foram reversíveis.
Assim, é possível afirmar que este empreendimento não causará impacto negativo
significativo, mas sim, proporcionará fatores positivos para a comunidade local.
Tendo assim, a viabilidade para a implantação do mesmo.
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