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Resumo 
O presente estudo visa realizar o diagnóstico do meio sócio-econômico-cultural e analisar os 
impactos sociais da operação do Loteamento Jardins I e do Condomínio Terra Nova I, II e III que 
se encontram em processo de implantação na periferia do município de Palhoça/SC, mais 
especificamente no bairro Bela Vista, utilizando a metodologia de rede de interações. O 
crescimento populacional acelerado vem acumulando vários problemas nas grandes cidades, 
como a violência, insegurança, congestionamento, entre outros. Para fugir desse caos, muitas 
pessoas vêm procurando cada vez mais morar longe do centro da cidade, em bairro mais 
isolados. Como opção, os loteamentos e condomínios horizontais fechados oferecem mais 
segurança e comodidade. O Loteamento Jardins I e o Condomínio Terra Nova I, II e III são 
exemplos desses empreendimentos que se instaram na periferia. Estes se encontram muito 
próximos um ao outro e quando são pensados no conjunto, geram impactos sociais que não 
foram analisados nos estudos ambientais realizados para o seu licenciamento ambiental. Para 
compreender como era o cenário antes da implantação destes empreendimentos, é realizado o 
diagnóstico do meio sócio-econômico-cultural a partir das variáveis que mais possam ser 
atingidas pelas ações dos empreendimentos. Em seguida, a análise dos impactos é feito a partir 
da elaboração da avaliação de impactos sócio-econômico-culturais das ações desses dois 
empreendimentos. Esta etapa se torna fundamental para entender como seus impactos 
modificarão o espaço geográfico da área de operação, do bairro e até do município, pois podem 
ocorrer impactos que transcendem o espaço local. A metodologia utilizada para realizar a 
avaliação é a rede de interações, pois esta permite a integração entre impactos primários, 
secundários, terciários e além. Dentre as modificações ocorridas no ambiente devido a operação 
do loteamento e do condomínio, a que mais causou reação em cadeia foi o aumento 
populacional que gerou impacto sobre a infraestrutura do bairro e até do município. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico Ambiental. Avaliação de Impacto Sócio-econômico-cultura. 
Loteamento e condomínio. Metodologia de avaliação de impactos. Periferia. 
 

1 Introdução 

Nas últimas décadas, a população mundial vem apresentando crescimento muito 

acelerado. Para suprir as necessidades desse contingente de pessoas, muitas áreas naturais 

foram substituídas por indústrias, agricultura, residências, entre outras. Toda essa modificação 

no ambiente causou muita degradação ambiental, e os impactos1 disso são sentidos no mundo 

todo, por todas as classes sociais. 

                                            
1 Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais 
(BRASIL, 1986). 



Dentre as necessidades surgidas nas cidades nas últimas décadas, devido ao 

crescimento populacional, a urgência de moradias é uma delas. Isto acarretou inúmeros 

problemas nas cidades, como a elevação no valor da terra, a ocupação de áreas de risco 

geoambiental, a poluição do ar, da água e do solo, entre outros. 

Nesse período de expansão, as classes mais abastadas habitavam os centros das 

cidades, pois era onde havia melhor infraestrutura. Além disso, as áreas periféricas das grandes 

cidades começaram a ser ocupadas por pessoas com baixa renda, ocasionando a criação de 

loteamentos irregulares. Porém, os centros urbanos começaram a apresentar problemas, como 

supervalorização do preço da terra, congestionamentos, violência, entre outros. Enquanto isso, 

as áreas periféricas ainda apresentavam grandes espaços não ocupados, além de ter o preço da 

terra mais baixo. Para continuar suprindo a demanda por moradias e para fugir dos problemas 

acumulados nos centros das grandes cidades, as áreas periféricas vêm recebendo cada vez 

mais loteamentos fechados destinados às classes com maior poder aquisitivo. Uma das 

condicionantes que atraem cada vez mais pessoas é o fato desses empreendimentos 

apresentarem maior comodidade e segurança. 

A construção desses empreendimentos na periferia das cidades exige aumento na 

demanda de infraestrutura, como energia elétrica, transporte e telecomunicações. Porém, em 

muitos lugares, a falta de planejamento impede que essa demanda seja suprida 

adequadamente, causando problemas ambientais tanto para quem mora nos condomínios e 

loteamentos, quanto para quem pertence ao bairro pré-existente. 

No Brasil, a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 001/86 

(Artigo 2º, inciso XV) estabelece a obrigatoriedade da apresentação de EIA/RIMA para projetos 

urbanísticos acima de 100 ha (hectares). Em Santa Catarina, o Conselho Estadual de Meio 

Ambiente (CONSEMA) instituiu a partir da Resolução 001/06, a elaboração de Estudo Ambiental 

Simplificado (EAS) para loteamentos e condomínios horizontais de até 100 ha, sendo que para 

empreendimentos deste tipo com maior tamanho é exigido o Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 

No município de Palhoça, no bairro Bela Vista, o Condomínio Terra Nova I, II e III 

elaborou um EIA/RIMA englobando as três vilas. Já o Loteamento Jardins possui três etapas, 

Jardins I, II e III, porém, estes foram divididos para a execução do estudo ambiental, sendo 

necessário somente um Estudo Ambiental Simplificado – EAS para cada etapa do 

empreendimento. Isto pode ser problema, pois esse modelo de estudo ambiental apresenta grau 

menor de detalhamento, sendo mais rápido e com custo financeiro menor. A construção desses 



dois empreendimentos do mesmo modelo dentro de uma região pequena acaba acarretando 

problemas que não são previstos nos seus respectivos estudos ambientais. Desta forma, a 

realidade que é imposta ao bairro acaba sendo mascarada, pois um condomínio/loteamento 

sozinho geralmente gera poucos impactos, porém, quando muitos destes se localizam juntos, os 

impactos ambientais são ampliados. Tais empreendimentos acabam não levando em 

consideração as modificações conjuntas de todos e a rede de interações entre as variáveis 

ambientais presentes na área de estudo e que podem ser afetadas por eles. Desta forma, este 

trabalho visa discutir os impactos sócio-econômico-culturais da fase de operação do Loteamento 

Jardins I e do Condomínio Terra Nova I, II e III e propor uma rede de interações entre esses 

impactos.  

 
Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte: Paula da Silva Ramos. 

 

2 Materiais e métodos 

Na descrição e caracterização do Loteamento Jardins I e Condomínio Terra Nova I, II e 

III, foram analisados seus estudos ambientais (fornecidos pela Fundação Cambirela do Meio 

Ambiente) efetuados para o licenciamento, aliado ao conhecimento pré-existente do local e a 

saídas de campo feitas na área de estudo. 

A escolha das variáveis ambientais que poderão sofrer interferência do Loteamento 

Jardins I e do Condomínio Terra Nova I, II e III foi realizada a partir de uma pré-análise dos 

possíveis impactos que são comuns em empreendimentos deste tipo a partir de consultas a 



referências bibliográficas e a estudos ambientais. O estudo destas variáveis ambientais forma o 

diagnóstico do meio sócio-econômico-cultural.  

Para o mapa de infraestrutura foram identificadas as infraestruturas do bairro através 

das saídas de campo, das entrevistas, além da utilização dos planos de informação do levanta-

mento básico em meio digital fornecido pela prefeitura. O mapa foi realizado na escala 1:15.000. 

A área de influência sócio-econômica-cultural, os impactos vão atingir o local de 

construção dos empreendimentos, o bairro e o município. Desta forma, optou-se por adotar três 

níveis de área de influência: de maior abrangência (município), local (bairro) e pontual 

(empreendimentos). 

O Condomínio Terra Nova I, II e III está inserido no bairro Bela Vista, município de 

Palhoça. Enquanto que o Loteamento Jardins I está situado no bairro Aririú, pertencente ao 

mesmo município. Desta forma, será adotado como área de influência de maior abrangência o 

município de Palhoça, pois englobam os dois empreendimentos. 

Porém, os impactos sócio-econômico-culturais gerados pelo loteamento e pelo 

condomínio estão afetando diretamente os moradores e as estruturas do bairro Bela Vista, tanto 

na fase de operação. Um exemplo é o fato dos moradores do Condomínio Terra Nova I, II e III 

usarem a via principal do bairro para se locomoverem. No Censo Demográfico de 2010, o setor 

censitário no qual o Loteamento Jardins I pertence, está junto a outras áreas do bairro Bela 

Vista. Desta forma, pode-se constatar que apesar dos empreendimentos se localizarem em 

bairros distintos, os impactos gerados por ambos é sobre o bairro Bela Vista e por esse motivo o 

diagnóstico sócio-econômico-cultural irá considerar como área de influência local o referido 

bairro. 

A área de influência pontual é composta por quatro setores censitários: 

421190005000161; 421190005000162; 421190005000163; e 421190005000164. Para facilitar a 

compreensão dos dados de cada setor, os mesmo serão enumerados de setores 1,2,3 e 4 

respectivamente. O setor 1 contêm os Loteamentos Jardins I e Parque do Tabuleiro, o 

Condomínio Moradas I, II e II, a Colônia Penal Agrícola de Palhoça e pequenas propriedades. O 

setor 2 é composto pelo Condomínio Terra Nova I, enquanto que no setor 3 está o Condomínio 

Terra Nova II. No setor 4, na época da coleta do Censo 2010 estava sendo construído o 

Condomínio Terra Nova III, o que impossibilitou a coleta de dados nas moradias.  

Desta forma, as condicionantes sócio-econômica-culturais foram analisadas nos âmbito 

regional, local e pontual. Para elaborar a caracterização da população utilizou-se o Censo 

Demográfico 2010, realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística – IBGE. A partir desses 

dados foram elaborados gráficos que ajudaram na interpretação. Devido ao fato de as 



populações das áreas pontual, local e de maior abrangência serem impactadas, neste item as 

três esferas foram analisadas. 

As atividades econômicas que são desenvolvidas em Palhoça foram levantadas a partir 

de dados do interativo Cidades do IBGE. No bairro, essas atividades foram assimiladas a partir 

da análise in loco e da interpretação do mapa de uso da terra.  

As diferentes infraestruturas presentes em Palhoça foram levantadas a partir dos dados 

do interativo Cidades do IBGE. Para o bairro, analisou-se o levantamento fornecido pela 

prefeitura e já utilizado antes no diagnóstico dos meios físico e biológico, além da elaboração de 

entrevistas e análise in loco.  

A avaliação de impactos sócio-econômico-culturais foi feita com base no conhecimento 

levantado no diagnóstico. A partir desse conhecimento se elaborou uma rede de interações a 

partir das ações dos empreendimentos encontradas para a área de estudo. Esse método é 

empregado a partir do raciocínio lógico-dedutivo, no qual, a partir de uma ação, inferem-se seus 

possíveis impactos ambientais (SÁNCHES, 2006), ou seja, organiza-se uma sequência de 

efeitos provocados por cada ação do projeto.  

Com esta metodologia, é possível se encontrar impactos indiretos, secundários, 

terciários, etc. Quer dizer, é possível predizer o desdobramento de determinada ação do projeto 

em um efeito em sequência. Assim, ela permite uma abordagem integrada na análise dos 

impactos e suas interações, facilitando a troca de informações entre disciplinas (STAMM, 2003). 

  

3 Resultados e Discussão 

A seguir serão descritos as condicionantes do meio sócio-econômico-cultural que 

poderão sofrer interferência na fase de operação do Loteamento Jardins I e do Condomínio Terra 

Nova I, II e III. O primeiro empreendimento está localizado no bairro Aririú, limite com o bairro 

Bela Vista e encontra-se em construção desde 2010. A área total do terreno é 317.876,96m², 

sendo que a área destinada aos lotes corresponde a 186.447,53m². São 842 lotes, cada um com 

200m², divididos em 33 quadras, com 14 ruas. A média adotada de habitantes por lote é quatro, 

assim, considera-se que vão morar no loteamento 3.368 pessoas. 

O Condomínio Terra Nova I, II e III está localizado no bairro Bela Vista e foi construído 

entre os anos de 2008 e 2011. A área total do terreno é 359.536,00 m, sendo 69.800,24 m² de 

área construída. O projeto previa a construção de três tipos de moradias, modelo A, B e C. São 

1.276 unidades habitacionais, sendo 634 do modelo A, 378 do modelo B e 264 do modelo C. 

Todos os lotes possuem a mesma metragem da área do terreno - 142,86 m². Baseando-se na 

média de quatro pessoas por residência, no empreendimento habitarão 5.104 pessoas. 



3.1 Diagnostico do meio sócio-econômico-cultural 

Antes de se avaliar a significância dos impactos, é necessário descrever quais as 

condicionantes sociais poderão sofrer interferências dos empreendimentos na fase de operação. 

 

3.1.1 Características populacionais 

A população de Palhoça no ano de 1991 era de 68.430 pessoas, em 1996, passou para 

80.905 habitantes, em 2000, chegou a 102.742 habitantes e, em 2010, estava com 137.334 

habitantes, conforme gráfico abaixo (Figura 2) (IBGE, 2012). Em 2009, o município possuía 

densidade demográfica de 400,8 hab./km² (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2010). 

Figura 2 - Evolução populacional do município de Palhoça/SC entre os anos de 1991 a 2010. 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012. 

 

Esse crescimento populacional acelerado teve início nas últimas décadas devido a 

crescente migração. Um dos motivos que atraíram esse contingente de pessoas foi a crescente 

necessidade de mão-de-obra na capital Florianópolis, principalmente para o setor de serviços 

(SANTOS, 2001). Como em Palhoça existiam ainda muitos lugares desabitados e com preço da 

terra baixo, várias pessoas que buscavam melhores condições de vida se instalaram neste 

município. Esse aumento populacional ainda é acelerado atualmente, o que vem gerando cada 

vez mais demanda por moradia, sendo esse um dos motivos do interesse em se construir 

loteamentos e condomínios em Palhoça. 

Muitas áreas do município de Palhoça nesse processo de ocupação deixaram de ser 
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consideradas rurais e se transformaram em áreas urbanas. Em 2010, no município, 135.311 

habitantes residiam em área urbana, enquanto que na área rural havia apenas 2.023 pessoas. 

Em 2010, existiam 42.966 domicílios particulares permanentes no município todo, sendo 34.095 

próprios, 7.355 alugados e 1.472 cedidos. 

No bairro Bela Vista em 2010 havia 6.587 habitantes, sendo que destes, a maioria são 

jovens e adultos, sendo que a quantidade de idosos é bem reduzida (Figura 3).  

Figura 3 - Faixa etária do bairro Bela Vista, município de Palhoça/SC, ano de 2010.  

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

 

Dentre os moradores do bairro, 2.034 pessoas são responsáveis pela renda dos 

domicílios, sendo que destes, 1.924 são alfabetizadas. Apesar do número de pessoas 

alfabetizadas responsáveis pela renda mensal do domicílio ser grande, o valor do rendimento 

mensal desses habitantes é em média R$ 1.268,22 reais. Assim, a maioria dos domicílios possui 

baixa renda, entre ½ a 2 salários mínimos (Figura 4). 

Figura 4 - Renda familiar mensal per capita por domicílio particular permanente da área de 

estudo, município de Palhoça/SC, ano de 2010. 
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Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

 

No bairro existem 2.217 domicílios, sendo 1.963 domicílios particulares permanentes e 

254 domicílios coletivos. Assim, a média de moradores por domicílio é 3,19, sendo que são 

poucas as residências que possuem mais de seis pessoas. 

Na área de influência pontual, o setor 1 (que contém Loteamento Jardins I juntamente 

com outras localidades) apresenta 704 moradores, sendo 370 homens e 334 mulheres. No setor 

2 (Condomínio Terra Nova I), há 430 pessoas, sendo 213 homens e 217 mulheres e no setor 3 

(Condomínio Terra Nova II), são 168 habitantes, destes, 82 são homens e 86 são mulheres 

(Figura 5).  

Figura 5 - Quantidade de moradores dos setores 1, 2 e 3, bairro Bela Vista, município de 

Palhoça/SC, ano de 2010. 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

A partir da distribuição da população em faixas etárias, constatou-se que todos os 

setores apresentam predominância de pessoas com faixa etária entre 21 e 30 anos. Porém, no 

setor 1, há também um número razoável de crianças, adolescentes e de pessoas com idade 

entre 31 e 40 anos. Enquanto que nos outros setores, estas faixas etárias apresentam 

quantidade menor de pessoas (Figuras 6, 7 e 8). Esse dado vem a afirmar que as famílias do 

setor 1 possuem mais gerações, enquanto isso, os que buscaram morar no Condomínio Terra 

Nova I,II e III, são predominantemente mais jovem e não possuem muitos filhos. 
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Figura 6 - Faixa etária do setor 1, bairro Bela Vista, município de Palhoça/SC, ano de 

2010. 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

 

Figura 7 - Faixa etária do setor 2, bairro Bela Vista, município de Palhoça/SC, ano de 2010. 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 
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Figura 8 - Faixa etária do setor 1, bairro Bela Vista, município de Palhoça/SC, ano de 2010. 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

 

O número de pessoas responsáveis pela renda em cada domicílio no setor 1 é 208, no 

setor 2 é 167 e 66 no setor 3. Destas, são alfabetizadas respectivamente por setores, 190, 167 e 

66 pessoas. A partir desse dado, percebe-se que no setor 1 existem famílias cujo o responsável 

pela renda mensal não teve condições de estudar e mesmo assim sustenta a família. Essa 

característica vem a confirmar outro dado, a renda mensal média do responsável dos domicílios 

do setor 1 é menor, em torno de R$ 1.094,16, enquanto que no setor 2 é R$ 2.141,22 e no setor 

3 é R$ 1.532,55. Assim, o fato de alguns responsáveis pelo sustento da família no setor 1  não 

possuírem muitos anos de estudo, pode estar influenciando na menor renda mensal. Essa 

situação se agrava pelo fato de terem mais pessoas morando em cada domicílio neste setor, 

fazendo com que esse valor mensal seja menor por habitante. Essa descrição vem demonstrar 

que as pessoas do setor 1 são predominantemente de classe de renda econômica mais baixa ao 

dos outros setores.  

No setor 1, há 208 domicílios particulares permanentes, possuindo uma média de 3,38 

habitantes por residência. O setor 2 possui 167 domicílios particulares permanentes, cada um 

com média de 2,57 pessoas. Já o setor 3, tem 66 domicílios onde há uma média de 2,55 

pessoas por moradia. Nos setores 2 e 3, a média de pessoas por residência demonstra que 

provavelmente são casais que ainda não possuem ou possuem poucos filhos . 

O setor censitário que apresenta maior densidade demográfica é o setor 2 (variando 

entre 3607.18 a 7252.22 hab./km²), seguido do setor 3 (561.19 a 1893.61 hab./km²) e, por último, 
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o setor 1 (12.21 a 508.62 hab./km²).  

 

3.1.2 Atividades econômicas  

Em Palhoça, existem muitas regiões de relevos acidentados, solos pobres e 

ecossistemas frágeis, o que impossibilitou o desenvolvimento da agricultura em extensão. Além 

disso, muitas das pessoas que migraram para este município vieram do interior em busca de um 

emprego estável e de condições de vida melhor. Assim, para suprir as necessidades da 

população local e da grande Florianópolis, Palhoça acabou se especializando mais no setor de 

(Figura 9, 10 e 11). 

 
Figura 9 - Produto Interno Bruto do município de Palhoça/SC entre 2002 e 2006. 

 
Fonte: SEBRAE, 2010. 

 

Figura 10 - Produto Interno Bruto por setores da economia do município de Palhoça/SC em 

2010. 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

 



Figura 11 - Composição do Produto Interno Bruto em reais em 2006 do município de 

Palhoça/SC. 

 

Fonte: SEBRAE, 2010. 

 

O bairro Bela Vista, é predominantemente residencial, sendo que há o desenvolvimento 

de um comércio local que serve para suprir as necessidades dos moradores da região. Também 

existem áreas dentro do bairro que apresentam pastagem, geralmente com criação de bovinos, 

além de pequenas áreas de agricultura.  

 

3.1.3 Infraestrutura 

O município de Palhoça apresenta infraestrutura viária, de saúde, de educação, de lazer 

e de turismo. Para muitos moradores, estas infraestruturas ainda são insuficientes, mas é fato 

que o rápido crescimento populacional do município gera uma demanda sempre maior que a 

capacidade de investimento e a vontade política de realizar obras de longo prazo. 

Em Palhoça as principais vias de acesso são a BR 101 e a 282, e a SC 433, sendo 

todas asfaltadas. A via de acesso ao bairro Bela Vista é a Rua José Cosme Pamplona. Esta é 

pavimentada, tem duas mãos, e a única via que liga com a BR 101 e demais bairros de Palhoça 

e região (Figura 16). No final desta via há uma bifurcação, aonde a rua da esquerda - Rua José 

João Barcelos - vai para o Condomínio Terra Nova I, II e III, e a rua da direita - Estrada da 

Barreira - liga ao Loteamento Jardins I. Ambas essas ruas hoje se encontram pavimentadas e 

apresentam também duas mãos. Desta forma, tanto na fase de implantação como na de 

operação, essa via principal do bairro foi usada pelos empreendimentos, acarretando no 

aumento do fluxo. 

A frota de ônibus do transporte público passou de 153 no ano de 2001, para 385 no ano 

de 2012. A frota de veículos do município de Palhoça no ano de 2001 era 22.601, sendo que, em 



janeiro de 2012, esse número passou para 76.977, ou seja, nesse período de 11 anos, o número 

de veículos que circulam quase quadriplicou. Somente os veículos do tipo automóvel teve sua 

quantidade triplicada neste período, pois, em 2001, eram 14.658 automóveis e, em 2012, eles já 

somavam 44.830. Contudo, o tipo de veículo que teve maior aumento foi a motocicleta, sendo 

quadruplicada sua frota em 11 anos, passando de 4.231 em 2001, para 16.841 em 2012. 

Dentre as infraestruturas de educação oferecidas em Palhoça, existem entre escolas 

particulares e públicas, 57 estabelecimentos de ensino fundamental, 58 de pré-escolas e 14 de 

ensino médio. Estes estabelecimentos devem suprir uma população de 137.334 habitantes, com 

grande quantidade de crianças e jovens. No bairro Bela Vista existiam 3 escolas públicas, sendo 

que destas, duas estão desativadas. A escola que ainda funciona atende alunos de 1º ao 9º ano 

no período matutino e vespertino e o ensino médio à noite, além de 1 creche pública. Em 

Palhoça, há 15 estabelecimentos de saúde municipais e 15 privados. No bairro existe hoje 

apenas 1 posto de saúde. 

Em 2004, 43.773 habitantes de Palhoça consumiam energia elétrica, enquanto que em 

2008 esse número passou para 52.242 (IBGE, 2010). Dentre os domicílios da área de influência 

local, o bairro, 87,9% contém abastecimento de água da rede geral, fornecida pela empresa 

Águas de Palhoça, e cerca de 90,8% das residências tem seu lixo coletado por serviço de 

limpeza (IBGE, 2010). A maioria do bairro possui energia elétrica distribuída por companhia, 

abrangendo 90,2% das residências. Quanto ao destino do esgoto, 32,1% possuem esgotamento 

sanitário via rede geral ou pluvial, 49,4% é via fossa séptica, 5,5% é via fossa rudimentar, 0,3% é 

via vala e apenas 0,13% é via rio, lago ou mar. Do total de residências, 81,1% possuem 

iluminação pública, 50,1% tem pavimentação e 46,1% possuem bueiro/boca-de-lobo (IBGE, 

2010). Somente 1,8% tem esgoto a céu aberto e 0,72% possui lixo acumulado nos logradouros 

(IBGE, 2010). Esses dados vêm demostrar que os serviços básicos cobrem quase todo o bairro, 

menos saneamento básico que ainda é precário.  

Em Palhoça existem praças, centros comunitários, parques infantis, campos de futebol e 

outras áreas de laser. No Bairro Bela Vista não existem áreas de laser, como praças, campos de 

futebol, nem centro comunitário.  

Na área de influência pontual, as condições financeiras da população vão interferir e 

refletir diretamente nas características do lugar onde vivem. No setor 1, todos os domicílios tem 

seu lixo coletado por caçamba de serviço de limpeza e energia elétrica distribuída pela Centrais 



Elétricas de Santa Catarina – CELESC (IBGE, 2010). Entretanto, somente 29 domicílios tem 

esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial, sendo 40 via fossa séptica e 113 via 

fossa rudimentar (IBGE, 2010). Existem 151 residências com água da rede geral, 140 com 

iluminação pública e 9 tem pavimentação e bueiro/boca-de-lobo (IBGE, 2010). Ainda existem 7 

moradias que possuem esgoto a céu aberto e lixo acumulado nos logradouros (IBGE, 2010).  

O setor 2 e 3 apresentam condições muito semelhantes, porém, bem diferentes do setor 

1. No setor 2 todos os domicílios apresentam abastecimento de água da rede geral, lixo coletado 

por caçamba de serviço de limpeza, energia elétrica de companhia distribuidora, iluminação 

pública, pavimentação e bueiro (IBGE, 2010). Nesse mesmo setor, 159 moradias possuem 

esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial e 8 são via fossa séptica (IBGE, 2010). 

Já no setor 3 todas as moradias possuem abastecimento de água da rede geral, lixo coletado em 

caçamba de serviço de limpeza, energia elétrica de companhia distribuidora (IBGE, 2010). 

Quanto ao esgoto, 62 residências possuem esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou 

pluvial e 3 via fossa séptica. Somente 19 residências possuem pavimentação, iluminação pública 

e bueiro (IBGE, 2010).  

A partir dos dados da população, sua renda e distribuição, pode-se observar que as 

condições de vida e das moradias do entorno dos empreendimentos é mais precária, sendo que 

as casas dentro do Condomínio Terra Nova I, II e III apresentam melhor infraestrutura, além de 

serem equipadas com áreas de lazer, como campo de futsal, piscina, parque infantil, entre 

outros.  





3.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Após a análise das características do meio social da área de estudo, é necessário avaliar os 

impactos e o quanto são significativos. Para isso, será utilizada a metodologia de rede de interações. 

Essa permite conseguir visualizar e dimensionar impactos de segunda, terceira e demais ordens. Desta 

forma, esta metodologia organiza-se numa sequência de efeitos provocados pela ação do aumento 

populacional do projeto. Quanto mais impactos uma ação dos empreendimentos tiver, maior será a 

rede e, consequentemente, maior será sua importância. 

 

3.3.1 Rede de interações na fase de operação dos empreendimentos 

Os dois empreendimentos estão no mesmo bairro e tem a mesma finalidade: a construção de 

residências. Como os impactos são os mesmos e uma única área de influência, eles serão analisados 

no seu conjunto, pois a operação dos dois geram impactos que não foram analisados nos estudos 

ambientais apresentados à Fundação Cambirela do Meio Ambiente de Palhoça por ocasião do 

licenciamento ambiental.  

 



 

 

3.1.1.1  Aumento populacional: 

O número estimado de moradores para o Loteamento Jardins I é de 3.368, enquanto que para 

o Condomínio Terra Nova I, II e III é de 5.000 habitantes. Somando-se os estes valores, serão em 

média 8.300 novos moradores dentro do bairro Bela Vista. Em 2010, o bairro possuía 6.587 habitantes, 

ou seja, quando os dois empreendimentos estiverem em operação total, a quantidade de moradores do 

bairro vai mais que duplicar. E para comportar esse contingente de pessoas, seria preciso ampliar toda 

a infraestrutura do bairro. 

No bairro Bela Vista hoje só existe uma escola pública funcionando, sendo que esta só tem 

ensino fundamental. Também só existe uma creche municipal. Como constatado no item 3.1.1, a 

maioria das pessoas que procuraram esses empreendimentos para morar são casais novos com filhos. 

Desta forma, a procura por escolas e creches do bairro irá aumentar significativamente, sendo que a 

capacidade destas continuará igual. Isso ocasionará aumento na fila de espera das instituições de 

ensino. 



No bairro também só existe um estabelecimento de saúde, o qual é um posto de saúde 

municipal que, segundo relato de moradores, carece de médicos, medicamentos e vacinas. Se com a 

população que existe hoje, as condições de atendimento já são precárias, quando a população dobrar, 

essas condições serão ainda maiores. 

Considerando que cada habitante consome 200 litros de água por dia, o consumo diário dos 

dois empreendimentos será de 1.693.600 litros. Desse total, 80% retornarão para o sistema de 

esgotamento, cerca de 1.354.880 litros. Utilizando como base que cada pessoa produz 0,12m³ de 

esgoto por dia, segundo os estudos ambientais apresentados para o licenciamento do 

empreendimento, o consumo diário dos dois empreendimentos será de 1.016,16m³. Nos estudos 

ambientais, é colocado que o esgoto será recolhido e devidamente tratado, portanto é necessário 

verificar se isto realmente será efetuado e dará contada da produção de efluentes. Ainda segundo os 

estudos ambientais dos empreendimentos, a produção de lixo será de 6.784kg por dia, o que 

sobrecarregará tanto o sistema de coleta público quanto o aterro sanitário. 

Também só existe uma linha de ônibus que passa por dentro do bairro e ela tem horários de 

meia em meia hora. A maioria das pessoas que residem ou irão residir nos empreendimentos 

trabalham foram do bairro, e muitas vezes fora do município. É possível que os coletivos possam ficar 

lotados já no início do seu trajeto, o que agora será na área dos empreendimentos, deixando os 

moradores das áreas tradicionais viajarem sempre de pé. 

Como também constatado no item 3.1.1, a população que ocupará os empreendimentos 

apresenta melhor renda per capita mensal que o restante do bairro. Desta forma, a opção escolhida 

para se locomoverem também será o carro. Hoje, sem a conclusão do Loteamento Jardins I, o trânsito 

dentro do bairro já é caótico, pois existe só um acesso. Quando os empreendimentos estiverem em 

pleno funcionamento, os congestionamentos serão maiores ainda. Isto vai causar mais risco de 

acidentes, mudanças no hábito da população local, entre eles o de levantar mais cedo para chegar 

pontualmente a seus compromissos nos horários de pico. Haverá aumento da poluição atmosférica, 

acarretando problemas respiratórios à população. Também o estado das vias tende a piorar pelo 

aumento de carga que passará a suportar. 

Com o aumento populacional, a utilização do comércio e de serviços locais também crescerá, 

dando margem para que estes cresçam ou para que novos comerciantes e empresas se instalem. 

Quanto mais esses ramos se desenvolverem, maior será a oportunidade de empregos. 

 



4 Considerações Finais 

Este trabalho visou discutir os impactos da ação conjunta do Loteamento Jardins I e do 

Condomínio Terra Nova I, II e III no sócio-econômico-cultural da fase de operação e propor uma rede 

de relações entre esses impactos.  

Para tentar compreender quais impactos esses empreendimentos causam sobre o meio social, 

foi realizado inicialmente um diagnóstico da área de estudo onde foram caracterizadas as possíveis 

condicionantes que poderia sofre interferência na operação dos empreendimentos.  

A avaliação de impactos sócio-econômico-culturais a partir da rede de interações alcançou os 

objetivos pretendidos, pois houve desdobramentos dos impactos, sendo que quanto mais a rede se 

abria, mais significante era o impacto e isso se tornou explicito. O uso dessa metodologia também é 

interessante pois é didática, permitindo que pessoas leigas consigam ligar um impacto a outro e talvez 

enxergá-los melhor.  

O aumento populacional sem planejamento e melhoria da infraestrutura vem trazendo 

consequências tanto para os moradores dos empreendimentos quanto para a população do bairro. Já é 

nítido o aumento dos congestionamentos, da insegurança e da degradação das vias de acesso e 

internas do bairro. E essa situação só tende a piorar com a conclusão do Loteamento Jardins I e a 

vinda de mais 3.000 pessoas para morar dentro do bairro Bela Vista. O sistema de infraestrutura do 

bairro não vai conseguir suprir as necessidades dos novos moradores. 

Desta forma, esse estudo foi só o começo de uma pesquisa que pode ser cada vez ser mais 

aprimorada. A rede de interações iniciada pode ter mais desdobramentos e investigações mais 

profundas de cada modificação e se tornar ainda melhor caso receba contribuições de profissionais de 

outras ciências. 
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