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RESUMO 
 

O Contorno Rodoviário de Florianópolis é uma nova rodovia em pista dupla, com aproximadamente 50 

quilômetros de extensão, cujo objetivo é desviar o tráfego de longa distância da região metropolitana 

da Grande Florianópolis – Santa Catarina. A nova rodovia interceptará os Municípios Palhoça, São 

José, Biguaçu e terá uma pequena alça de ligação com a BR-101/SC em Governador Celso Ramos. 

Com a implantação da via, possíveis ocupações irregulares na faixa de domínio podem surgir 

ocasionando impactos socioambientais, portanto, monitorar esses ambientes para que não haja 

ocupações indesejadas é de suma importância para a segurança da população e dos usuários. Os 

recursos geotecnológicos permitem identificar áreas que caracterizaram os conflitos de ocupação 

espacial nas faixas de domínio de rodovias. Desta forma, este estudo tem por objetivo geral aplicar um 

modelo matemático ponderado a partir da álgebra de mapas apoiado na tecnologia SIG, visando 

determinar as áreas da faixa de domínio do Contorno Rodoviário de Florianópolis, no Município de 

Palhoça/SC, que devido ao seu arranjo espacial apresentem propensão à ocupação. Como resultado 

da pesquisa obteve-se um mapa de propensão à ocupação, por meio da análise multicritério, para 

apontar os locais da faixa de domínio que apresentam riscos à utilização indevida. A propensão baseou-

se na sobreposição de variáveis mapeadas no ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), para: 

uso e ocupação do solo, declividade e proximidades das vias. O mapa de propensão a ocupação gerado 

possibilita desenvolver ações preventivas pela concessionária nos locais da faixa de domínio apontados 

com altas chances de ocupação. Com as análises realizadas, conclui-se que as áreas da faixa de 

domínio localizadas ao sul do trecho de estudo estão mais propensas à ocupação do que as localizadas 

ao norte, provavelmente, porque ao sul a região encontra-se muito mais urbanizada e ao norte existem 

grandes áreas com vegetação densa, inibindo ocupações indesejadas.  

 

Palavras-chave: Rodovia; Ocupação irregular; Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Florianópolis’ highway contour is a new double-lane highway which measures approximately 50 

kilometers. It’s objective is to divert long distance traffic from the metropolitan region of Grande 

Florianópolis - Santa Catarina. The new highway will intersect Palhoça, São José and Biguaçu, and it’ll 

have a small connection loop with the BR-101/SC in Governador Celso Ramos. Once the road is 

installed, irregular occupations may emerge along it, causing social and environmental impacts. 

Therefore, monitoring these areas so that there are no unwanted occupations is of utmost importance 

for the safety of the population and users. Geotechnological resources allow the identification of areas 

that characterized the spatial occupation conflicts in the highways’ official land strips. Thus, the objective 

of this study is to apply a pondered mathematical model stemming from map algebra and based on the 

GIS technology, aiming the determination of the domain areas of Florianópolis’ Highway Contour, in 

Palhoça / SC, which, due to their spatial arrangement, are prone to occupation. As a result of the 

research, a map of propensity to occupation was obtained, by means of multicriteria analysis, to point 

out the places in the domain that present risks to misuse. The propensity was based on the overlap of 

variables mapped in the Geographic Information System (GIS), for: land use and occupation, declivity 

and proximity to roads. The map of propensity to occupation allows the concessionaire to develop 

preventive actions in the domain ranges indicated with high chances of occupation. Considering the 

analysis carried out, it is concluded that the areas of the domain located in the south of the study stretch 

are more prone to occupation than those located in the north, probably because the south region is 

much more urbanized and in the north there are large areas with dense vegetation, inhibiting unwanted 

occupations. 

 

Keywords: Highway; Irregular Occupation; Geographic Information System (GIS). 
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CAPITULO 1 
 
 
 

 1 INTRODUÇÃO 
 

Empreendimentos de infraestrutura são necessários ao desenvolvimento 

econômico e social do país, porém, em todo grande empreendimento, existem 

impactos socioambientais associados à sua instalação e operação. 

Desde 28 de maio de 2014, na região da Grande Florianópolis, um 

empreendimento de grande porte encontra-se em construção, sendo este o do 

Contorno Rodoviário de Florianópolis. Trata-se de uma nova rodovia federal, em pista 

dupla, com aproximadamente 50 km1 de extensão, que está sendo implantada com o 

intuito de desviar o tráfego de longa distância da BR-101/SC, nos Municípios de 

Palhoça, São José e Biguaçu. O traçado inicia no município de Governador Celso 

Ramos, próximo ao km 175+000 da BR 101/SC, e termina no município de Palhoça, 

próximo ao km 220+000 da BR 101/SC. 

No município de Biguaçu o Contorno terá uma extensão de aproximadamente 

24 Km, desenvolvendo-se pelo vale dos Rios Inferninho e Biguaçu até a divisa com o 

Município de São José. Em São José, o Contorno terá uma extensão de 

aproximadamente 10 Km, percorrendo o vale do Rio Forquilhas e Maruim e parte do 

espigão da Pedra Branca até a divisa com o município de Palhoça. Por fim, no 

município de Palhoça o Contorno terá uma extensão de aproximadamente 16 Km 

percorrendo parte do espigão da Pedra Branca seguindo até o vale do Rio Passa Vinte 

e posteriormente se desenvolvendo pelo vale do Rio Aririú, finalizando na BR-101/SC, 

onde formará uma nova interconexão rodoviária. 

O Contorno constituirá uma nova ligação de rodovia federal com outras 

rodovias igualmente importantes, tais como BR-282, SC-407 e SC-281. Estão 

previstos no projeto 4 (quatro) túneis duplos, 6 (seis) trevos, 22 passagens em 

desnível e 7(sete) obras de ponte. 

O empreendimento é licenciado pelo IBAMA2 por meio a Licença de Instalação 

nº 1004/2014 e, possui uma listagem de condicionantes ambientais, dentre elas os 

                                                
1  Quilometro 
2  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
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programas ambientais. Esses programas incluem requisitos de controle ambiental 

para a minimização dos impactos adversos decorrentes das próprias obras 

(SANCHEZ; COSTA, 2010). 

O Contorno Rodoviário de Florianópolis pertence ao Programa de Exploração 

de Rodovias (PER), da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cuja Concessionária responsável por 

administrar e executar as obras do empreendimento é a Concessionária de Rodovias 

Arteris Litoral Sul (ALS). Ainda, dentro do mesmo contrato de concessão, a empresa 

administra a BR 116/376/PR – BR 101/SC, trecho de Curitiba até Palhoça, totalizando 

382,3 km de extensão. A concessão para administrar e conservar o trecho por 25 anos 

foi obtida em leilão, realizado em 09 de outubro de 2007, no qual a proposta do grupo 

OHL Brasil, hoje Arteris, foi a vencedora.  

De acordo com a ANTT (2017), o PER3 específica as condições para a 

execução do contrato de concessão, caracterizando todos os serviços e obras 

previstos para a realização da concessionária ao longo do contrato, incluindo as 

diretrizes técnicas, normas, características geométricas, parâmetros técnicos e 

cronograma de execução das atividades. 

As execuções de obras de infraestrutura causam inevitavelmente impactos 

ambientais com repercussões diretas no meio físico, biótico e antrópico de sua 

influência. Segundo DNIT4 (2005), em obras de rodovias, as características 

ambientais originais da região de entorno, normalmente, apresentam-se bastante 

descaracterizadas, devido a ações decorrentes do antropismo, inclusive com a 

introdução de espécies vegetais exóticas. 

Na tentativa de minimizar os impactos decorrentes da execução das obras de 

rodovias, o DNIT, em seu manual “Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de 

Domínio e Lindeiras das Rodovias Federais”, sugere a utilização dessas áreas para 

arborização e projetos paisagísticos, contribuindo assim para recuperação de 

paisagens degradadas e, portanto, podendo servir de medida compensatória à 

supressão da vegetação, quanto na preservação de um patrimônio paisagístico da 

Faixa de Domínio e das áreas lindeiras, reconstituindo corredores ecológicos 

                                                
3  Programa de Exploração de Rodovias  
4  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
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anteriormente existentes, em especial através de matas ciliares junto aos cursos 

d’água. 

A utilização dessas áreas para arborização, além de minimizar os impactos 

ambientais decorrentes da nova rodovia, dificulta a instalação de ocupações 

irregulares, visto que as rodovias se tornam objeto de interesse da localidade, seja 

pela valorização das terras em seu entorno, ou pela facilidade de tráfego gerado para 

a região. 

Segundo DNIT (2008:7), define-se como “Faixas de Domínio”: 

Base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de 
rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral 
de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos 
imóveis marginais ou da faixa do recuo. 

 

Segundo Meirelles (2007), quando se tratam de áreas desapropriadas, as 

faixas de domínio são consideradas bens públicos e parte integrante das rodovias, 

portanto, bens de uso comum do povo que, como o próprio nome sugere, têm-se como 

aqueles em que as condições estão abertas para utilização, ocorrendo a concorrência 

igualitária e harmoniosa. 

Essas áreas só podem ser ocupadas com a devida autorização do órgão 

responsável pela rodovia, resguardando a segurança dos condutores que nela 

trafegam, dos proprietários dos terrenos localizados as suas margens e dos pedestres. 

Apenas são permitidas ocupações para casos específicos com a devida cobrança de 

valores a título de retribuição pelo uso das faixas de domínio, dispostos no anexo único 

da Lei Federal nº 13.516 de 2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da 

comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas adjacentes às 

rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado, por empresas concessionárias de 

serviço público, por empresas privadas ou por particulares, e estabelece outras 

providências. 

Neste cenário ocorre nas faixas de domínio ocupações irregulares, 

principalmente para moradias, tornando-se uma zona de riscos críticos. Além de 

moradias irregulares, outras situações podem fornecer grandes riscos e desastres 

para usuários, como exemplo cita-se a instalação de postes e placas de propagandas 

não respeitando os limites de segurança determinados nas normas. Segundo Oliveira 

(2015), as ocupações das margens das rodovias são efetivadas de forma indevida, 
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afetando inclusive o trafego local, pois este é planejado para ter fluidez, podendo ser 

comprometido, gerando problemas relacionados a segurança e a qualidade de vida 

dos moradores. 

Como as ocupações irregulares nessas áreas causam danos diretos a 

população que a ocupa, é de suma importância o monitoramento constante para que 

se mantenha livre de ocupações. Esse monitoramento deve partir da concessionária 

responsável pelo trecho da rodovia por meio de equipes de campo, capacitadas a 

identificar as irregularidades. 

Estas ações de monitoramento configuram uma das medidas dentro da 

gestão praticada por todas as concessionárias, mas que muitas vezes não conseguem 

surtir o efeito esperado, ou seja, não coíbem as invasões uma vez que possuem 

diferentes características que devem ser consideradas na formulação de estratégias 

de fiscalização. 

Neste sentido, a compreensão da dinâmica territorial e de ocupação do 

espaço é importante para que se consigam resultados adequados à realidade ao se 

utilizar tecnologias computacionais. 

O estudo representa o problema por meio do SIG5 (análise espacial) e da 

cartografia temática e as considerações sobre possíveis ocupações irregulares na 

faixa de domínio da futura rodovia através de um estudo prático realizado no trecho 

de Palhoça em Santa Catarina. Ainda, tem por princípio estabelecer variáveis 

específicas baseadas em situações observadas que contribui para a dinâmica da 

ocupação irregular detectada sobre a faixa de domínio. 

A análise espacial permite integrar as dimensões que constituem o objeto de 

estudo, formando uma estrutura unitária; avaliar o objeto de estudo a partir de novas 

variáveis – as variáveis espaciais e avaliar uma estrutura hierárquica (GIAVONI, 

TAMAYO, 2002). 

O intuito é mapear as características que influenciam no processo de 

ocupação, a fim de identificar os locais que merecem maior atenção pela fiscalização, 

ou seja, que estão mais suscetíveis a sofrerem ocupação.  

O estudo fundamenta-se essencialmente na aplicação do método, utilizando 

                                                
5 Sistema de Informação Geográfica 
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imagens de alta resolução espacial em acordo com softwares de Processamento 

Digital de Imagem (PDI) e Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Os dados foram tratados como variáveis e considerados pela influência que 

exercem especificamente na faixa de domínio em relação a ocupação, que 

contemplou: 

 Uso e ocupação do solo: Instalações e ocupações que facilitam ou 

dificultam a ocupação dependendo do tipo de utilização praticada; 

 Declividade do terreno: baseou-se nas leis de parcelamento do solo 

que proíbem a utilização dependendo do declive existente; e 

 Proximidade das vias de acesso à rodovia: devido à atratividade 

verificada em razão da existência de acesso. 

Para avaliar de forma integrada estes parâmetros e gerar um mapeamento 

real das ações antrópicas destaca-se a utilização da análise multicritério, que permite 

associar diferentes parâmetros e correlaciona-los a partir de pesos determinados, de 

acordo com as interações que ocorrem entre si, para que seja obtido um resultado, 

mas próximo à realidade sobre a dinâmica de ocupação territorial na faixa de domínio 

– estudo de caso.  

Portanto, se espera como resultado um mapeamento temático especifico que 

indique espacialmente os pontos mais sensíveis do território em níveis de 

suscetibilidade à ocupação irregular frente as características apresentadas. 

 

1.1 Justificativa 

 

Dentre as obras de maior representatividade para a região da grande 

Florianópolis, verifica-se a construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis, que 

contribuirá para a fluidez do tráfego de longa distância da BR-101/SC, porém trata-se 

de um empreendimento linear com características próprias que limitam e interferem 

na dinâmica do território (PIRES, 2005). 

Mesmo que o empreendimento seja uma construção pública e, que trará 

benefícios para região, não deixa de exercer influência no meio e, por isso merece 

atenção para que satisfaça as necessidades sem, por conseguinte, trazer problemas 
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decorrentes da falta de planejamento territorial. 

Como a preservação de faixas de domínio é de suma importância para a 

segurança dos usuários e da população que convive ao lado, o estudo de alternativas 

para evitar ocupações irregulares é assunto que deve ser debatido e alinhado com 

órgãos fiscalizadores e a empresa responsável pela gestão da rodovia. No caso do 

Contorno Rodoviário de Florianópolis, por tratar-se de uma rodovia em fase de obras, 

planejar as áreas lindeiras da pista de rolamento, é fundamental a fim de evitar futuras 

irregularidades nesses locais.  

Este estudo justifica-se por apresentar a importância da preservação da faixa 

de domínio de rodovias, verificando as áreas com maior probabilidade as ocupações, 

bem como as alternativas para inibir a instalação de ocupações irregulares, tendo 

como estudo de caso o Empreendimento Contorno Rodoviário de Florianópolis. Ainda, 

por ser um empreendimento que em 2020 ainda se encontra em fase de implantação 

e que tem por objetivo a fluidez no tráfego de longa distância, todas as áreas 

encontram-se livres para sua construção, portanto, estudar essas alternativas por 

meio da representação espacial cartográfica temática é de suma importância para que 

a nova rodovia cumpra seu papel de fluidez e desvio do tráfego pesado da atual BR-

101, permitindo o acesso a Florianópolis com maior segurança e agilidade. 

 

1.2 Objetivos 
 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

Aplicar um modelo matemático6 ponderado a partir da álgebra de mapas 

apoiado na tecnologia SIG, visando determinar as áreas da faixa de domínio do 

Contorno Rodoviário de Florianópolis, no Município de Palhoça/SC, que devido ao seu 

arranjo espacial apresentem propensão a ocupações irregulares. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

                                                
6 O termo modelo matemático foi atribuído, na pesquisa, como uma operação algébrica entre os níveis 
temáticos dos mapas, que foi estabelecido a partir de uma equação, onde seus atributos são os mapas 
temáticos. 
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O presente estudo possui os seguintes objetivos específicos: 
 
 

a) Analisar espacialmente o empreendimento Contorno Rodoviário de 

Florianópolis no Município de Palhoça/SC, por meio do mapeamento temático 

das variáveis: uso e ocupação do solo, declividade e distância das vias; 

b)  Caracterizar cartograficamente o arranjo de propensão às ocupações da 

faixa de domínio, contribuindo para um monitoramento eficaz da concessionária 

responsável pela rodovia e garantindo o potencial ordenamento sócio, 

econômico e ambiental de acordo com os princípios legais. 

c) Quantificar e Qualificar as áreas remanescentes e da faixa de domínio do 

Contorno Rodoviário de Florianópolis, no Município de Palhoça/SC, identificando 

as áreas vulneráveis à ocupação irregular por meio de técnicas de 

geoprocessamento (análise espacial utilizando álgebra de mapas temáticos); 

d) Propor ações técnicas para serem implantadas nas áreas da faixa de 

domínio do Contorno Rodoviário de Florianópolis, no Município de Palhoça/SC, 

tomando como referência as propostas desenvolvidas em outros 

empreendimentos no Brasil.  

 

1.3 Limitações da Pesquisa 
 

Na elaboração dos mapas de propensão a ocupação foram utilizadas imagem 

da SDS7 de voos realizados entre 2010 e 2013. Para uma análise fiel ao senário atual, 

imagens atualizadas dessas áreas trariam maior segurança, visto que o ambiente 

muda constantemente.  

Ainda no que se refere a limitações da pesquisa, não foi possível inserir 

informações sobre gasodutos e linhas de transmissão de energia, visto que estes 

cortam o Contorno em alguns pontos.  

 

 

 

                                                
7 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 
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1.4 Estrutura do Trabalho 
 
 

No que se refere ao presente trabalho de dissertação de mestrado, o Quadro 

1, apresenta a estrutura da pesquisa. 

 

 

Quadro 1 Estrutura do trabalho. 

ITEM ASSUNTO 

 
CAPITULO 1 1. Introdução – breve descrição do que será apresentado no estudo; 1.1 

Justificativa – apresentação da justificativa do tema da pesquisa; 1.2 

Objetivos – definição do objetivo geral e específicos; 1.3 Limitações da 

pesquisa – breve descrição do que não foi possível executar e 

apresentar; 1.4 Estrutura do Trabalho – listagem de todos os itens que 

serão apresentados no trabalho de dissertação. 

CAPITULO 2 2 Revisão Teórica – descrição bibliográfica sobre o assunto estudado, 

composta pelos seguintes subitens: 2.1 Ocupação Irregular; 2.2 

Contornos Viários; 2.3 Faixa de Domínio; 2.4 Aspectos Legais; 2.5 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) – 2.5.1 Avaliação Multicritério; 

2.6 Contorno Rodoviário de Florianópolis; 2.7 Histórico do 

empreendimento; 2.8 Desapropriação. 

CAPÍTULO 3 3 Materiais e Método – Descrição da área de estudo e do método 

empregado, composto pelos subitens: 3.1 Materiais; 3.2 Caracterização 

da área de estudo; 3.3 Método; 3.3.1 Descrição das Classes Variáveis; 

3.3.1.1 Definição dos pesos; 3.3.1.2 Propensão. 

CAPÍTULO 4 4 Resultados e Análises – Apresentação dos resultados obtidos no 

estudo com suas análises, composto pelos subitens: 4.1 Mapa de 

Propensão; 4.2 Proposição para Prevenções 

CAPÍTULO 5  5 Conclusões e Recomendações – Apresenta e descreve as conclusões 

do estudo baseadas nos resultados apresentados, bem como as suas 

recomendações. 
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CAPITULO 2 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 
 

2.1 Ocupação Irregular  

 

A ocupação irregular das faixas de domínio das rodovias federais é algo 

recorrente em todo território nacional. Em certa medida, tal fato decorre das 

características inerentes ao modo de transporte rodoviário, o qual representa fator 

indutor de desenvolvimento e condiciona o processo de uso e ocupação do solo em 

seu entorno.  

A mudança no uso do solo ao longo do tempo é iniciada pela ocupação 

irregular de espaços não urbanizados pela população economicamente fragilizada, 

com imóveis de baixo padrão e, que com a urbanização resultante da atividade 

comercial e especulação imobiliária vão sendo gradualmente substituídos por imóveis 

de alto padrão da população economicamente mais favorecida. 

A ocupação irregular de Faixas de Domínio de rodovias é um fenômeno 

humano com a mesma natureza e comportamento da expansão desordenada de 

espaços urbanos, que incorporam áreas adjacentes potencialmente produtivas.  

No entanto, a própria existência da rodovia e o potencial comercial gerado por 

seu trânsito tende a atrair as atividades produtivas dos espaços urbanos próximos que 

a ocupa irregularmente tendendo a transformar essas terras em espaços públicos do 

ambiente urbano. 

O crescimento das populações urbanas e, consequentemente o aumento na 

demanda por moradia a ser atendida pelo Estado, que ocorre principalmente por 

causa do processo de industrialização, forma o ambiente social propício à ocupação 

desordenada do solo incorporando novas áreas ao espaço urbano, incluindo as Faixas 

de Domínio de rodovias (Campos, 2004).  

Para Girardi (2003), não há como resolver a questão sem a solução prévia 

dos problemas sociais das famílias vulneráveis, que são obrigadas a recorrer às 

ocupações irregulares para exercer o direito à moradia e ao trabalho.  
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Segundo Rodrigues (2007), qualquer solução definitiva do problema das 

ocupações irregulares de terras públicas abrange a regularização fundiária desse 

patrimônio público devido ao risco jurídico e urbanístico agravado pela especulação 

imobiliária, incentivada pelo acesso a serviços públicos e privado que valoriza os 

imóveis.  

 Dentre os transtornos causados pela ocupação irregular do solo urbano, 

destacam-se os seguintes: desarticulação do sistema viário, dificultando o acesso de 

ônibus, ambulâncias, viaturas policiais e caminhões de coleta de lixo; formação de 

bairros sujeitos a erosão e alagamentos, assoreamento dos rios, lagos e mares; 

ausência de espaços públicos para implantação de equipamentos de saúde, 

educação, lazer e segurança; comprometimento dos mananciais de abastecimento de 

água e do lençol freático; ligações clandestinas de energia elétrica, resultando em 

riscos de acidentes e incêndios; expansão horizontal excessiva da malha urbana, 

ocasionando elevados ônus para o orçamento público (PINTO, 2006). 

Para Pinto (2006), a ocupação irregular do solo está na origem, portanto, dos 

principais problemas urbanos, em áreas tão variadas quanto segurança, saúde, 

transportes, meio ambiente, defesa civil e provisão de serviços públicos. Esses 

problemas não afetam apenas a população neles residente, mas estendem-se para 

toda a população, seja pela ampliação desnecessária dos custos de urbanização, seja 

pelas externalidades negativas decorrentes de fenômenos como a contaminação e o 

assoreamento dos recursos hídricos e a disseminação de doenças contagiosas. 

 

2.2 Contornos Viários 

 

A partir da década de 1950, no Brasil, o estimulo ao transporte rodoviário 

motorizado teve seu início com o Plano de Metas do governo de Juscelino 

Kubitscheck. Tal plano representou a conjunção dos interesses do governo JK de 

modernizar a economia com os interesses expansionistas da indústria automobilística 

estrangeira. Nessa época, o território brasileiro começou a ser entrecortado por 

diversas rodovias com intuito de interligar e integrar todo o território nacional e forjar 

um mercado interno consumidor. Com os interesses de modernizar o país em uma 

escala nacional, privilegiar a circulação de automóveis passou a ditar a tônica dos 



22 
 

planejamentos territoriais urbanos, pois as cidades começaram a ser pensadas e 

construídas para os automóveis (VASCONCELLOS, 1996). 

Antes da intensificação do uso de automóveis, a maioria das estradas 

passavam por dentro das cidades, por meio de ruas e avenidas, onde o fluxo de 

transporte tinham com elas uma relação intensa de contato cultural e intercâmbio 

comercial, trazendo o desenvolvimento local. Atualmente, os anéis ou contornos 

viários funcionam como “não-lugares”, que circundam as cidades (Augé, 1994). 

Portanto, os contornos viários surgem com a necessidade de melhorar a fluidez dos 

deslocamentos, devido à saturação das vias das áreas mais centrais.   

No começo do século XX, com o aumento do número de carros nas ruas o 

problema do tráfego se tornou pior, competindo pelo espaço físico. No Brasil, a malha 

rodoviária estendeu-se pelo país, formando corredores estratégicos de transportes, 

promovendo crescimento socioeconômico das regiões e transformando as cidades. 

Muitos municípios situados próximos e ao longo de eixos rodoviários, sentiram-se 

motivados a incrementar suas atividades e atrair investimentos, favorecendo o 

comércio de produtos e serviços. Porém, tal crescimento linear ao longo das rodovias, 

sem nenhum planejamento no uso e ocupação do solo, tem causado conflitos entre 

acessibilidade urbana local e, mobilidade de tráfego direto na rodovia, com viagens de 

longa distância (Freire, 2003). 

Diante a esse cenário, o fluxo de passagem tente a ser direcionado para fora 

das áreas urbanas por meio de anéis viários, retirando assim o fluxo de dentro das 

cidades. Porém, com a criação de contornos viários, muitos estabelecimentos tendem 

a se transferir ao longo das novas rodovias, recriando assim a possibilidade de 

crescimento linear das cidades, que sem o planejamento de uso e ocupação do solo, 

se tornará um novo problema (Santos, 2006). Para Lisboa (2002), o conflito mais 

comum surge da imediata ocupação urbana do contorno, transformando a estrada em 

uma via urbana, pavimentada e própria para velocidades elevadas. 

Atualmente, para solucionar o problema das travessias urbanas, a construção 

de anéis viários tem sido adotada como solução mais adequada para solucionar o 

problema das travessias urbanas. Porém, muitos criticam essa visão de construção 

de anéis viários, pois do mesmo modo que o traçado original atraiu ocupação urbana, 

o contorno o fará da mesma maneira. Caso não haja um controle efetivo de uso do 
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solo por parte do poder público, novas ocupações se aproximarão e transcenderão o 

novo contorno, retomando os problemas iniciais (Silva Júnior; Ferreira, 2000). 

Algumas ferramentas disponíveis são as técnicas de geoprocessamento, SIG 

e análise Multicritério, para estudo de alternativas de traçados de anéis viários, onde 

são consideradas diferentes categorias (sociais, econômicas, ambientais, 

topográficas, geotécnicas, operacionais), com diferentes pesos (Silva, 2004). 

O DNIT, seguindo a tendência de compatibilizar a rodovia e cidade, aponta 

como diretrizes do ordenamento físico nos casos de travessias urbanas a fluidez dos 

fluxos de passagem, a qualidade do tráfego local e a mitigação da segregação dos 

tecidos urbanos. Os projetos devem promover a compatibilização entre o uso urbano 

e rodoviário. As intervenções que visem melhorar a qualidade das interfaces urbano-

rodoviárias devem levar em consideração a integração da rodovia à paisagem urbana. 

Para tanto, é necessário planejar os sistemas de transporte conjuntamente 

com o uso do solo, não apenas construindo projetos de engenharia, mas também 

planejando a ocupação do entorno (Menezes, 2001). Para isso, devem ser propostos 

planos de ordenamento territorial e planos diretores, visando ordenar o uso do solo 

nos municípios atingidos pelas rodovias (Trinta, 2001). 

 

2.3 Faixa de Domínio 

 

Trata-se de uma base física sobre a qual assenta uma rodovia, construída 

pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa 

lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos 

imóveis marginais ou faixa de recuo (DNER, 1997). 

O Inciso I do art. 4°, do Decreto n° 3.930 de 2006 do Estado de Santa Catarina 

também define o espaço público em questão: 

 
Art. 4°. I – Faixa de domínio: é a área de terras determinada legalmente por 
Decreto de Utilidade Pública para uso rodoviário sendo ou não 
desapropriada, cujos limites foram estabelecidos de conformidade com a 
necessidade exigida no projeto de engenharia rodoviária. Nas rodovias em 
uso e que foram implantadas sem projeto e também naquelas que não 
possuem Decreto de Utilidade Pública, adota-se como limite lateral ou faixa 
de domínio a área contida entre o eixo da rodovia até a distância 
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perpendicular de 15 (quinze) metros para ambos os lados do início da rodovia 
até seu término. 

 

Para melhor identificação das áreas mencionadas acima, na Figura 1 está 

representada a faixa de domínio da rodovia. 

 

Figura 1 Ilustração da faixa de domínio 

    Fonte: http://www.daer.rs.gov.br/faixa-de-dominio. 
 

Ainda, segundo o DEINFRA/SC (2009), as Faixas de Domínio são 

consideradas as áreas de terras determinadas legalmente por decreto de Utilidade 

Pública para uso rodoviário sendo ou não desapropriadas, cujos limites foram 

estabelecidos em conformidade com a necessidade prevista no projeto de engenharia 

rodoviária. 

Essas faixas são consideradas parte integrante das rodovias, portanto, bens 

de uso comum do povo que, como o próprio nome sugere, têm-se como aqueles em 

que as condições estão abertas para utilização, ocorrendo à concorrência igualitária 

e harmoniosa (MEIRELLES, 2007). 

Sua utilização é possível, desde que autorizada pelo órgão competente com 

circunscrição sobre a via e regulamentada por lei. No caso de Santa Catarina, o uso 

é previsto pela Lei n° 13.516 de 2005 e Decreto Regulamentar n° 3.930 de 2006. 
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Conforme consta no Art. 50 do Código de Trânsito Brasileiro, o uso de faixas 

laterais de domínio e das áreas adjacentes para as estradas e rodovias obedecerá às 

condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via. 

A retribuição pelo uso de bens públicos está prevista no art. 103 do Código 

Civil de 2002: “O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 

conforme for estabelecido legalmente pela entidade e a cuja administração 

pertencerem”. 

De acordo com Quint (2012), as ocupações das margens rodoviárias, não 

desrespeitam apenas as regras relacionadas ao objetivo das rodovias, que é 

possibilitar o transporte de pessoas, de maneira segura, entre municípios. Em razão 

da urbanização consolidada no entorno dessas vias, seja existente quando da 

construção do projeto rodoviário ou incentivada pelo traçado das mesmas, tornam os 

problemas gerados pela ocupação como a precária mobilidade e a falta de segurança, 

mais frequentes. 

O não atendimento das recomendações de respeito aos distanciamentos e 

utilização de faixas podem sofrer ações judiciais autorizadas pelo município 

responsável pela fiscalização local, bem como a responsabilização de todos os 

envolvidos nos processos. Isso ocorre em condições de práticas de utilização após o 

início das delimitações de faixas, excluindo-se casos onde os projetos foram iniciados 

já com as construções no local, devendo haver assim ações indenizatórias para a 

caracterização do processo de demolição e andamento dos processos (MARAFON & 

VARJÃO, 2009). 

Além da faixa de domínio, que possui largura variada conforme cada Rodovia, 

torna-se obrigatório uma reserva de mais 15 metros para cada lado da faixa de 

domínio, considerado área não edificante, na qual não se pode construir, conforme a 

Lei Federal nº 6.766/79. Para que essas áreas sejam utilizadas, seja para abertura de 

uma acesso, manutenção e conservação do revestimento vegetal e anúncios, é 

necessário atender a normas, decretos, atos reguladores e ter a autorização do órgão 

competente. 

 O uso de Faixas de domínio de rodovias federais para outras finalidades de 

interesse público, além da mobilidade do cidadão, é possível e regulamentado, sendo 
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prevista a Permissão Especial de Uso, não caracterizando posse ou servidão, 

podendo ser cancelada a qualquer tempo por conveniência da administração pública 

com fins no interesse público sem ônus para a União. Contudo, não é prevista a 

ocupação para fins de moradia e comercialização de mercadorias e serviços. A 

Permissão Especial de Uso não gera nenhum direito ao permissionário sobre a Faixa 

de Domínio, apenas reconhece o direito do cidadão de acesso a imóveis lindeiros e 

de acesso a serviços públicos, no entanto a maneira como esse direito é exercido é 

restringido pela segurança viária. 

Conforme a Resolução 26/2016 – Conselho de Administração do DNIT, que 

estabelece o Regimento Interno do DNIT, a competência para gerir as Faixas de 

Domínio quanto às Permissões Especiais de Uso e às ocupações irregulares em 

rodovias federais é do DNIT. Art. 99. À Coordenação-Geral de Operações 

Rodoviárias, subordinada diretamente à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, 

compete: IV - supervisionar a fiscalização da ocupação de faixa de domínio das 

rodovias federais; Art. 101. À Coordenação de Operações, subordinada diretamente 

à Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, compete: I - planejar e coordenar 

os programas de pesagem, de controle viário e de gestão de faixa de domínio; XIX - 

coordenar e orientar os Órgãos Descentralizados na fiscalização da utilização e da 

ocupação da faixa de domínio; XXIII - promover estudos técnico-econômicos, 

destinados à definição de custos para ocupação das faixas de domínio das rodovias 

federais; (Resolução 26/2016 – Conselho de Administração/DNIT). 

 

2.4 Aspectos Legais 
 

Conforme Campos (2004), o crescimento das populações e 

consequentemente o aumento na demanda por moradia a ser atendida pelos Estados, 

que ocorre principalmente por causa do processo de industrialização, forma o 

ambiente social propicio para a ocupação desordenada, incluindo as faixas de domínio 

da rodovia, como também construções irregulares nas áreas não edificáveis. 

Algumas leis regulamentam a faixa de domínio e uso e ocupação do solo, que 

seguem: 

 
 Lei Federal 6766/79: dispõe sobre o parcelamento do solo urbano em 
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registro imobiliário, cujo conceito desse parcelamento está em realizar o 

ordenamento do espaço urbano para a habitação. 

 Lei Estadual nº 6.063/82: dispõe sobre a faixa de domínio e informa o 

resguardo da área não edificante ao longo das rodovias estaduais. 

 Lei nº 14.976/09: altera a Lei nº 13.516/05 - dispõe sobre a exploração e da 

comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas 

adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado. 

 LEI nº 8.987/95: Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, 

e dá outras providências; 

 Decreto nº 3.930/06: Regulamenta a exploração e utilização comercial das 

faixas de domínio e áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais 

delegadas ao Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA no Estado 

de Santa Catarina e estabelece outras providências. 

  
 

No caso do Contorno Rodoviário de Florianópolis, por ser uma nova rodovia 

que está em construção, a preservação da faixa de domínio é de extrema importância 

para o planejamento territorial. Por esse motivo o levantamento destas áreas 

contribuirá para o desenvolvimento e análise de dados desse estudo. 

 

2.5 Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
 

O conhecimento físico do território que abrange projetos de rodovias, incluindo 

eventos naturais e históricos que influíram nas características atuais, é condição 

primordial para execução do Empreendimento. Portanto, o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), constituem-se como ferramenta mais adequada de dados 

georreferenciados, pois apresentam capacidades funcionais para captura e 

armazenamento, manipulação, transformação, visualização, combinação, 

investigação, análise, modelamento e saída de dados (BONHAM; CARTER, 1996). 

Burrough e Mc Donnell, entendem SIG como: 

Um conjunto de ferramentas para coleta, armazenamento, recuperação, 
transformação e visualização de dados espaciais do mundo real para um 
conjunto de propósitos específicos (Burrough; Mc Donnell, 1998, p. 11). 
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De acordo com Fitz (2008), pode-se definir SIG como um sistema constituído 

por um conjunto de programas computacionais, que integra dados, equipamentos e 

pessoas com intuído de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar 

dados espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas. 

Dentre as aplicações do SIG, mapeamento, zoneamento, monitoramento, 

controle de ocupação entre outras, uma de bastante relevância e análise de cunho 

espacial é a sobreposição, que está vinculada ao geoprocessamento.  

Os sistemas de informação geográfica surgiram como uma solução para 

armazenar, manipular e gerar saídas gráficas do grande volume de informação 

geográfica existente, proveniente de diversas fontes (LACRUZ E SOUZA JÚNIOR, 

2009, p. 8). 

Para Cucco (2009), o SIG tem a função de auxiliar nas análises espaciais que 

se pautem da necessidade do homem sobre o uso e ocupação do território, de modo 

a subsidiar as análises e interpretações nas imagens de satélite. Ainda, a tecnologia 

SIG, apresenta-se atualizada como um elemento a mais dentro das geotecnologias, 

que permite agregar um diferencial eficaz e eficiente, a sobreposição e cruzamento de 

dados buscando modelos e representações efetivas para a temática proposta. 

As técnicas de geoprocessamento apontam análises para os objetivos 

definidos, configura sugestões e soluções em apoio à decisão, como contribuição à 

sustentabilidade da paisagem (TABACOW; SILVA, 2015). 

Para Silva (1992), o Geoprocessamento utiliza um conjunto de técnicas de 

processamento eletrônico de dados referentes a uma base de dados referenciada 

territorialmente (geocodificada), que pode ser entendida como um sistema de 

informação geográfica (SIG), constituído por planos de informação representado em 

mapas temáticos.  

Rocha (2000), define geoprocessamento, como: 

 

Uma tecnologia transdisciplinar, que através da axiomática da localização e 
do processamento de dados geográficos, integra várias disciplinas, 
equipamentos, programas, processos, entidades, dados, metodologias e 
pessoas para coleta, tratamento, análise e apresentação de informações 
associadas a mapas digitais georreferenciados (Rocha, 200, p. 210). 

 

Levantamentos aerofotogramétricos, através de aeronaves espacialmente 
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adaptadas, são muito utilizados para elaboração de mapas. Esses levantamentos 

referem-se ao uso de fotografias áreas verticais, ou seja, aerofotos com ângulo de 

inclinação menor do que três graus (FITZ, 2008).  

Tratam-se de imagens fotográficas onde as feições nela contidas são 

apresentadas em suas verdadeiras posições, sendo geometricamente equivalente a 

um mapa (FURQUIM; SALLEM, 2002). 

Segundo Lacruz e Souza Júnior (2009, p.8) a representação espacial está 

associada a localização na superfície da terra, num determinado instante ou período 

de tempo. O autor ainda destaca que os sistemas de informação geográfica devem 

realizar as seguintes funções: entrada e verificação de dados, armazenamento de 

informação e gerenciamento do banco de dados, geração de saídas e apresentação 

de resultados, transformação de dados e, por último, interação com o usuário. 

No que se refere a entrada e verificação de dados, se constituem na 

representação gráfica do mundo real interpretado no SIG. Este procedimento é feito 

através de dados vetoriais apresentados por três feições de desenho: pontos, linhas 

e polígonos ou ainda por dados raster representados por linhas e colunas. 

Armani (2007) destaca que os pontos se referem a uma feição gráfica que não 

possui área no mapa, representado por um par de coordenadas geográficas que 

indicam sua localização, a exemplo da faixa de domínio. As linhas, dependendo da 

escala de visualização, são objetos de uma dimensão de pelo menos dois pontos e 

podem representar estradas, rios, linhas de energia ou outras feições gráficas que 

tenham uma extensão. Polígonos são objetos de duas dimensões limitados por no 

mínimo três segmentos de linhas e podem representar uma área em um mapa, como, 

por exemplo, limite de municípios, uso do solo, entre outros. 

Através dos vetores acima descritos, as feições interpretadas nas imagens 

são desenhadas. O processo é chamado de vetorização e, é assim denominado pela 

digitalização das feições por meio dos vetores. Mesmo após a definição do tipo de 

representação vetorial para cada feição de estudo, este pode variar conforme a escala 

de execução adotada no mapeamento. 

O estudo executado obteve informações detalhadas e precisas, resultado de 

um mapeamento de grande escala, 1:5.000, onde foram interpretadas as feições 

conforme estas se apresentavam nas imagens para referida escala. 
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A sistematização dos dados obtidos pelas análises dentro do ambiente SIG 

se deu através de um banco de dados onde se relacionou cada feição desenhada com 

suas respectivas informações de interesse. 

Segundo Lacruz e Souza Júnior (2009, p.12) a interação com o usuário 

“abrange a consulta do banco de dados e a definição dos parâmetros para a análise 

e modelagem dos dados”, o que conferiu a importância de se estruturar um banco de 

dados geográficos onde puderam ser inseridos níveis de informações das feições de 

interesse. 

A criação de um banco de dados permite, entre outros aspectos, que as 

análises do espaço se deem de maneira ágil e com toda a veracidade que a imagem 

de alta resolução espacial permite, já que o banco de dados foi constituído com 

informações das feições vetorizadas no sistema SIG e, através de critérios de 

representação foi hierarquizado permitindo que se trabalhassem os dados de diversas 

formas a partir dos atributos vinculados ao banco de dados.   

Portanto, com os atributos agregados às feições mapeadas, pode-se definir 

parâmetros para trabalhar estes dados a fim de se obter resultados da sobreposição 

das informações que congregou as informações inseridas no banco de dados de modo 

a trabalha-las de acordo com a situação espacial da área de estudo e suas 

particularidades que permitiram inferir sobre a propensão à ocupação nas áreas da 

faixa de domínio mapeadas para o trecho de estudo. 

 

2.5.1 Avaliação Multicritério  
 

A análise por avaliação multicritério é uma das técnicas disponíveis no SIG, 

usuais no desenvolvimento de problemas de caráter espacial, para abordagem de 

diversos temas, segundo Becker et al. (2009) e Ramos (2000). Ainda, outra definição 

citada pelos autores, atesta que a análise multicritério é a incorporação de um conjunto 

de técnicas e métodos aplicados para auxiliar ou apoiar o processo de tomada de 

decisão, dada uma variedade de critérios, estabelecendo relação de preferências 

entre as alternativas. 

Em uma análise multivariada ou multicritério, os critérios podem ser fatores ou 

restrições. Restrições limitam-se de maneira absoluta às possibilidades de um 
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determinado tema analisado. Fatores aumentam ou reduzem a adequabilidade de um 

determinado tema em um conjunto de valores padronizados em uma escala 

equivalente. 

Os conceitos e técnicas cartográficas, apoiado em softwares que permitem a 

análise espacial, como o ArcGis, proporcionam por meio de levantamento de dados 

alfanuméricos, subsidiados por utilização de imagens de satélites com alta resolução 

espacial, mapas temáticos em escadas distintas. 

O método adotado neste estudo trata-se da análise multicritério, que foi 

processada no softwera ArcGis 10. do GeoLab8. Para obtenção do resultado, foram 

inseridas variáveis com pesos determinados, com intuito de elaborar o mapa de 

propensão a ocupação da faixa de domínio do Contorno Rodoviário de Florianópolis, 

em específico no Município de Palhoça/SC. 

Foram analisadas três variáveis para alcançar o resultado esperado, sendo: 

uso e ocupação do solo, declividade e proximidade das vias. Para cada variável, foi 

definido classes, contendo pesos que foram inseridos no ArcGis 10.  

O mapa de propensão foi possível com a estruturação de um banco de dados 

que organizou cada feição trabalhada de modo a representar a influência que submete 

a faixa de domínio no quesito de ocupação. 

Os valores atribuídos a cada feição foram chamados de pesos e, estes 

subsidiaram o mapa de propensão através da sua sobreposição. Neste método foi 

possível indicar no conjunto das variáveis mapeadas, quais características 

congregadas indicam maiores chances de ocupação. Os maiores pesos foram dados 

quando a feição exercia grande atrativo à ocupação, assim como o menor peso foi 

atribuído às feições que menos favorecia a ocupação e ou utilização do espaço-

território. 

 

2.6 Contorno Rodoviário de Florianópolis  
 

A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, trata as áreas marginais de domínio público às rodovias9, ou faixas de 

                                                
8 Laboratório de Geoprocessamento da UDESC. 
9 Via rural pavimentada. Código de Trânsito Brasileiro, Anexo I. 



32 
 

domínio, como a superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob 

responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição 

sobre a via10.  

Segundo a CNT - Confederação Nacional do Transporte (2014), o modo 

rodoviário apresenta 61% da matriz de transporte no Brasil e é de fundamental 

importância para o desenvolvimento do país e para sua integração social e econômica. 

Porém, as condições da infraestrutura rodoviária se revelam deficientes em todas as 

pesquisas realizadas nos últimos anos, ressalvando-se que os melhores trechos 

rodoviários são, quase sempre, os que foram concedidos a iniciativa privada. 

O processo de transferência para a iniciativa privada de serviços e utilidades 

públicas, trouxe a criação de estruturas administrativas, cuja finalidade é regular a 

execução dos contratos de concessão. Para Pires e Piccinini (1999), essas estruturas, 

denominadas de agências reguladoras, tem papel decisivo para o sucesso das 

políticas de reestruturação dos setores de infraestrutura. Tais agências reguladoras 

têm função de melhorar a governança regulatória, sinalizando o compromisso dos 

legisladores de não interferir no processo regulatório e tranquilizando os investidores 

potenciais e efetivos quanto ao risco, por parte do poder concedente, do não 

cumprimento dos contratos administrativos (PIRES; GOLSDTEIN, 2001). 

E de acordo com Gasparini (2008), bens públicos podem ser definidos como 

aqueles que pertencem à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e 

às respectivas autarquias, e, mesmo quando não pertencerem, de fato, às pessoas 

jurídicas de direito público, é considerado como tal se afetados por elas para prestação 

de um determinado serviço público. 

As margens de rodovias quando ocupadas irregularmente tornam-se um 

grande problema que envolve questões interdisciplinares ligadas, sobretudo, ao 

planejamento urbano e ao ordenamento do território, a segurança11 de seus usuários 

e à mobilidade no município. A ocupação dessas áreas só deve ser permitida se for 

resguardada a segurança dos usuários da via, ou seja, dos condutores que nela 

trafegam, dos proprietários de terrenos localizados as suas margens e dos pedestres 

                                                
10 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, Anexo I, via significa superfície onde transitam veículos, 
pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 
11 Neste contexto entendida como a salvaguarda da vida e a integridade física dos usuários das 
rodovias. 
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(OLIVEIRA, 2015). 

Na tentativa de reverter a situação e permitir melhorias no sistema, a União e 

alguns estados iniciaram os programas de concessões rodoviárias federais, 

regulamentado pela lei nº 8.978, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime 

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previstos no artigo nº 

175 da Constituição Federal. 

Em 2007 a ANTT publicou o edital nº 003/2017 para concessão da rodovia 

BR-116/376-PR e BR 101/SC, cuja vencedora do leilão foi a Autopista Litoral Sul S.A, 

pertencente ao grupo Arteris. Com o contrato de concessão assinado em 2008 para 

382,30 km de extensão, a empresa iniciou a operação da rodovia em 15 de agosto do 

mesmo ano. Esse contrato pertence ao Programa de Exploração de Rodovias (PER) 

definido pela ANTT, que é a fiscalizadora do contrato. Dentro do Programa de 

Exploração de Rodovias da BR-101/SC, no item 5.1.4 “Cronograma de Execução”, 

está prevista a construção do Contorno Rodoviário de Florianópolis, em pista dupla. 

De acordo com a ANTT (2017), o PER específica as condições para a 

execução do contrato de concessão, caracterizando todos os serviços e obras 

previstos para a realização da concessionária ao longo do contrato, incluindo as 

diretrizes técnicas, normas, características geométricas, parâmetros técnicos e 

cronograma de execução das atividades. 

O Contorno Rodoviário de Florianópolis é uma nova rodovia, em pista dupla, 

Classe 1A12, iniciando no km 175+200 da BR 101/SC e terminando no km 220+000 

da BR 101/SC, com aproximadamente 50 km de extensão, o qual se desenvolverá 

pelo Vale do Rio Inferninho em Biguaçu, passando pelo Vale do Rio Biguaçu, seguindo 

pela região de Forquilhas em São José, prosseguindo a leste do Espigão da Pedra 

Branca, pelo Vale do Rio Passa Vinte, Rio Maruim e Rio Aririú em Palhoça, retornando 

à diretriz da BR 101 nas proximidades da margem direita do Rio Imaruí. O traçado 

prevê a implantação de interseções nas principais vias de ligação, federais, estaduais 

e municipais, tais como as rodovias federais BR - 101 e BR - 282, as rodovias 

estaduais SC - 408 e SC - 407, a Rua Valmor Antônio Kair (Bigaçu), Estrada Geral de 

Alto Forquilhas (São José) e a Avenida Bom Jesus de Nazaré (Palhoça). 

O empreendimento é um bem público e pertence à União, ao Distrito Federal, 

                                                
12 Segundo DNIT (2010), são rodovias em pista dupla, com controle de acesso a faixa de rolamento.  
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aos Municípios e as respectivas autarquias. Segundo Oliveira (2009), quando o estado 

decide abrir determinado espaço para a construção de uma rodovia, o faz mediante a 

publicação de um Decreto de Utilidade Pública, que declarará aquele trecho como 

sendo de utilidade pública e no qual estará prevista a largura máxima da faixa de 

domínio. 

O Contorno Rodoviário de Florianópolis possui uma faixa de domínio de 70 

metros de largura, salvo os locais onde há necessidade de ampliação em função de 

cortes, aterros e/ou estruturas construtivas que demandam maior área lateral, como 

interseções. Para elaboração do projeto, admitiu-se que os critérios básicos, tais como 

velocidade diretriz, superelevação máxima, dentre outras que são os estabelecidos 

nas normas de Projeto Geométrico do DNIT para rodovia classe I. 

A plataforma viária do empreendimento foi projetada em pista dupla com duas 

faixas por sentido, dotadas de acostamentos, faixas de segurança e espaço para 

drenagem, além dos taludes de corte e aterro. 

Para todas as interseções projetadas, foram considerados vários fatores, tais 

como: velocidade, volume e composição do tráfego, características técnicas e 

disposição do sistema de vias locais. Todos os trevos foram projetados em desnível 

de forma a minimizar as interferências entre o tráfego local e o tráfego rodoviário do 

contorno. 

As distâncias de visibilidade foram calculadas em conformidade com as 

normas do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNIT, 1999, em 

função da classe da rodovia, considerando-se no projeto geométrico os seguintes 

tipos: 

a) Distância de visibilidade de parada; 

b) Distância de visibilidade para tomada de decisão; e 

c) Distância de visibilidade de ultrapassagem. 

No trecho final do Contorno, localizado no espigão da Pedra Branca, em 

função do relevo montanhoso fez-se necessário a implantação de túneis para vencer 

os grandes desníveis existentes ao longo da diretriz do traçado e, também, para 

minimizar os impactos socioambientais ocasionados pelo empreendimento. 
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Nos locais onde houver ocorrência de solos compressíveis (solos moles), 

estes serão removidos e serão transportados e compactados nas áreas de DME - 

Depósito de Material Excedente. Para a substituição dos solos compressíveis foi 

prevista a utilização de material drenante (areia) e aplicação de geodreno sobre manta 

geotêxtil. A aplicação da manta visa favorecer o processo de adensamento e evitar a 

contaminação do material drenante. 

Para o projeto, em trechos em encostas geotecnicamente instáveis, foram 

consideradas a implantação de viadutos em substituição aos aterros em solo 

convencionais, assim como outras medidas, para que haja contenção de encostas e 

minimização de riscos de processos erosivos e escorregamentos/abatimentos. 

 

2.7 Histórico do Empreendimento 
 

O Contorno Rodoviário de Florianópolis é um empreendimento que vem 

sendo discutido acerca de 20 (vinte) anos atrás pelos governantes e, só então com a 

inclusão do mesmo no contrato de concessão do Lote 7 é que se iniciaram os 

processos de elaboração de projetos, desapropriação e licenciamento ambiental. 

Portanto, a partir da assinatura do Contrato de Concessão da Exploração da 

Rodovia BR 116-376/PR e BR 101/SC, objeto do Edital no 003/2001, a Arteris Litoral 

Sul (ALS) iniciou os estudos para definição do projeto de implantação do Contorno 

Rodoviário de Florianópolis. Esses estudos foram apresentados à ANTT em dezembro 

de 2009 e considerados aprovados sem objeção. Porém, em janeiro de 2011, novos 

estudos foram realizados e o projeto revisado, onde foram reapresentados a ANTT. 

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2012, houve em audiência pública 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) do Contorno Rodoviário de Florianópolis, como parte do processo de 

licenciamento ambiental. Nestes dias, principalmente nos dias 16 e 18/10/2012, com 

audiências realizadas nos municípios de Biguaçu/SC e Palhoça/SC, houve por parte 

da administração municipal e população a rejeição dos traçados propostos, 

respectivamente, nos trechos Norte (Biguaçu) e Sul (Palhoça). O motivo principal da 

rejeição foi a intervenção que o empreendimento provocaria nas áreas de expansão 

urbana destes municípios e os impactos associados. 
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Diante deste fato, houve a decisão conjunta do Governo Federal, do Governo 

Estadual de Santa Catarina, dos governos municipais de Biguaçu/SC, São José/SC e 

Palhoça/SC e do Empreendedor em fazer a alteração do traçado em seus trechos 

Norte e Sul, que assim foi feito. O traçado completo do contorno recebeu declaração 

de anuência assinada pelo Governador de Santa Catarina e pelos prefeitos de 

Biguaçu, São José e Palhoça em março de 2013. 

Mesmo com a alteração do traçado da rodovia, no IBAMA não houve abertura 

de novo processo, estando o empreendimento Contorno Rodoviário de Florianópolis 

identificado pelo mesmo número de processo, aberto em 2009 no órgão ambiental 

para obtenção de licenças e autorizações. 

Então, o EIA revisado foi elaborado pela ALS e protocolado novamente no 

IBAMA, sendo apresentado à população através das audiências públicas realizadas 

nos municípios de Biguaçu, São José e Palhoça em novembro de 2013. 

Paralelamente ao Estudo Ambiental, necessário ao licenciamento no IBAMA, outros 

estudos específicos foram executados a fim de prover de informações outros órgãos, 

como FUNAI13, Fundação Palmares, IPHAN14 e Órgãos Responsáveis pelas 

Unidades de Conservação (ICMBio no âmbito federal), para que estes pudessem se 

manifestar no processo de licenciamento ambiental. 

No dia 09 de maio de 2014 o IBAMA expediu a Licença Ambiental de 

Instalação nº 1004/2014 à ALS, o qual autoriza a implantação da Obra do Contorno 

Rodoviário de Florianópolis, no trecho entre os Municípios de São José e Palhoça, do 

Km 211+543 ao Km 225+500, com extensão aproximada de 14 km. Em 23 de março 

de 2015, o IBAMA retificou a Licença de Instalação Nº 1004/2014, autorizando a 

implantação do empreendimento do km 175+200 da BR-101/SC ao km 229+240 do 

Contorno de Florianópolis, especificamente até a interseção com a BR-282, 

totalizando 46,7 km licenciado. Por fim, em fevereiro de 2019, o empreendimento 

recebeu a Licença de Instalação para todo o trecho, do km 175+000 da BR-101/SC 

ao km 220+000 da BR-101/SC, englobando os 50 km de obra, incluindo os trechos 

dos quatro Municípios.  

Além da Licença de Instalação, foram emitidas a Autorização da Supressão 

                                                
13 Fundação Nacional do Índio  
14 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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de Vegetação nº 895/2014, a Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material 

Biológico nº 464/2014 e a Portaria IPHAN nº 007/88 emitida pelo instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Para subsidiar a etapa da concessão da Licença Instalação o empreendedor 

elaborou o Plano Básico Ambiental (PBA), documento que faz parte do processo de 

licenciamento iniciado em 2009. Este contém 13 Programas Ambientais e 7 

subprogramas, os quais são necessários para a minimização dos impactos negativos 

e maximização dos impactos positivos decorrentes da implantação do 

empreendimento (tais impactos foram identificados durante a elaboração do EIA). 

As obras iniciaram em maio de 2014, primeiramente no Município de São José 

e, posteriormente avançaram para os Municípios de Palhoça e Biguaçu.  Para 

construção do empreendimento, foram previstas passagens inferiores a fim de atender 

as estradas municipais e acessos, mantendo assim as ligações entre as comunidades 

que ficarão no entorno da rodovia. Está projetada também, de modo a minimizar os 

impactos ambientais, a instalação de oito túneis, sendo quatro na pista norte e quatro 

na pista sul, totalizando 8 km de extenção. Cada túnel tem aproximadamente 1 km de 

extensão. A plataforma da rodovia foi projetada em pista dupla com duas faixas por 

sentido, dotadas de acostamentos, faixas de segurança e espaço para drenagem. 

De acordo com técnicos do Contorno Rodoviário de Florianópolis, o mesmo 

movimentará para a sua construção, mais de 22 milhões de metros cúbicos de 

materiais para a implantação da plataforma de terraplenagem. É previsto uma 

escavação de aproximadamente 11 milhões de metros cúbicos de solo, material de 

primeira categoria15, e 2,3 milhões de escavação em rocha. Também, o projeto 

descreve, que em alguns segmentos do traçado, será necessário efetuar a remoção 

de solos moles16 para possibilitar a execução do aterro, cujo volume poderá chegar a 

aproximadamente 350.000 metros cúbicos.  

O Projeto de Engenharia do Contorno foi elaborado, tendo como 

características técnicas: 

                                                
15 Segundo DNIT (2009), compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados 
ou não, com diâmetro máximo e inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. 
16 DER/PR (2005), defini como depósitos de solos orgânicos, turfas, areias muito fofas ou solos 
hidromórficos em geral. 
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 Extensão: 49,82 Km;  

 Velocidade diretriz: 100 Km/h;  

 Superelevação máxima: 8%;  

 Raio mínimo: 375 m;  

 Largura do canteiro central: 10,60 m;  

 Largura da faixa de rolamento: 3,60 m;  

 Rampa máxima: 4%;  

 Gabarito mínimo vertical: 5,50 m;  

 Declividade transversal da pista: 2%;  

 Declividade transversal do acostamento: 5%;  

 Largura do acostamento externo: 3 m;  

 Largura do acostamento interno: 0,60 m;  

 Faixa de domínio: 70 m.  

 

 

2.8 Desapropriação 
 

Do ponto de vista do Meio Socioeconômico, a questão da necessidade de 

reassentamento e desapropriação para implantação de um empreendimento é um dos 

impactos considerados de maior relevância, tendo em vista o grau de incertezas, 

desconforto e insegurança que costuma causar junto às populações atingidas, sendo 

um potencial elemento de geração de conflitos. Segundo levantamento e mapeamento 

feito para a elaboração do EIA do Contorno (MPB Engenharia, 2013), as tipologias de 

uso das propriedades interceptadas pela Rodovia estão representadas na Figura 2. 
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Figura 2 Tipologia de edificações interceptadas pela Rodovia. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2013. 

 

Em todos os trechos onde haverá necessidade de remoção de construções 

em função da implantação do projeto em pauta, o meio de transporte predominante é 

o automóvel. Em seguida, a população utiliza os ônibus coletivos, havendo 

necessidade de se percorrer distâncias razoáveis diariamente. 

As desapropriações são necessárias para construir o Empreendimento e, para 

isso o governo federal, através da Presidência da República, publica no Diário Oficial 

da União, um DUP17, o qual autoriza o responsável a iniciar o processo de 

desapropriação de áreas e a indenizar os seus respectivos proprietários, sendo 

composta pelas seguintes etapas: 

 Cadastro das propriedades por uma equipe especializada, com o 

levantamento topográfico, identificação com precisão da localização da 

área através de coordenadas geográficas, bem como suas 

características e medidas; 

 Elaboração do laudo técnico de avaliação das áreas e eventuais 

benfeitorias encontradas. Esses laudos consideram os preços 

praticados de mercado, de acordo com as normas técnicas vigentes, 

                                                
17 Decreto de Utilidade Pública 
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dentre elas a ABNT18 e do IBAPE19; 

 Visita as propriedades, com apresentação do laudo técnico e início das 

negociações. Havendo concordância dos moradores, é firmado um 

contrato entre as partes, onde será realizado o pagamento integral do 

preço acordado. 

 Para casos em via judicial, havendo concordância dos moradores, será 

firmado um acordo judicial e realizado o pagamento integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                
18  Associação Brasileira de Normas Técnicas  
19 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia 
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CAPÍTULO 3 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 Materiais 
 

Para elaboração do estudo foram necessários à utilização de materiais, tais 

como: 

a) Notebook; 

b) Software ArcGis 10; 

c) Microsoft word 2013; 

d) Imagens áereas da SDS do voo realizado entre 2010 e 2013; 

e) Levantamento das classes de cobertura do solo do IBGE, levantadas 

em seu Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra no Brasil (2016-

2018); 

f) Classes de relevo e declividade determinadas segundo parâmetros 

definidos pela Embrapa (2006); 

g) Legislação: Lei nº 13.516/2005; Decreto Regulamentar n° 3.930 de 2006; 

Art. 50 do Código de Trânsito Brasileiro; Lei nº 6.766/79; Lei nº 

6.063/82; Lei nº 14.976/09; Lei nº 8.987/95; Lei 13.913/19. 

h) Plano diretor do Município de Palhoça – Lei nº 16/1993. 

 

3.2 Caracterização da Área de Estudo 

 

A área estudada compreende a faixa de domínio caracterizada no 

Empreendimento Contorno Rodoviário de Florianópolis (Figura 3) e, em específico as 

análises espaciais foram realizadas em áreas que se localizam no Município de 

Palhoça/SC. Conforme já descrito no item 2.5, trata-se de uma rodovia em construção 

com objetivo de desviar o trafego de longa distância da região metropolitana da 

Grande Florianópolis.  

O Contorno Rodoviário de Florianópolis está localizado no Estado de Santa 

Catarina, na Mesorregião de Florianópolis, tendo seu início nas imediações do Rio 

Inferninho, entre os municípios de Governador Celso Ramos e Biguaçu, cujas 

coordenadas UTM aproximadas de início são: N 6.972.400m e E 724.210m (fuso 22), 
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passando pelo município de São José, e seu final próximo ao Rio Aririú, no município 

de Palhoça, coordenadas UTM aproximadas N 6.935.320m e E 730.180m (fuso 22), 

totalizando uma extensão de aproximadamente 50 quilômetros. 

Entre os municípios diretamente afetados pelo empreendimento, o município 

de Governador Celso Ramos será aquele que sofrerá menor interferência, pois 

receberá somente parte da estrutura formada pela interseção rodoviária norte, entre 

a BR-101/SC e o Contorno Rodoviário de Florianópolis. Conforme a Figura 3, no 

município de Biguaçu o Contorno terá uma extensão de aproximadamente 24 Km, 

desenvolvendo-se pelo vale dos Rios Inferninho e Biguaçu até a divisa com o 

Município de São José. Em São José, o Contorno terá uma extensão de 

aproximadamente 10 Km percorrendo o vale do Rio Forquilhas e Maruim e parte do 

espigão da Pedra Branca até a divisa com o município de Palhoça. Por fim, no 

município de Palhoça o Contorno terá uma extensão de aproximadamente 16 Km 

percorrendo parte do espigão da Pedra Branca seguindo até o vale do Rio Passa Vinte 

e posteriormente se desenvolvendo pelo vale do Rio Aririú, finalizando na BR-101/SC, 

onde formará uma nova interconexão rodoviária.
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Figura 3 Localização do Empreendimento Contorno Rodoviário de Florianópolis. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2014.
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O Município de Palhoça/SC está inserido na região metropolitana de 

Florianópolis, situado na porção geograficamente denominada Zona Costeira do 

Estado de Santa Catarina (MPB Engenharia, 2014).  

Segundo Koppen (1948), o clima da região é classificado como Mesotérmico 

Úmido ou Cfa e apresenta estações climáticas bem definidas. O regime de chuvas é 

bem distribuído durante todo ano (média de 1.500mm), com exceção dos meses de 

verão que apresentam pluviosidade superior podendo alcançar 2.000mm.  

A temperatura média apresenta pequenas oscilações ao longo dos meses do 

ano, no verão em torno de 25,2 °C e no inverno cerca de 17,5 °C, variando 

aproximadamente 7,7°C do mês mais quente (dezembro) ao mês mais frio (junho). 

Com relação às precipitações, região apresenta uma distribuição relativamente 

equilibrada das chuvas ao longo do ano, em decorrência das massas de ar oceânicas 

(MPB Engenharia, 2013).  

Conforme Figura 4, o município de Palhoça está inserido em áreas de domínio 

do Bioma Mata Atlântica, o qual se estende originalmente no Brasil ao longo de 17 

estados, cobrindo grande parte da costa do país, desde o Ceará até o Rio Grande do 

Sul. O conceito de hotspot20 atribuído à Mata Atlântica está fundamentado no 

considerável número de espécies endêmicas, somado aos elevados níveis de pressão 

antrópica. No bioma, encontra-se 60% da fauna brasileira ameaçada de extinção (EIA, 

2013). 

 

                                                
20 Área prioritária para conservação, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. 
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Figura 4 Biomas Brasileiros 

 
Fonte: IBGE, acessado em 08/10/2018. 

 

3.3 Método 

 

Segundo Bardin (apud GIL, 2002, p. 89), a análise de conteúdo desenvolve-

se em três fases, a primeira é a pré-análise, onde se procede à escolha dos 

documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do material para análise. A 

segunda é a exploração do material, que envolve a escolha das unidades, a 

enumeração e a classificação. A terceira etapa, por fim, é constituída pelo tratamento, 

inferência e interpretação dos dados. 

No Brasil, áreas da faixa de domínio de rodovia constantemente sofrem 

ocupações irregulares, como acorre na BR-101, na grande Florianópolis. Portanto, 

indica-se a necessidade de estudos que auxiliem no monitoramento desses locais, em 

especial nos empreendimentos que ainda não estão em operação, como é o caso do 

Contorno Rodoviário de Florianópolis. 

Após a identificação das restrições de utilização das áreas na faixa de domínio 

e, também, dos problemas relacionados as invasões nestas áreas, buscou-se por 

meio de um mapeamento temático unir informações relevantes relacionadas ao 
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favorecimento das ocupações. Portanto, esse estudo leva em consideração três 

diferentes variáveis que foram escolhidas pela atratividade/propensão as ocupações, 

gerando um mapeamento multicritério a partir do estabelecimento de pesos indicativos 

a propensão. 

O método de propensão foi possível devido a estruturação de um banco de 

dados que organizou as feições trabalhadas de modo a apresentar a influência que 

se submete a faixa de domínio no quesito ocupação. Os valores atribuídos a cada 

feição foram chamados de peso e, estes subsidiaram o mapa de propensão através 

da sua sobreposição. Com este método, foi possível verificar quais características 

congregadas indicam maiores chances de ocupação. Os maiores pesos foram 

inseridos quando a feição apresentava grande atrativo à ocupação, assim como o 

menor peso foi dado as feições que menos favorecia a ocupação ou utilização daquele 

espaço. 

Para atender aos objetivos propostos no estudo, o Fluxograma 1 apresenta o 

método empregado para este trabalho científico. 
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Fluxograma 1 Método de desenvolvimento do estudo 

 
 

A etapa 1 é constituída pela coleta de dados, contendo a revisão bibliográfica 

com as pesquisas realizadas em livros, artigos, dissertações e teses que foram base 

para formulação do estudo. Também, nesta etapa os documentos cartográficos foram 

levantados para o avanço dos estudos e elaboração dos mapas.  

A etapa 2 e constituída pela fase de processamento de dados, onde foram 

consideradas três variáveis, que seguem: 1 – Uso e ocupação do solo que era 

praticado na faixa de domínio e seu entorno; 2 – a declividade do terreno em toda sua 

extensão; 3 - Espaçamento em relação as vias de acesso. Para cada variável foram 

Definição do Problema 

Revisão Bibliográfica  Documentos Cartográficos 

Consolidação das 
informações pesquisadas  

Uso e Ocupação do 
Solo  

Declividade  

Imagem do uso e 
ocupação com os pesos   

Declividade com os 
pesos    

Imagem do 
distanciamento das vias 

com os pesos  

Mapa de 
propensão a 

ocupação 

Conclusões e Recomendações 

ETAPA 1 

ETAPA 3 

Distância das vias  

ETAPA 2 
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determinadas classes e, para cada classe foram atribuídos valores que foram 

chamados de peso e, estes subsidiaram a propensão através da sobreposição. 

Pautado neste método que foi possível indicar no conjunto das variáveis mapeadas, 

quais características congregadas indicam maiores chances a ocupação. Os maiores 

pesos foram dados quando a feição exercia grande atrativo à ocupação, assim como 

o menor peso foi atribuído às feições que menos favorecia a ocupação e ou utilização 

do espaço-território. 

A etapa 3 é composta pelo mapa de propensão a ocupação. Para elaboração 

do mapa, foi inserido a faixa de domínio da rodovia, onde foram considerados 200 

metros para cada lado da rodovia, e determinado 15 metros como área não edificante, 

85 metros como área de atenção e, 100 metros como área de planejamento. Após, 

foram inseridos os pesos determinados na etapa 2 e no raster calculator do ArcGis 

fez-se o cálculo de propensão a ocupação. 

Na realização das análises e elaboração de mapas, foram utilizadas imagens 

MDT21, obtidas no site da SDS, em voos realizados entre 2010 e 2013, onde mapeou-

se a área de estudo no Município de Palhoça/SC.  

 

3.3.1 Descrição das classes variáveis 

 

Para a variável 1 (Uso e Ocupação do Solo), os levantamentos foram 

baseados em consideração as classes levantadas pelo IBGE (2018) em seu 

Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra no Brasil (2016-2018), onde as imagens 

foram interpretadas em nove classes para que se determinasse o tipo de uso 

praticado, conforme Quadro 2. 

  

                                                
21 Modelo Digital do Terreno 
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Quadro 2 – Classes de Cobertura e Uso do Solo 
CLASSES DE COBERTURA E USO DA TERRA 

Classe Descrição Amostra 

Área Artificial  Áreas onde predominam 
superfícies antrópicas não 
agrícolas. São aquelas 
ocupadas por edificações, 
sistema viário, complexos 
industriais e comerciais e 
edificações que podem, em 
alguns casos, estar situadas 
em áreas peri-urbanas. 

 
Área 

arborizada 

Áreas com arborização de 
grande porte e significativas. 

 
Árvores 

Isoladas  

Áreas contendo árvores 
isoladas, podendo estar 
associadas a áreas de 
pastagens. 

 
Pastagem  Área de campo que não 

apresentam vegetação 
arbórea. 

 
Silvicultura Área caracterizada por plantios 

florestais de espécies exóticas. 
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Campos de 

futebol 

Inclui áreas com campos de 
futebol. 

 
Cultura 

Diversas  

Áreas com diferentes perfis de 
cultura, em padrão retangular. 

 
Corpo d’água  Inclui todas as águas interiores, 

como rios, riachos, canais e 
outros corpos d’água lineares. 
Também engloba corpos 
d’água naturalmente fechados 
e reservatórios artificiais. 

 
Área 

descoberta  

 

Locais sem vegetação, como 
os afloramentos rochosos, 
penhascos, recifes e terrenos 
com processos de erosão 
ativos.  

 
Fonte: IBGE. Diretoria de Geociências. Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra do Brasil. 
 

 

Com as informações estruturadas, gerou-se uma chave de interpretação, que 

serve de baliza para interpretar as feições nas imagens, criando assim um 

mapeamento homogêneo, uma vez que passa a ser um guia explicativo e ilustrativo 

para classificar as feições. 

Cada classe determinada, posteriormente foi considerada com um índice de 

atratividade à ocupação, partindo do pressuposto que áreas descampadas, com 
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pouca vegetação, podem ser mais atrativas a ocupação do que áreas com cobertura 

vegetal, principalmente com mata nativa ou algum outro plantio estabelecido. 

O índice de atratividade foi representado por pesos que foram distribuídos 

entre as nove classes variáveis, onde o menor valor indica menor propensão à 

ocupação e, o maior valor, maior propensão. 

Para obter a variável 2 (declividade), utilizou-se as imagens obtidas no site da 

SDS, em voo realizado entre 2010 e 2013, onde com a ferramenta slope do arcgis fez-

se o raster da declividade que foram classificados de acordo com as classes. As 

classes foram determinadas segundo parâmetros definidos pela Embrapa (2006), 

conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 Classes do Relevo/declividade da Embrapa. 
CLASSES DO RELEVO 

Classe  Descrição 

Plano Superfície de topografia horizontal, onde os desnivelamentos 
são pequenos, com declividade variáveis de 0 a 3%. 

Suave ondulado Superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 
conjunto de colinas e/ou outeiros (elevações de altitudes 
relativas até 50m e de 50 a 100m, respectivamente), 
representando declives suaves, predominantemente variáveis 
de 3 a 8%. 

Ondulado Superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 
conjunto de colinas e/ou outeiros, apresentando declives 
moderados, predominantemente variáveis de 8 a 20%. 

Forte Ondulado Superfície de topografia movimentada, formada por outeiros 
e/ou morros (elevações de 50 a 100m e de 100 a 200m de 
altitudes relativas, respectivamente) e raramente colinas, com 
declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%. 

Montanhoso Superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas 
acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas, 
maciços montanhosos e alinhamentos montanhosos, 
apresentando desnivelamentos relativamente grandes e 
declives fortes e muito fortes, predominantemente variáveis de 
45 a 75%. 

Escarpado Áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo 
superfícies muito íngremes e escarpamentos, tais como: 
aparados, iataimbés, frentes de cuestas, falésias, vertentes de 
declives muito fortes, usualmente ultrapassando 75%. 

Fonte: Embrapa. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 
 
 

As classes de declividade também tiveram um índice aplicado para 

representar a propensão à ocupação. 

Existe legislações que protegem áreas muito declivosas, a exemplo a Lei do 

Parcelamento do Solo, Lei nº 6766/79, que proíbe a expansão urbana em terrenos 
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que tenham declividade maior ou inferior a 30%. Desta forma, corrobora-se a 

preocupação com as áreas uma vez que são impróprias para construções, sendo 

consideradas dificultosas nesse estudo, criando assim, uma hierarquia a propensão à 

ocupação em relação aos níveis de declive apresentados pelo terreno. 

A terceira variável refere-se ao distanciamento das vias públicas até a faixa 

de domínio da rodovia. Esta variável é importante devido a atratividade que exerce 

nas ocupações, uma vez que se tem facilidade de acesso aos terrenos ou no 

deslocamento para outras áreas. Os vetores representando as vias de acesso foram 

obtidos pela análise espacial juntamente com o mapeamento das classes de uso do 

solo, ou seja, quando foram mapeadas as feições da variável Uso do Solo, foi 

vetorizado também as vias públicas. Após, as vias mapeadas foram extraídas do 

arquivo uso do solo e passaram a compor outra variável, a que representou a 

influência das vias públicas para propensão a ocupação. 

A influência a propensão foi mensurada para que fosse representada sua 

atratividade em relação a ocupação, através da aplicação de um buffer em relação as 

vias interpretadas, que a cada 25 metros graduou a propensão gerando 5 níveis. 

As classes foram inseridas baseadas no método aplicado na dissertação de 

mestrado da Engenheira Julia Cucco e, que poderiam contar no plano diretor do 

Município de Palhoça/SC, visto que é um importante dado para o planejamento 

municipal. 

Baseado no método de Cucco (2011), a cada 25 metros a classificação foi 

determinada empiricamente, para que pudesse cobrir a área estudada, gerando cinco 

classes, conforme segue: 

- 0 a 25 metros de distância em relação à via principal; 

- 25 a 50 metros de distância em relação à via principal; 

- 50 a 75 metros de distância em relação à via principal; 

- 75 a 100 metros de distância em relação à via principal; 

- 100 a 125 metros de distância em relação à via principal.  

O valor estipulado de 25 metros foi pensado unicamente para que os cinco 

distanciamentos igualmente gerados pudessem cobrir a área de mapeamento, ou 

seja, os 200 metros estabelecidos. 
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Para viabilizar o estudo, as classes das variáveis foram processadas no 

softwere ArcGis 10. Ainda, a atribuição dos pesos se deu a partir de uma consulta à 

um especialista da UDESC, que estabeleceu os critérios e definiu de forma orientativa 

como deveria ser considerada as variáveis desta pesquisa. Entretanto, por se tratar 

de uma dissertação de mestrado, seria importante que essa consulta fosse realizada 

por distintos especialistas e, que tudo fosse analisado e integrado. 

 

3.3.1.1 Definição dos pesos 
 

Após a escolha das variáveis e, obtidos os dados por meio da interpretação 

sobre imagens satélites, foram trabalhadas as informações congregando pesos às 

feições. Esses pesos foram dados para as classes de todas as variáveis do modelo 

com intuito de graduá-las pela propensão à ocupação. 

Seguindo os autores Escada e Alves (2001), Pinheiro e Kux (2005) e Cucco 

(2011), foram estabelecidos o método de aplicação dos pesos das variáveis, pois 

estes autores colocam algumas classes como mais suscetíveis a ocupação. 

Os pesos variaram de 1 a 5 e, em todos os casos o menor valor (1) foi atribuído 

as feições com características menos facilitadoras a ocupação e, as feições 

consideradas com potencial para modificações e utilização receberam o maior valor 

(5).  

Para a variável Uso e Ocupação do Solo, algumas classes repetiram os pesos, 

ou seja, oito feições interpretadas suscitaram o mesmo nível de propensão à 

ocupação. Receberam maior peso as classes de área descoberta e pastagem, peso 

5. Com peso 4 ficaram as classes de árvores isoladas e campos de futebol; com peso 

3 ficou a silvicultura. Para o peso 2 foram consideradas as áreas arborizadas e de 

cultivos diversos e, por fim, com peso 1 foram considerados os corpos d’água e a área 

artificial. 

Os pesos atribuídos à classe de Uso e Ocupação do Solo estão apresentados 

no Quadro 4. 
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Quadro 4 Pesos atribuídos para as classes de Uso e Ocupação do Solo. 

Classes do Uso do Solo Pesos Atribuídos 

Área descoberta 5 

Pastagem 5 

Árvores Isoladas 4 

Campo de Futebol 4 

Silvicultura 3 

Área arborizada 2 

Cultivos diversos 2 

Área artificial 1 

Corpos d’água 1 

 

As classes estabelecidas para declividade foram de acordo com os 

parâmetros da EMPBRAPA. Os pesos não se repetiram devido ao número de classes 

ser compatível com o número de gradações estipulada no método para pesos. Então, 

cada classe de relevo recebeu um peso atribuído a facilidade ou dificuldade de 

ocupação humana representada pela inclinação do terreno. 

Baseado na dificuldade de ocupação, as áreas mais inclinadas receberam 

peso 1, devido a dificuldade e ilegalidade de ocupar locais com inclinação acima de 

45%. Já as áreas que possuíam inclinação praticamente nula (0 a 3%) receberam o 

peso 5, devido a facilidade de ocupação. O quadro Quadro 5 apresenta os valores 

atribuídos. 

 
Quadro 5 Pesos atribuídos às classes de Declividade. 

Classificação para Declividade Pesos 

0 a 3% 5 

3 a 8% 4 

8 a 20% 3 

20 a 45% 2 

Acima de 45% 1 
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No que se refere a terceira variável (Espaçamento em relação as vias de 

acesso), definiu-se também os pesos para cada distanciamento criado.  

Para cada distanciamento de 25 metros adotou-se um peso distinto, sendo 

atribuído ao mais próximo da via o maior peso que representará a maior propensão. 

Para o restante dos pesos, quanto mais distante ficava o buffer, menor era o valor 

atribuído.  

A definição dos distanciamentos das vias foi baseada na dissertação de 

mestrado da Engenheira Julia Cucco (2011), onde o primeiro buffer foi gerado com 

distanciamento de 0 a 25 metros em relação à via e levou peso 5, indicando alta 

propensão à ocupação para as áreas próximas as vias. O segundo buffer foi de 25 a 

50 metros da via e recebeu peso 4; o buffer seguinte de 50 a 75 metros levou o peso 

3. O buffer de peso 2 corresponde à distância de 75 a 100 metros da via e, com menor 

peso está o buffer de 100 a 125 metros da via, conforme Quadro 6. 

 
Quadro 6 Classes sobre a proximidade das vias e seus pesos. 

Classificação para proximidade das vias Pesos 

0 a 25 metros 5 

25 a 50 metros 4 

50 a 75 metros 3 

75 a 100 metros 2 

100 a 125 metros 1 

  

No que se refere a aplicação dos pesos, os arquivos de cada variável que 

estavam em formato vetorial foram exportados para o formato raster (matricial) para 

receber esse valor numérico no banco de dados. Segundo Câmara e Medeiros (2009), 

a representação matricial supõe que o espaço pode ser tratado como uma superfície 

plana, onde cada célula está associada a uma porção do terreno. 

A utilização do formato raster se fez pela necessidade de sobreposição dos 

pesos que foram atribuídos aos pixels (célula) de cada feição desenhada. Portanto, 

com as informações sobre os pesos é possível estabelecer o modelo matemático 
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baseado na sobreposição das informações para todas as variáveis. 

Para a variável Declividade os dados obtidos já se encontravam em formato 

raster, sendo apenas reclassificados de acordo com os pesos estabelecidos. 

Então, todas as feições mapeadas de cada variável foram relacionadas a um 

peso entre 1 a 5, conforme já definido. Os pesos foram inseridos no arquivo em uma 

coluna no banco de dados, disponibilizados pelo software ArcGis. 

Como cada variável possui níveis de importância diferentes para o diagnóstico 

das áreas, foram então estabelecidos pesos para cada uma das três. Os valores para 

caracterização de uma variável em função da outra foram aplicados no momento da 

sobreposição, de modo a não incluir estes valores atribuídos às variáveis do banco de 

dados. 

O Uso e Ocupação do Solo recebeu maior representatividade (50%) frente a 

propensão à ocupação, devido ao seu detalhamento e sua importância, no resultado 

final. A proximidade das vias apresentou 30% no peso final visto a sua facilidade a 

ocupação e, por último, a Declividade do terreno representa 20% no cálculo final, 

conforme Quadro 7. 

 
Quadro 7 Valores por variável para os cálculos e representatividade em porcentagem ao modelo. 

Classe Porcentagem representativa 

de propensão 

Valor utilizado 

Uso e Ocupação do Solo 50% O,5 

Proximidade das Vias 30% 0,3 

Declividade 20% 0,2 

 

 

3.3.1.2 Propensão 
 

Com a utilização do software ArcGis 10, foi possível realizar as análises por 

meio das informações atribuídas as feições mapeadas.  

O recurso associado ao comando raster calculator permite sobrepor os dados 

contidos em cada pixel de cada classe das variáveis e, seguindo uma operação 
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matemática gera um resultado desta convergência. A ferramenta está disponível no 

software ArcGis e, foi utilizada para que os valores escolhidos fossem transmitidos 

nos arquivos raster gerados na aplicação do modelo. 

Através de funções de álgebra de mapa, é possível combinar 

matematicamente camadas ou planos por meio de três tipos de procedimentos, 

conforme Lacruz e Souza Junior (2009): 

 Modificar aritmeticamente os atributos dos valores dos dados 

sobre um espaço por uma constante; 

 Transformar matematicamente os atributos dos valores dos 

dados por uma operação padrão; 

 Combinar matematicamente (adicionar, subtrair, multiplicar, 

dividir) diferentes camadas de dados para produzir um 

resultado composto. 

Baseado em Cucco (2011), definiu-se a formula utilizada no raster calculator 

para obter os resultados esperados referente a propensão, conforme segue: 

Propensão: [(uso do solo * 0,5) + (buffer das vias * 0,3) +(declividade do 

terreno * 0,2)]. 

Para determinar a fórmula de propensão, um geógrafo com formação voltada 

em geomorfologia foi consultado. Conforme já mencionado, seria interessante que 

outros profissionais distintos fossem consultados, pois teriam visões distintas sobre 

os critérios estabelecidos nesse trabalho. 

Por fim, para uma melhor análise, foi possível sobrepor o mapa de propensão 

ao mapa de uso e ocupação do solo do Plano Diretor do Município de Palhoça/SC, no 

intuito de analisar o que o município planejou para as áreas lindeiras a faixa de 

domínio do Contorno Rodoviário de Florianópolis. 
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CAPÍTULO 4 
 

 
4 RESULTADOS E ANÁLISES 
 

4.1 Mapa de Propensão 

 

Para realização das análises, o mapa de propensão foi aplicado em um trecho 

do Contorno Rodoviário de Florianópolis, localizado no Município de Palhoça, com 

aproximadamente 16 quilômetros de extensão. Dentre os Municípios que o 

empreendimento irá cortar, o de Palhoça possui a maior extensão de perímetro 

urbano, mas também contempla uma grande região com vegetação densa, próxima a 

Pedra Branca. 

O mapa de propensão gerado, a partir do mapeamento das variáveis julgadas 

necessárias, compõe a base das análises indicando as áreas com alta propensão a 

ocupações próximas ao Contorno Rodoviário de Florianópolis e, até mesmo dentro da 

faixa de domínio do empreendimento.  

Desta forma, o problema “ocupação” pode, a partir das análises do produto 

gerado, contribuir para o seu controle, uma vez que se apresentou os locais com 

maiores chances de serem ocupados, visto o arranjo das variáveis analisadas. 

Para determinar a propensão na faixa de domínio, foi realizado uma análise 

multicritério, indicando as áreas que necessitam de maiores cuidados frente ao arranjo 

das variáveis consideradas. A análise multicritério se baseia na classificação e 

operações matemáticas específicas que contabilizam os valores previamente 

atribuídos. 

Foram elaborados mapas para variável de uso e ocupação do solo, 

declividade e distanciamento das vias e, inserido as classes com os pesos 

determinados, conforme Figura 5, Figura 6 e Figura 7. A partir desses mapas, o mapa 

de propensão a ocupação (Figura 8) foi gerado, contendo o modelo matemático 

descrito no item 3.3.1.2 Propensão, do método. 

Conforme descrito no item 3.3 “Método”, na elaboração dos mapas foram 

considerados, além da faixa de domínio da rodovia, 200 metros para cada lado, a fim 

de avaliar o entorno e como se comporta a região por onde a nova rodovia irá passar. 

Os 15 metros iniciais, após a faixa de domínio, tratam-se da área não edificante, 
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protegida pela Lei nº 6.766 (1979) que proíbe construções ao longo de 15 metros e, 

que sofreu alterações pela Lei 13.913 (2019), onde determina: 

“III - Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa 
não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser 
reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do 
planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.” 

 

Após os 15 metros, foram considerados 85 metros como área de atenção, 

onde o intuito é alertar o poder municipal bem como a concessionária para as 

ocupações que estão chegando próximas da nova rodovia e que se sofrerem 

expansões podem levar a uma ocupação indesejada dentro da faixa de domínio. Por 

fim, 100 metros foram considerados como de planejamento, onde é dever do poder 

público, nesse caso a Prefeitura Municipal, planejar o território para que se tenha um 

ordenamento da região.  

Observa-se que o mapeamento realizado é de suma importância para região, 

visto que não é de interesse da concessionária, que a nova rodovia se torne um 

corredor urbano, como acontece atualmente com a BR-101/SC na região da Grande 

Florianópolis, já que o objetivo do Contorno Rodoviário de Florianópolis é dar fluidez 

ao tráfego de longa distância. 

No mapa de propensão (Figura 8), a fim de realizar a análise quantitativa para 

o potencial de ocupação irregular, de acordo com os pesos estabelecidos foi possível 

determinar as porcentagens das classes, considerando:  

 Peso 1: Baixa Propensão 

 Peso 2: Baixa/Média Propensão 

 Peso 3: Média Propensão 

 Peso 4: Média/Alta propensão 

 Peso 5: Alta propensão 
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Figura 5 Mapa de uso e ocupação da terra  
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Figura 6 Mapa de declividade. 
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Figura 7 Mapa de distanciamento das vias. 
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Figura 8 Mapa final de propensão à ocupação - operação matemática de soma das variáveis. 



64 
 

A distribuição dos gradientes de propensão à ocupação indica a grande 

variação de feições e características considerando-se a área estudada. O trecho 

estudado, localizado no Município de Palhoça/SC, mostrou-se heterogêneo, assim 

alternando campos, áreas ocupadas, pastagens, lavouras entre outros usos 

praticados. 

Diante os mapas apresentados, quando comparados separadamente, 

verifica-se que os locais com baixa propensão a ocupação localizam-se mais ao norte 

e os com alta propensão estão localizados ao Sul. 

O mapa de propensão a ocupação, que leva em consideração as três variáreis 

aplicadas na operação matemática no raster calculator, é possível verificar que as 

áreas que possuem peso 5, de alta propensão a ocupação, na grande maioria estão 

localizadas nas proximidades da faixa de domínio ou até mesmo dentro, indicando um 

alerta à concessionária que administra a rodovia, pois tratam-se de locais com maior 

atenção a fiscalização. 

O trecho da rodovia, localizado mais ao Sul, é o que se apresenta com a maior 

parte das áreas de alta e média/alta propensão. Esse fato ocorre, provavelmente, por 

se tratar da parte mais urbanizada, proporcionando facilidade de acesso as áreas e 

também por possuírem locais com pouca vegetação. Já a parte localizada mais ao 

norte, por possuir áreas ainda com grande vegetação e declividades acentuadas, 

torna-se difícil a ocupação nesses locais.  

Independente das práticas de uso do solo, foi possível, de acordo com o mapa 

de propensão, estimar um indicativo quantitativo e espacial para o potencial de 

ocupação irregular da área de estudo. Os valores em porcentagem foram resultantes 

da estimativa quando considerada a área de estudo em 100%, distribuindo este 

percentual conforme a incidência das classes de propensão. 

A classe considerada Média/Alta propensão ocupou maior porcentagem em 

relação a área total com 31%. Em seguida, tem-se a classe de propensão Média com 

valor de 28%. Logo após, encontra-se a classe para Baixa/Média propensão com 

24%, seguido da classe Alta com 16%. Por fim, considerou-se a classe Baixa 

propensão, com menor porcentagem quando comparada as demais, que apresentou 

1% da área total estudada, conforme gráfico da Figura 9. 
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Figura 9 Gráfico com a porcentagem da propensão à ocupação 

 
 
 

Diante aos resultados apresentados no gráfico da Figura 9, o qual indica que 

a maior parte das áreas se classificam como Média/Alta (31%) e Média propensão, 

analisa-se que a região do Município de Palhoça/SC é uma área do Contorno Viário 

de Florianópolis que necessita de atenção por parte da concessionária responsável 

pela administração da rodovia bem como pelo órgão municipal, a fim de evitar 

ocupações irregulares na faixa de domínio, ocasionando um impacto socioambiental 

na região. 

As informações apresentadas tendem a facilitar as ações por parte da 

concessionária responsável por administrar a nova rodovia, conhecendo, para o 

trecho estudado, um quantitativo para alarmar as condições que segundo os temas 

mapeados, apontam a ocupação em áreas da faixa de domínio. 

O mapa de propensão, sob a perspectiva da análise multicritério, possibilitou 

indicar e conhecer os locais considerados mais vulneráveis a ocupação irregular. 

Portanto, a necessidade de monitoramento reporta à importância de se manter os 

dados de análises atualizados por meio da interpretação sobre imagens recentes. 

Através de um monitoramento eficaz é possível acompanhar a dinâmica urbana e 

agregar mais condicionantes ao mapeamento. 

A escolha por uma gradação de cores que tende do bordo para o amarelo 

1%

24%

28%

31%

16%

Porcentagem da Propensão à Ocupação

Baixa Baixa/Média Média Média/Alta Alta
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claro, demonstrando os níveis de propensão, foi utilizada para melhor exibir a situação 

atual do ambiente que está num nível de preocupante vulnerabilidade, visto que 

grande parte do trecho se encontra com altos valores de propensão. 

As áreas que tendem ao bordo são justamente aquelas que estão mais 

propensas à ocupação visto a combinação entre as classes mais suscetíveis de cada 

variável. As áreas mais claras, com tons de amarelo, apresentam menor propensão 

demonstrando que a combinação das classes variáveis, em algum ponto, não 

favorece a ocupação. 

Para uma análise efetiva referente a propensão a ocupação na faixa de 

domínio do Contorno Rodoviário de Florianópolis, conforme Figura 11, o mapa de 

propensão foi sobreposto ao mapa do plano diretor do Município de Palhoça, no intuito 

de verificar o ordenamento do território.  

No mapa de sobreposição com o plano diretor, não foi possível inserir uma 

legenda para as classes definidas no plano, pois a imagem utilizada encontrava-se 

em pdf, entrando como uma imagem fechada no Software ArcGis. Portanto, o quadro 

da Figura 10 apresenta a descrição das classes de acordo com o mapa de 

zoneamento do solo do Município de Palhoça. 
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Figura 10 Legenda extraída do mapa de zoneamento do solo do Município de Palhoça/SC. 

 
Fonte: Plano Diretor de Palhoça/SC.
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Figura 11 Mapa de propensão à ocupação sobreposto ao Plano Diretor do Município de Palhoça/SC. 
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O Plano diretor serve para orientar o desenvolvimento e ordenamento da 

expansão urbana do município. Ele deve apresentar informações de como fazer com 

que a cidade se desenvolva de forma organizada, além de definir onde as empresas 

podem se instalar, a localização do comércio e até a altura dos prédios. Trata-se de 

um reconhecimento de como a cidade funciona, do território físico, do meio ambiente, 

o que deve ser preservado e o que deve ser urbanizado. 

Portanto, é muito importante além de considerar as três variáveis (uso do solo, 

declividade e distanciamento das vias), observar também o mapa do plano diretor do 

Município de Palhoça para poder analisar e concluir quais são as áreas de maior alerta 

para a concessionária quanto a possíveis ocupações indesejadas na faixa de domínio 

do empreendimento. 

Considerando o ordenamento apresentado no Plano Diretor do Município, 

observa-se que grande parte do Contorno Rodoviário de Florianópolis está inserido 

em áreas consideradas ARP1 (Área Residencial Predominante) de cor amarela e APL 

(Área de Preservação com Uso Limitado) de cor verde claro.  

No mapa de ordenamento do Município de Palhoça, quando sobreposto com 

o mapa de propensão a ocupação, verifica-se que as áreas localizadas ao sul, 

próximas a BR-282, do traçado da rodovia possuem maior probabilidade a possíveis 

ocupações do que as localizadas ao norte. Este fator ocorre porque ao sul concentra-

se a região mais urbanizada, com menor declividade e, ainda, no mapa de 

ordenamento do Município essas áreas são consideradas como ARP1 (Área 

Residencial Predominante) de cor amarela, AMS1 (Área Mista de Serviço 1) de cor 

cinza, AMC3 (Área Mista Central) de cor verde e AMS2 (Área Mista de Serviço 2) de 

cor vermelha. 

Ainda que no ordenamento do solo do plano diretor, as áreas localizadas ao 

norte do traçado da rodovia sejam consideras em grande parte como APP (Área de 

Preservação Permanente) de cor verde escuro e APL (Área de Preservação de Uso 

Limitado) de cor verde claro, se compararmos com o mapa de propensão é possível 

analisar que existem locais já ocupados pela população, demostrando uma possível 

expansão urbana e, consequentemente um sinal de alerta para o Município ponderar 

construções futuras na região.  

Segundo o Plano Diretor do Município de Palhoça/SC, as áreas mencionadas 
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acima são consideradas como: 

 ARP1 (Área Residencial Predominante): os usos não residenciais, 

somente poderão estar localizados no pavimento térreo, compreendendo 

loja e sobreloja. 

 AMS1 (Área Mista de Serviço 1), AMS2 (Área Mista de Serviço 2) e (AMC3 

(Área Mista Central): são aquelas que concentram além de residências, 

atividades complementares às funções urbanas e que fortalecem a 

agregação da comunidade e produção, tais como comércio e serviços, 

lazer, recreação e serviços públicos. 

 APL (Área de Preservação com Uso Limitado): são aquelas que por suas 

características de solo, declividade, clima e vulnerabilidade às intempéries 

e calamidades ou outros condicionantes adversos, não ofereçam 

condições adequadas para determinadas formas de uso do solo ou que, 

por seu valor paisagístico e ecológico mereçam ter uso limitado. 

 APP (Área de Preservação Permanente): são, as áreas que devido às 

características de sítio, vulnerabilidade ou excepcional valor (...) 

paisagístico e/ou ecológico, mereçam ser consideradas de Preservação 

Permanente e ocupação totalmente proibidos, ressalvados os usos 

públicos necessários. 

Portanto, quando realizada a análise do mapa de propensão em sobreposição 

com o mapa do Plano Diretor do Munícipio, conclui-se que as áreas do traçado da 

rodovia, localizadas próximas a BR 282 e BR 101/SC, ou seja, ao sul, atualmente, são 

os ambientes com maior alerta no que se refere a possíveis ocupações na faixa de 

domínio do Empreendimento. 

Por se tratar de uma rodovia que se encontra em construção e, deste modo, 

as áreas foram desapropriadas e estão livres para as obras de engenharia, é 

fundamental que assim permaneça para que não haja impactos socioambientais. 

Porém, é de suma importância que a concessionária realize um trabalho junto à 

comunidade do entorno sobre a importância da preservação da faixa de domínio da 

rodovia, bem como informando todas as proibições, conforme determina a legislação.  
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4.2 Proposição para prevenções 

 

Segundo Brasil (1997), faz-se necessário divulgar e estabelecer ações que 

visem a comunicação social sobre as considerações a serem respeitadas com a 

implantação da nova rodovia. 

Brasil (1997) relata que as ações internas compreendem reuniões periódicas 

e capacitação para as equipes de manutenção e demais equipes de campo em 

relação a comunicação e relacionamento com a população. As ações externas 

contemplam campanhas e comunicações diretas entre a concessionária e a 

comunidade para esclarecimento sobre a rodovia e sua faixa de domínio. 

Para fazer uso da faixa de domínio, é obrigatório a solicitação de autorização 

junto ao órgão competente. Para Santa Catarina, o uso está previsto na Lei n° 13.516 

de 2005 e no Decreto Regulamentar n° 3.930 de 2006. Ainda, o Código de Trânsito 

Brasileiro determina que o uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes 

para as estradas e rodovias deverá obedecer às condições de segurança do trânsito 

estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

Ainda que haja normas e regras previstas em Lei, adotar medidas que visem 

a preservação da faixa de domínio livre de danos e utilizações indevidas, sem a 

autorização, devem ser implantadas tanto no âmbito interno da empresa responsável 

por administrar a rodovia, quanto externo em relação a população. 

Algumas ações entre a concessionária e a comunidade podem contemplar a 

implantação de hortas comunitárias na faixa de domínio, plantio de espécies nativas, 

no intuito de prevenir a sua incorreta utilização através do emprego de atividades 

permitidas que não causem danos a população e a rodovia. 

Esse tipo de projeto, se aprovado, torna a comunidade parte ativa do 

mecanismo de contenção de ocupações. Portanto, a população que participa destas 

iniciativas tende a conscientizar-se quanto a não utilização dessas áreas da faixa de 

domínio para fins não primitivos e que contrariem as normas de segurança, atuando 

contra as ocupações em conjunto com a empresa.  

A Figura 12 apresenta um exemplo de horta em caráter comunitário aplicado 

em Barbosinha/Piratininga, implantado em parceria com a Ecovias (concessionária de 
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rodovias), pois encontra-se dentro da faixa de domínio da rodovia Imigrantes, que a 

empresa administra. 

Figura 12 Plantio em caráter comunitário na faixa de domínio da rodovia Imigrantes. 

 
Fonte: https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diademenses-recebem-horta-comunitaria-44584 
 

O Projeto, trata-se de um programa intitulado como Agricultura Urbana, tem o 

objetivo de estimular e apoiar iniciativas de produção agroecológicas em espaços 

públicos e/ou particulares, promovendo segurança alimentar e nutricional à 

população. Além disso, o projeto visa também ocupar espaços ociosos, como é o caso 

de áreas da faixa de domínio, inibindo assim possíveis ocupações no local. 

Além de hortas comunitárias, um projeto de bastante relevância para a 

biodiversidade, seria a plantação de espécies nativas em locais específicos da faixa 

de domínio, onde além de se tornar um local pouco atrativo a ocupação irregular, 

funciona como uma barreira acústica, diminuindo o ruído, ocasionado pela rodovia, 

para a população que vive no entorno. 

Os projetos de plantio nesses locais contribuem para a manutenção da 

biodiversidade, forma corredores ecológicos, contribui para os recursos hídricos, 

reduz a incidência de processos erosivos no solo e, ainda contribui para redução de 

ocupações, melhorando muito a paisagem da região. 

Um exemplo positivo de plantio de espécies nativas na faixa de domínio, trata-
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se do plantio realizado na Ferrovia Norte Sul, que executou o projeto de plantio 

compensatório e recuperou áreas degradas da faixa de domínio, conforme a Figura 

13 e Figura 14. 

 

Figura 13 Delimitação da área de plantio dentro 
da faixa de domínio. 

 

Figura 14 Plantio de espécies na faixa de 
domínio. 

 
Fonte: https://infraestrutura.gov.br/images/2019/Documentos/viaviva/VALEC_SISPLANT.pdf 

 
 
 

No ano de 2005, o DNIT publicou um documento com instruções de proteção 

ambiental das faixas de domínio e lindeiras das rodovias federais, defendendo que a 

arborização e um projeto paisagístico em locais da faixa de domínio tem muito a 

contribuir, tanto para a recuperação de paisagens degradadas e, portanto servindo de 

medida compensatória à supressão da vegetação, quanto na preservação do 

patrimônio paisagístico da faixa de domínio e áreas lindeiras, reconstituindo 

corredores ecológicos anteriormente existentes, em especial, através de matas 

ciliares junto aos cursos d’água. 

Considerando que uma estrada de rodagem causa um grande número de 

impactos ambientais, com repercussões diretas nos meios físico, biótico e antrópico, 

a alternativa do plantio de espécies nesses locais tende a minimizar alguns impactos 

gerados e melhorar a paisagem no entorno da via, além de inibir ocupações 

indesejadas na faixa de domínio. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O Contorno Rodoviário de Florianópolis é um empreendimento de grande 

importância para a região metropolitana de Florianópolis, pois irá desviar o tráfego de 

longa distância da BR-101/SC entre os Municípios de Palhoça e Governador Celso 

Ramos, minimizando o número de carros e, principalmente de caminhões, que trafega 

diariamente naquela região. 

Porém, com a construção e operação da nova rodovia, impactos 

socioambientais podem surgir, sendo um deles as indesejadas ocupações irregulares 

na faixa de domínio. Como trata-se de um novo empreendimento e todas as áreas 

foram desapropriadas estando livres de edificações, o monitoramento e fiscalização 

desses locais é de suma importância para que não ocorram ocupações nesses 

espaços. 

O produto gerado neste estudo, mapa de propensão à ocupação foi 

viabilizado por meio do mapeamento de três diferentes variáveis determinadas por 

grau de suscetibilidade que foram trabalhados sobre a perspectiva da avaliação 

multicritério. 

O estudo teve por princípio gerar um material cartográfico que poderá ser 

utilizado para subsidiar ações voltadas à prevenção de invasões dentro da faixa de 

domínio do Contorno Rodoviário de Florianópolis, dando ênfase nos pontos mais 

críticos, ou ainda, por meio de medidas que impeçam a sua utilização. 

Lançando-se mão das geotecnologias obteve-se subsidio para que análises 

pudessem ser realizadas no tocante a possíveis ocupações irregulares em locais da 

faixa de domínio do Empreendimento, uma vez que o local deve ser mantido livre de 

utilizações, o que muitas vezes não é respeitado em várias rodovias. 

Obteve-se, atrelando informações pertinentes ao tema ocupação, um mapa 

de propensão para a faixa de domínio, no Município de Palhoça/SC, que apontou para 

este trecho os locais que suscitem, devido ao arranjo espacial, atratividade à 

ocupação.  
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Ao serem definidas as variáveis consideradas facilitadores de futuras 

ocupações, tomaram-se os produtos do sensoriamento remoto para, através da 

interpretação das feições observáveis nas imagens orbitais, obterem esses dados no 

ambiente SIG para as posteriores sobreposições que o sistema permite. 

Estas informações são relevantes para a caracterização do tema tornando 

possível conhecer a área de interesse em função dos aspectos que suscitam 

ocupações, direcionando a atenção da concessionária responsável pela rodovia para 

as áreas tidas com maiores chances de ocupação. 

As análises para apontar estas áreas foram facilitadas pela sobreposição das 

variáveis mapeadas. Com estes dados sobrepostos, onde todas as variáveis foram 

ponderadas por valores de influência atribuídos empiricamente, forneceu-se um 

produto cartográfico preciso, contendo as áreas com potencial de ocupação obtido 

pelo cruzamento de dados antes mapeados. 

Os valores atribuídos foram sobrepostos e somados e, com a resultante para 

cada sobreposição obteve-se uma graduação que indicou estas áreas com maior 

propensão à ocupação. Os valores mais baixos caracterizaram os locais onde as 

variáveis somadas exerceram pouca influência à ocupação. Os valores maiores 

obtidos indicaram que o arranjo das variáveis tornou a área com grande potencial à 

ocupação e, desta forma, merecem atenção especial por parte da concessionária que 

administra a rodovia. 

Contudo, no quesito propensão a ocupação, conclui-se que as áreas com 

maior probabilidade de ocupações indesejadas localizam-se próximas a BR 282 e a 

BR 101/SC, ou seja, ao sul do traçado do Contorno Rodoviário de Florianópolis. 

Provavelmente, este fato ocorre, pois, é a região mais urbanizada do traçado no 

Município e, também o mapa de zoneamento do Plano Diretor de Palhoça considerou 

as áreas naquela região como ARP1, AMS1, AMC3 e AMS2. 

Grande parte das áreas localizadas ao norte do traçado da rodovia estão 

inseridas em ambientes com uma vegetação densa, como é o caso do morro da Pedra 

Branca, dificultando que ocupações se assentem nesses locais. Porém, ainda assim, 

existem residências e algumas empresas instaladas dentro da faixa considerada como 

atenção e planejamento no mapa de propensão.  

Mesmo que o mapa de propensão tenha indicado que as áreas do trecho sul 
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estão mais propensas a ocupações indesejadas, faz-se necessário um monitoramento 

em todo o traçado, porém, indica-se que um planejamento maior e um trabalho com a 

comunidade da região sul seja realizado para evitar possíveis problemas na faixa de 

domínio. 

Uma vez considerada a dinâmica urbana, seria interessante, sempre que 

possível por parte da concessionária, a atualização dos produtos gerados que 

subsidiarão as futuras análises e monitoramentos. 

O método aplicado mostrou-se eficaz e trouxe resultados práticos e concisos 

que auxiliam a tomada de decisão da concessionária frente a situações de possíveis 

ocupações. 

Os mapas gerados, possuem o intuito de chamar a atenção para as áreas que 

estão com alto potencial de ocupação de modo a prover dados de orientação, através 

da avaliação de locais com potencial risco à ocupação segundo os mapas gerados 

em conformidade com as variáveis mapeadas. 

A análise do arranjo espacial da região onde está inserido o Contorno 

Rodoviário de Florianópolis, permitiu que se pudesse, através do mapeamento do 

entorno do empreendimento, conhecer as utilizações das áreas extremantes da faixa 

de domínio para, em um estudo mais aprofundado, talvez subsidiar um 

reordenamento territorial apoiando-se nestas áreas adjacentes evitando ocupações 

indevidas. 

A implementação de medidas que visem a preservação da faixa de domínio 

livre de danos e utilizações indevidas, deve contemplar tanto o âmbito interno da 

empresa quanto o externo (relação com a população). 

As ações externas, podem contemplar campanhas e comunicações diretas 

entre a concessionária e a comunidade para esclarecimento sobre os cuidados 

exigidos e determinados por lei para a faixa de domínio de rodovias. 

Tanto a proposta de hortas comunitárias, como plantação de espécies nativas 

não podem infringir as normas de segurança e, devem ser autorizadas pela 

concessionária com aprovação de um projeto. Se aprovado, a comunidade torna-se 

parte ativa do mecanismo de contenção de invasões. Desta forma, a população 

participa de iniciativas conscientiza-se quanto à não utilização das áreas da faixa de 

domínio para fins não permitidos e que contrariem as normas de segurança e a 
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legislação, atuando contra as ocupações em conjunto com a Empresa.  

Como na construção de uma nova rodovia ocorrem grandes supressões de 

vegetação e, consequentemente impactos ambientais, estabelecer e criar projetos 

para recuperação de APP’s (Área de Preservação Permanente) e plantios em áreas 

da faixa de domínio é muito interessante em termos de minimização de impactos 

ambientais na região. Os plantios deverão seguir as normas de segurança 

estabelecidas na legislação e também aos padrões estabelecidos pela concessionária 

ou órgão público que administre a rodovia. 

Conjuntamente com as medidas preventivas, o mapa de propensão tem por 

princípio facilitar a identificação dos locais mais sensíveis que podem ser facilmente 

invadidos de modo que seja evitada, ao longo do trecho, a consolidação de edificações 

irregulares. 

Ainda, envolvendo a gestão do trecho, o mapa de propensão auxilia na 

identificação dos pontos mais propensos de modo que se possa intensificar a 

fiscalização in loco e evitar ocupações. 

Baseando-se nos produtos gerados, conclui-se que ações podem ser 

planejadas para que com o adequado monitoramento, a faixa de domínio seja mantida 

livre de ocupações, mantendo a rodovia segura tanto para a população como para os 

seus usuários. 
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