
Laudo Técnico social. 

 Interessada: FATMA – FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

Finalidade: Licença Ambiental para empreendimento Loteamento para conjunto 

habitacional. 

Localidade: Av. Assis Martorano – Bairro Jardim Caíçara 

Município: São Joaquim / SC. 

Requerente: Ramos e Schaefer Empreendimentos e Participações Ltda. 

Rua: Adolfo Melo nº 35 – Sala 402 – Centro 

Florianópolis SC 

CNPJ – 07.815.783/0001-00 

Trata-se o presente de Laudo Técnico Social de responsabilidade Técnica, Econômico 

e Cultural, constante no Estudo Ambiental Simplificado do Empreendimento para 

fins de Licenciamento Ambiental do empreendimento cuja atividade é na 

modalidade de Loteamento Habitacional localizado na Av. Assis Martorano – bairro 

Jardim Caiçara – município de São Joaquim - SC. 

1- Identificação 

O Estudo Social busca identificar as condições de impacto social que o 

empreendimento irá causar na vida dos sujeitos no entorno de sua extensão. 

Nosso compromisso ético é garantir os direitos humanos e sociais de população a ser 

beneficiada com o empreendimento. 

2-Procedimento Técnico utilizado. 

Neste momento optamos pela técnica de observação da realidade e analise 

documental para conhecimento técnico da área de abrangência da obra e também 

através das fotos do Google “earth”. Conhecemos a área do empreendimento.  

O estudo social é um processo metodológico especifico do serviço social, que tem 

por finalidade conhecer com profundidade e de forma criativa uma determinada 

situação ou expressão da questão social objeto este da nossa intervenção 

profissional especialmente nos seus aspectos socioeconômico, familiar e cultural. 

 



3-Caracterização Macro da Cidade de São Joaquim. 

 ¨ Registra-se, por volta de 1750, o nome de Bento do Amaral Gurgel Anes, futuro 

2.ª capitão-mor da vila de N. S.ª dos Prazeres de Lajes, que se casou com a 

fazendeira Catarina Fragoso, proprietária no lugar denominado "As Tejucas". No 

decênio 1755/65, Manoel da Silva Ribeiro e seus filhos Inácio e Pedro instalaram-

se na "sesmaria e fazenda do Pelotas". Mais tarde a fazenda do Socorro coube a 

João da Silva Ribeiro, ao casar-se este com a filha de Mateus José de Souza. O 

entrelaçamento das famílias pioneiras fez surgir extenso feudo rural, ampliado 

em 1818 e 1820 com o casamento dos irmãos Manoel e Firmino Rodrigues Nunes 

com filhas de João da Silva Ribeiro. Em 1866 iniciou-se a abertura de estradas 

ligando o povoado a Lajes e Laguna, o que possibilitou maior progresso. A 

iniciativa é atribuída a Manoel Joaquim Pinto, estancieiro paulista, celebrado 

como o fundador da atual cidade. 

A instalação da 1ª Câmara Municipal foi em 7 de maio de 1887 onde foram 

eleitos como vereadores Matheus Ribeiro de Sousa, Marcos Batista de Sousa, 

José Alves de Sá, José Rodrigues de Sousa, João de Deus Pinto de Arruda, 

Aureliano de Sousa e Oliveira (Neto) e Policarpo José Rodrigues! 

A economia joaquinense é basicamente concetrada na agropecuária. Tendo a 

produção de frutas de clima temperado como principal fonte de renda, o 

municipio conta com baixa densidade de industrias, comércio em 

desenvolvimento e atividade rural forte. 

 Na produção de frutas, destacamos a pera, a uva e a maçã, principal fruto da 

cidade, que movimenta mais de 50% da econômia local, desde os pequenos 

produtores até as grandes empresas, que se utilizam das boas condições 

climaticas e de solo para obter umas das melhores maçãs do mundo. 

Tendo a produção de maçã chegado a seu potencial máximo, novas culturas 

estão sendo adquadas e implantadas na cidade. Destaque para a vitivinicultura, 

concentrada na produção de vinhos finos, traz a São Joaquim um novo patamar 

de desenvolvimento. Com investimentos de alto padrão, que garantem vida 

longa a atividade e a tornam abrangente também no setor de turismo. 

Com a participação timida da extração vegetal (corte de madeira) e da industria, 

São Joaquim agrega a cada ano a atividade do turismo como uma alternativa a 

mais na economia da cidade. O crescente número de pousadas, hotéis e 

restaurantes, mostram uma mudança significativa no municipio. 



Aos poucos, São Joaquim cresce e se desenvolve, deixando 

de lado a monocultura e agregando valor real a sua cidade e comunidade. Sem 

dúvida nenhuma um diamante a ser lapidado.    

População  -26.247 hab. Área 1.892,256 km2 

 Aspectos Geográficos e Sociais 

Principais atividades econômicas - A economia do município era fundamentada 

na pecuária, mas teve grande impulso com a cultura da maçã, iniciada na década 

de 1970. Hoje, São Joaquim é o terceiro produtor da fruta no Estado, contando 

mais de 600 pequenos produtores.  

Colonização - Gaúcha, paulista, alemã e italiana.  

Principais etnias - Portuguesa, africana, alemã, italiana, japonesa e gaúcha.  

Localização % 2013 Serra Catarinense, a 136 km de Tubarão, 81 km de Lages e 

276 km de Florianópolis.  

Clima - O clima é temperado, com baixas temperaturas no inverno - os 

termômetros já marcaram -10ºC. No verão, a temperatura máxima é de 31,4ºC.  

Altitude - 1.360m acima do nível do mar.  

Cidades próximas - Lages, Painel, Urubici, Urupema, Orleans, Lauro Müller, Bom 

Retiro. 

Onde estamos - Mais para o interior, as escarpas da Serra Geral desenham uma 

paisagem fantástica, onde a imponência das montanhas mostra um relevo 

incrivelmente acidentado, o que pode ser verificado ao subir a estrada da Serra 

do Rio do Rastro em direção ao planalto e às cidades de São Joaquim e Lages. 

          As temperaturas médias em Santa Catarina variam substancialmente de 

acordo com a localização altimétrica, definindo uma região caracteristicamente 

mais fria no interior. A região de São Joaquim que se situa em altitudes 

superiores a 1.000 m, culminando no Morro da Igreja, com altitude de 1.808 m 

tem uma média anual de temperatura em aproximadamente 10ºC. Nesses locais 

são comuns geadas e nevascas nos meses de inverno, criando paisagens cobertas 

de gelo e neve que lembram regiões da Europa. 

 



          São Joaquim está localizado a uma altitude de 

aproximadamente 1.360 metros acima do nível do mar, na latitude de 28° 

17´19´´, e na longitude de 19° 55´54´´ a oeste do meridiano de Greenwich. O 

Município se acha situado na parte sul do estado de Santa Catarina, em uma 

região bem montanhosa e campestre coma abundancia em pedras basálticas. 

O clima predominante é frio e muito variável, sujeito a bruscas mudanças de 

temperatura. É, todavia um clima seco e bastante saudável. O que faz de São 

Joaquim um lugar diferente é que a partir de abril os termômetros despencam 

sendo zero grau uma temperatura comum à cidade. O verão é o mais agradável 

com variações médias 18 a 20 graus. A média anual da temperatura é de 13,5°, 

verão fresco. Clima mesotérmico úmido, verão fresco. No relevo conta com 

região basáltica, planalto de superfície acidentada. Entre os diversos rios que 

fazem da região um berço de nascente de águas pura e frias destacou os rios; 

Pelotas lava tudo, rio da divisa, rio Mantiqueira, são Mateus entre outros. 

4- Caracterizações da área do empreendimento: 

Av. Assis Martorano localizada no bairro Jardim Caíçara – situado nos limite com a 
rua: Pedro Matos e a EPAGRI área urbana de São Joaquim. O empreendimento fará 
limites também com o Parque da Maçã, EPAGRI, COOPERSERRA, Posto de Saúde, 
Educandário Santa Izabel, Igreja Evangélica, Escolas Municipais.  É importante 
também destacar aqui que o investimento tem facilidade para o deslocamento para 
um dos mais belos cartões postais do Brasil que é a Serra do Rio do Rastro. Dentro 
deste contexto o empreendimento não ira impactar na vida da população e sim 
beneficiar a população que será beneficiada com pavimentação de ruas e a 
valorização desta área da cidade.  

5- PARECER SOCIAL. 

Desde a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome em 

Fevereiro de 2004, estamos sendo chamados a demonstrar a que viemos uma 

questão que diz respeito ao nosso compromisso. 

O Ministério representa um marco de mudança no paradigma das políticas sociais no 

Brasil, que passam a ser estruturadas sobre o patamar de política publica, de caráter 

permanente na perspectiva de construção das bases materiais de um estado de bem 

estar social. 

 

 



 

O município de São Joaquim é classificado pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social como sendo de Média Complexidade, ou seja, tem todos os 

serviços, programas e benefícios disponibilizados pelo governo Federal. Estes 

serviços são também disponibilizados para as famílias rurais através de ações 

volantes. 

São Joaquim conta com o Centro de Referencia de Assistência Social / CRAS e com 

um conjunto de serviços básicos tais como: 

 PAIF - Serviço de Proteção Integral à Família.  De caráter continuado que visa 

fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços, 

promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida. Têm como publico alvo as famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

São prioritários destes atendimentos os beneficiários de programas de transferência 

de renda, beneficiários assistenciais, pessoas com deficiência e ou pessoas idosa que 

vivenciam situações de fragilidade.  

  Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 

Estes são organizados por faixa etária e tem como objetivo prevenir possíveis 

situações de risco da população em geral, visando à melhoria da qualidade de vida. 

Organizar-se em torno do Serviço de Proteção e Atendimento integral à família, 

sendo a ele articulados. Ocorrem por meio do trabalho em grupo ou coletivo. 

 Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para pessoas com deficiência e 

idosas.  

Tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de 

vínculos familiares e sociais. Desenvolve ações extensivas aos familiares de apoio, 

informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício 

da cidadania e, inclusão na vida social, de caráter preventivo ao isolamento. 

 Alem destes serviços, o município oferta o Serviço de CREAS – Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social que é um atendimento quando 

as famílias se encontram com seus direitos violados. 

 



 

Cabe lembrar que  todos os serviços no campo da Assistência 

Social estão disponivel  seja  na  cidade  ou  no campo para todas as familias em  

estado de vulnerabilidade social. A equipe técnica composta de Assistentes Sociais, 

Psicólogoas, monitores e educadores sociais  dão todo o  suporte as  familias. 

De acordo com a descrição da situação investigada e observada através do nosso 

estudo social, O Parecer Técnico é de responsabilidade Técnica Social da Área do 

Serviço Social para fins de licenciamento Ambiental do empreendimento, está 

em conformidade com as normas técnicas do Serviço Social. 

 É importante destacar que São Joaquim conta também com Abrigo 

Institucional para Crianças e Adolescentes. 

6- TERMO DE ENCERRAMENTO.  

Não havendo mais nada a aduzir, encerro o presente Laudo Técnico Social referente 

à Licença Ambiental para empreendimento cuja atividade trata-se de Lavra a Céu 

Aberto por Escavação. Localidade: Campo do Gado – Interior da cidade de São 

Joaquim / SC.  

Lages, 03 de Outubro de 2016. 

 

 

Lauro Francisco dos Santos Filho. 

Assistente Social 
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