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Navegantes (SC), 13 de dezembro de 2013. 

 

Ofício 043/2013/GCAA 

 

Prezado Senhor,  

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste mui respeitosamente em 

presença de Vossa Senhoria apresentar as complementações solicitadas no PARECER 

TÉCNICO PRÉVIO – 01, referente ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Relatório 

de Impacto de Vizinhança (RIV) da empresa HB Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

Processo 706 de 8/7/2013, com instalações previstas à Rodovia BR 470, Km 1,5, Bairro 

São Domingos, Navegantes, SC.  

 

Sendo o que tinha para o momento, e certo de vossa especial atenção, coloco-me à 

disposição para dirimir quaisquer dúvidas e esclarecimentos, e despeço-me com votos de 

estima e admiração.  

 

Atenciosamente, 

 

 

João Paulo Gaya 
Engenheiro Agrônomo M. Sc. 

CREA/SC 57.622-5 

Responsável Técnico 

 

 

 

 

 

 

Cassiano Ricardo Weiss 

Secretário de Governo – Prefeitura Municipal de Navegantes 

Rua João Emílio, Centro, Navegantes (SC) 
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Item 3.1 – A HB Empreendimentos Ltda. e a CK Construções e Empreendimentos Ltda. 

são empresas fundadas pelos mesmos empresários Kan Chun Veagu e Kan Han Yong 

Charles. A HB é a proprietária do imóvel e será a proprietária dos galpões. A CK projetou 

e deverá ser responsável pela execução da obra.   

 

Item 3.3 – os dois terrenos juntos possuem área total de 22.313,79 m². A área verde a ser 

mantida será de 6.155,00 m². Diante do exposto, a área remanescente (16.158,79 m²) será a 

área utilizada para o projeto, conforme descrito no EIV/RIV. Existem informações 

divergentes ao longo do texto, sendo que em uma delas é informada uma área de vegetação 

da ordem de 6.069,45 m² que será mantida como área verde. A informação correta é a 

primeira, ou seja, 6.155,00 m².  

 

Item 3.6 – De acordo com a Autorização Ambiental nº 52/2013 (em anexo), a área total a 

ser aterrada é de 16.056 m², sendo necessário um volume da ordem de 17.137,96 m³ de 

material. Essa quantidade é suficiente para elevar a cota altimétrica da área a ser aterrada 

em aproximadamente 1,0 metro.  

 

Itens 3.9, 5.6.1.4 e 8.5 – referente ao manejo de águas pluviais (sistema de drenagem 

pluvial), foi feita uma adequação ao projeto. Será executada a instalação de tubulação no 

canto do terreno, passando pela área verde e seguindo até a Rua Higino José Francisco. 

Essa tubulação será interligada ao sistema de drenagem pluvial instalada na Rua José 

Francisco Laurindo, e terá por destino final o Rio Itajaí-Açú.  

 

Item 4.1 – DNIT – vide em anexo. 

 

Item 5 – em anexo.  
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Item 5.6.1 – a Autorização de Corte (AuC) foi emitida sob o número AuC 004/2013, 

conforme pode ser observado em anexo. A área de corte autorizado foi de 14.359 m², 

devendo permanecer no local 6.155 m², que é a área verde remanescente. Referente ao 

isolamento da área, concluída a instalação do sistema de drenagem pluvial, a área será 

cercada em sua totalidade, sendo utilizado para tal muro.  

 

Item 6.2.4 - Quanto ao transporte público, a pesquisa mostrou que os usuários estão 

insatisfeitos com o serviço – 74%. Apenas 10% dos entrevistados estão satisfeitos com o 

serviço prestado pela concessionária. 16% não responderam ou não opinaram, alegando 

não fazer uso do serviço. 74% dos entrevistados se diz insatisfeito com o serviço, conforme 

apresentado na Figura abaixo.  

 

 

 

Item 9 – PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

Programa ambiental de monitoramento da construção  

 

O objetivo desse programa é colocar em prática tudo o que foi especificado no 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRCC) durante a fase de execução das 

10%

74%

16%

Satisfação da população entrevistada quanto ao 

sistema de transporte público

satisfeito

insatisfeito

não responderam
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obras. Todos os resíduos deverão ser separados de acordo com o plano, e os funcionários 

deverão ser orientados quanto à correta separação e deposição de cada classe de resíduo 

gerado.  

Esses resíduos deverão ser recolhidos por empresa especializada e deverão ter por 

destino aterros devidamente licenciados, conforme PGRCC (vide projeto de licenciamento 

ambiental). A gestão ambiental da obra deverá contemplar esses quesitos. Bimestralmente 

deverão ser enviados relatórios à FUMAN informando os procedimentos que foram 

adotados durante a execução da obra. Deverão ser anexadas as notas fiscais de 

recolhimento e destino dos resíduos.  

 

Item 9.2 - O empreendimento apresenta distância segura dos cursos d’água existentes. A 

água utilizada será fornecida pela SESAN, não ocorrendo captação de água subterrânea. O 

projeto prevê a instalação de sistema de drenagem pluvial e instalações sanitárias 

devidamente instaladas e de acordo com a legislação vigente. O sistema de tratamento de 

efluentes será composto de caixa de inspeção e distribuição, duas fossas sépticas e dois 

filtros anaeróbios, passando depois por caixa de desinfecção, e por fim, um sumidouro. 

Cada um dos galpões terá o seu sistema independente. O sistema de drenagem pluvial será 

composto de tubulação subterrânea. Essa passará pela lateral do terreno, pelo interior da 

área verde, e seguirá pela Rua Higino José Francisco até se conectar com o sistema de 

drenagem existente na Rua José Francisco Laurindo. O destino final será o Rio Itajaí-Açú.  

 

 

 

  

http://www.gayajpconsultoria.com.br/
mailto:gaya@gayajpconsultoria.com.br


 

Rua João Emílio, no 213, 2º andar, Centro, Navegantes (SC). CEP – 88375-000 

Telefones: (47) 3249-0598, 8422-0176.  

Home Page: www.gayajpconsultoria.com.br   E-mail: gaya@gayajpconsultoria.com.br  5 
 

ANEXOS 

  

http://www.gayajpconsultoria.com.br/
mailto:gaya@gayajpconsultoria.com.br


 

Rua João Emílio, no 213, 2º andar, Centro, Navegantes (SC). CEP – 88375-000 

Telefones: (47) 3249-0598, 8422-0176.  

Home Page: www.gayajpconsultoria.com.br   E-mail: gaya@gayajpconsultoria.com.br  6 
 

ANEXO 1: Autorização Ambiental para obra de terraplanagem emitida pela FUMAN 
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ANEXO 2: Autorização de Corte de Vegetação emitida pela FUMAN 
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ANEXO 3: Viabilidade do fornecimento de energia elétrica emitida pela CELESC 
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ANEXO 4: Imagem de satélite com indicação da localização dos equipamentos urbanos e 

comunitários existentes na AID do EIV. 
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ANEXO 4 – Imagem de satélite mostrando a AID do EIV (retângulo amarelo), e a indicação da localização dos equipamentos urbanos e comunitários. Fonte: Google Earth. Acessado em 19/9/2013. 
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ANEXO 5: Uso e ocupação do solo na AID do EIV 
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Anexo 5: Imagem mostrando o uso e ocupação do solo na (AID) – retângulo amarelo (1.684.916 m²).  Os polígonos verdes representam as áreas cobertas com vegetação nativa (35,11%) ou 591.574 m²; os polígonos azuis representam as áreas ocupadas com atividades industriais (3,4%) ou 57.287 

m²; os polígonos alaranjados representam as áreas ocupadas com atividades comerciais e de prestação de serviços (14,49%) ou 244.144 m²); os polígonos amarelos representam as áreas residenciais (26,49%) ou 446.334 m²; os polígonos roxos representam as áreas ocupadas com atividades 

agriculturais (8,58%) ou 144.566 m²; os polígonos brancos representam as áreas ociosas (6,52%) ou 109.856 m²; o restante da área (5,41%) ou 91.155 m² são ocupados pelo Rio Itajaí-Açú. Fonte: Google Earth, acessado em 12/09/2013. 
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ANEXO 6: Protocolo do pedido de viabilidade de acesso junto ao DNIT 
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