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1. Item 3.1 – Alteração do nome da Rodovia Estadual 

 

Houve equívoco no que diz respeito ao nome da Rodovia Estadual. Ao longo do 

trabalho a Rodovia é apresentada como sendo SC 413, quando na verdade o nome da 

Rodovia é SC 414.  

 

2. Item 3.7 – viabilidade emitida pela CELESC 

 

A viabilidade de fornecimento de energia elétrica emitida pela CELESC é 

apresentada no Anexo 1.  

 

3. Apresentação de projeto de terraplanagem e manejo de águas pluviais à 

FUMAN 

 

O projeto de terraplanagem e manejo de águas pluviais foi devidamente 

protocolado na FUMAN e está em fase de análise.  

 

4. Item 4.4 – atestado de viabilidade emitido pelo DEINFRA  

 

O projeto de acesso foi protocolado junto ao DEINFRA e está em fase de 

análise. Tão logo seja emitida a aprovação, a mesma será protocolada e anexada ao EIV. 

 

5. Item 5.6.2 – Legislação Estadual incidente  

 

Conforme Atestado de Viabilidade emitido pelo DEINFRA – Anexo 2, os 

empreendedores deverão apresentar projeto de acordo com as “Instruções para 

Elaboração e Apresentação de Projetos para Ocupação ou Travessia nas Faixas de 
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Domínio do DEINFRA” e instruções específicas para o referido tipo de ocupação 

pretendida.  

Os empreendedores deverão estar cientes da Lei nº 13.516, de 4 de outubro 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”, e o Decreto nº 3.930, de 

11 de janeiro de 2006 que regulamenta a Lei acima citada e a Lei nº 13.662, de 28 de 

dezembro de 2005, que estabelece as taxas.  

   

6. Itens 8.3 e 9.3, relacionando com o fluxo de veículos do empreendimento 

com os dados do item 4.2 

 

O estudo de tráfego realizado no EIV apontou uma baixa circulação de veículos 

na SC 414 quando comparado com outras Rodovias, como é o caso da BR 470, que 

apresenta tráfego muito maior. O estudo apontou uma média de tráfego de pouco mais 

de três veículos por minuto. O maior movimento se deu no período compreendido entre 

as 7h00 e 8h00 e entre as 16h00 e 17h00. 

O empreendimento deverá provocar um aumento do tráfego de veículos na SC 

414, sobretudo de caminhões de transporte, seja na fase de instalação, seja na fase de 

operação. 

Na fase de instalação, deverá haver aumento do tráfego de caminhões que 

deverão retirar material do terreno e transportar insumos para a obra. Estima-se que o 

tráfego de caminhões gire entre vinte (20) e trinta (30) caminhões por hora, o que 

poderia provocar um aumento em torno de 70% do tráfego de caminhões na Rodovia.  

Essa é uma das preocupações desta equipe, e algo que deve ser levado em 

consideração pelos executores. O local deverá estar muito bem sinalizado, e durante a 

entrada e principalmente a saída do terreno para a Rodovia, deverá haver cuidado 

redobrado por parte dos motoristas.  
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Levando-se em consideração o número de empregos diretos que poderão vir a 

ser gerados (120), um igual número de veículos (carros e motos) poderá circular pela 

Rodovia durante a operação do empreendimento. Esse aumento possivelmente se dará 

no início da manhã e fim da tarde, podendo provocar um incremento de até 100% no 

tráfego de veículos pequenos nesses horários. 

Já no que diz respeito à circulação de caminhões, o aumento poderá ser ainda 

maior. Dependendo do período, o tráfego de caminhões poderá ter acréscimo superior a 

100% do tráfego atual. O tráfego de caminhões, no entanto, deverá ser distribuído ao 

longo do horário de funcionamento do terminal, diferentemente do acréscimo de carros 

e motos que deverá se concentrar no início da manhã e fim da tarde.  

Salienta-se que o terminal terá uma grande área de estacionamento, contando 

com um total de quatrocentas e sessenta e três (463) vagas, o que ajudará a mitigar o 

impacto que o aumento do tráfego de veículos provocará na via. Em síntese, a instalação 

e principalmente a operação do terminal deverá provocar significativo aumento do 

tráfego de veículos na SC 414, principalmente no trecho compreendido entre o trevo de 

acesso à BR 470 até a entrada do terminal.  

 

7. Item 8 – Impactos sobre os imóveis lindeiros durante a instalação das 

fundações e construção do piso 

 

A equipe de análise do EIV manifestou preocupação bastante grande com 

relação aos impactos e danos que a instalação do empreendimento poderão vir a 

provocar sobre os imóveis lindeiros.  

A primeira preocupação diz respeito à obra de terraplanagem, aonde a equipe 

manifestou apreensão com a possível utilização de explosivos para detonação de rochas 

existentes no terreno. De acordo com informações repassadas pela equipe de projetistas, 

foi realizado um teste de fragmentação no local, e foi constatado que não haverá 

necessidade de utilização de explosivos. Será usado um fragmentador mecânico para 
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quebrar as rochas existentes no terreno. Maiores detalhes e informações foram anexados 

ao processo de licenciamento da obra de terraplanagem junto à FUMAN. 

A segunda preocupação está relacionada ao estaqueamento. O relatório de 

sondagem mostrou que o terreno é bastante firme, com boa estabilidade geotécnica e 

com grande capacidade de suporte. Segundo os projetistas, não haverá necessidade de 

estaqueamento para fazer as fundações. Essas, por sua vez, serão feitas com o uso de 

sapatas. Essas serão instaladas através de escavações no terreno. 

A terceira preocupação diz respeito ao uso de rolo compressor vibratório para 

execução do piso. O uso desse equipamento provoca vibrações que podem provocar 

patologias nos imóveis vizinhos. A equipe de análise solicitou então que fosse realizado 

laudo de vizinhança, sendo analisadas as residências lindeiras que podem vir a ser 

afetadas. 

De acordo com informações repassadas pela equipe de projetistas, não haverá 

necessidade de utilização de rolo compressor vibratório na execução do piso dos 

galpões do terminal, o que vem a justificar a solicitação dos empreendedores de 

reconsiderarem essa questão e de não realização do estudo solicitado. De toda forma, os 

mesmos estão dispostos a assinar um termo de compromisso que em caso de haver 

patologias nos imóveis lindeiros, eles arcarão com os reparos.    

 

8. Item 10 – Comprometimento em apresentar programa ambiental de 

monitoramento da construção 

 

Os empreendedores estão cientes do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) que foi desenvolvido para o projeto, e sabem da necessidade 

de trimestralmente serem apresentados relatórios do gerenciamento dos resíduos do 

canteiro de obras. Essa deverá ser uma das condicionantes da Licença Ambiental de 

Instalação (LAI) do empreendimento. 
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9. Item 11 – Certidão de diretrizes emitida pelo Departamento de 

Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Navegantes 

 

Vide Anexo 3.  

 

10. ANEXO 3 – informações acerca de contrato entre REFISA e PRIME 

 

A REFISA adquiriu o terreno onde a PRIME irá fazer a instalação do terminal 

logístico. Ambas as empresas são dos mesmos proprietários, conforme pode ser 

analisado nos respectivos contratos sociais. No Anexo 4 é apresentada uma autorização 

da REFISA para que a PRIME execute a construção do terminal.   
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ANEXO 1 – Viabilidade de fornecimento de energia elétrica emitida pela CELESC  
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ANEXO 2 – Atestado de viabilidade emitido pelo DEINFRA  
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ANEXO 3 – Certidão de Diretrizes emitida pelo Departamento de Desenvolvimento 

Urbano da Prefeitura Municipal de Navegantes 
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ANEXO 4 – Autorização para construção em imóvel de terceiros 
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