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1. Complementações ao item 5.2 – Macrozoneamento  

 

O lote também está inserido no Cone de Aproximação da pista projetada para a 

ampliação do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder. 

 

2. Complementações do item 5.5 – Áreas, dimensões, volumetria e densidade de 

ocupação  

  

A equipe de análise questionou a altura total projetada das edificações, que de acordo 

com o projeto inicial era de 15,00 m (quinze metros). O projeto foi refeito e a altura das 

edificações foi reduzida para ficar dentro do limite estabelecido de 13,50 m (treze metros e 

meio). 

 

3. Complementações do item 5.7.2 – Drenagem pluvial 

  

De acordo com o projeto de manejo de águas pluviais desenvolvido pelo Engenheiro 

Civil José Fernando Vieira, CREA/SC 56.891-4, a drenagem pluvial será executada 

inicialmente na porção Norte do terreno. O início da tubulação se dará ainda na faixa de 

domínio da Rodovia BR 470, interligando a uma caixa coletora existente nessa. A tubulação 

instalada será de diâmetro de 60 cm. Essa tubulação se estenderá por 162,00 m no pátio da 

empresa. A partir daí a tubulação adotada terá diâmetro de 80 cm, se estendendo por 549,83 

m. a partir daí, a tubulação seguirá sentido Sul em direção à Travessa Manoel João dos 

Santos. Ainda dentro do terreno, terá uma extensão de 68,20 m. A tubulação permanecerá 

com diâmetro de 80 cm. Toda a tubulação da Travessa em questão, que atualmente é de 40 

cm de diâmetro será substituída por tubulação com diâmetro de 80 cm. A extensão total a 

ser instalada será de 104,19 m, interligando ao sistema de drenagem pluvial existente na Rua 

Henrique Dauer Júnior, que possui o mesmo diâmetro. Essa tubulação segue por essa Rua, 

atravessa a Rua Orlando Ferreira e tem por destino final o Rio Itajaí-Açú. A imagem a seguir 

ilustra a drenagem pluvial que será instalada no empreendimento.
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Esquematização do projeto de drenagem pluvial a ser instalado no empreendimento. O polígono vermelho representa o terreno que será utilizado para a instalação do empreendimento. A linha amarela representa a 

tubulação com diâmetro de 60 cm. A linha rosa representa a tubulação com diâmetro de 80 cm que será instalada até interligar com a rede de drenagem pluvial existente na Rua Henrique Dauer Júnior (linha azul), 

também com diâmetro de 80 cm. Essa tubulação deságua no Rio Itajaí-Açú. 
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4. Complementações do item 7.12.5.1 – Normas Federais incidentes – zona de 

proteção de aeródromos 

  

De acordo com o item II do Art. 2º do Capítulo II do Anexo I da Portaria nº 256/GC5, 

o Aeródromo é a área definida em terra ou na água (que inclui todas as suas edificações, 

instalações e equipamentos) destinada total ou parcialmente à chegada, partida e 

movimentação de aeronaves na superfície. 

Em virtude do terreno onde se pretende fazer a instalação do empreendimento estar 

parcialmente inserido no cone de aproximação da pista projetada, a altura das edificações 

obrigatoriamente deverá obedecer ao disposto na Portaria em questão, devendo ficar com 

altura máxima de 13,50 metros, conforme alterações feitas no projeto arquitetônico. 

 

5. Complementações dos itens 9.5 e 10.5 – interferência na infraestrutura de 

saneamento 

   

Ressaltamos, novamente, que o projeto de drenagem pluvial foi desenvolvido pelo 

Engenheiro Civil José Fernando Vieira, CREA/SC 56.891-4. No memorial de cálculo 

apresentado no projeto hidrossanitário, o engenheiro dimensionou a tubulação de modo a 

promover a correta drenagem pluvial do empreendimento, levando em consideração a 

captação do telhado, bem como a contribuição do pátio externo.  

O profissional em questão possui habilitação técnica para desenvolver projetos de 

drenagem pluvial, e levou em consideração as normas técnicas vigentes. Levou também em 

consideração a tubulação existente no entorno, haja vista que no projeto consta a substituição 

da tubulação existente na Travessa Manoel João dos Santos, bem como levou em 

consideração a tubulação existente na Rua Henrique Dauer Júnior. O dimensionamento foi 

feito de modo a promover a correta drenagem pluvial do empreendimento, bem como 

interligar esse sistema ao sistema de drenagem da Rua Henrique Dauer Júnior sem que esse 

último fique sobrecarregado.  
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6. Complementações do item 10.3 – consulta de viabilidade junto ao DNIT 

   

A consulta de viabilidade junto ao DNIT é apresentada no Anexo 1. 

 

7. Complementações do item 10.16 – relatório de monitoramento de ruídos 

   

De acordo com o relatório de monitoramento de ruídos apresentado no Anexo 2, o 

monitoramento foi realizado em cinco pontos distintos, sendo o Ponto A na Rua Wenceslau 

T. Pereira, o Ponto B na Rua das Palmeiras, os Pontos C e D na Rua Pedro Costa, e o Ponto 

E na frente do terreno, na BR 470. O resultado do monitoramento aponta que no Ponto A o 

nível de ruído emitido foi de 52,3 dB; no Ponto B 54,3 dB; no Ponto C 66,7 dB; no Ponto D 

50,1 dB, e no Ponto E, 85,3 dB. Esses resultados servirão de parâmetro para avaliações 

futuras. A imagem a seguir ilustra os pontos de coleta. 
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8. Complementações do Anexo 8 – projeto arquitetônico 

   

Conforme já informado, os projetistas realizaram alterações no projeto arquitetônico, 

aonde foram feitos ajustes no que diz respeito à altura das edificações e nos banheiros para 

acesso a portadores de necessidades especiais. 
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Anexo 1: Viabilidade emitida pelo DNIT 
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Anexo 2: Relatório de monitoramento de ruído 
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