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Item 3.2 – Errata: Localização e acessos gerais 

 

O terreno onde se pretende instalar o empreendimento está devidamente 

matriculado sob o número 4.231 do Registro de Imóveis da Comarca de Navegantes. Está 

localizado à Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues, Bairro Nossa Senhora das Graças, 

Zona Urbana do Município de Navegantes (SC), estando inserido no Eixo Regional, de 

acordo com a Lei Complementar 055/2008 – Código Urbanístico do Município de 

Navegantes.  

No que diz respeito à retificação de área na matrícula, esta está sendo feita via 

judicial, haja vista que ocorreram inúmeras invasões, o que veio a reduzir 

consideravelmente a área útil para a instalação do empreendimento. Em 21 de fevereiro foi 

dado entrada junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Navegantes no pedido de 

averbação de localização do terreno, fazendo constar o endereço correto, bem como o 

Bairro em que o mesmo está inserido. Tão logo o Registro de Imóveis emita a certidão 

com as averbações, a mesma será apresentada aos órgãos avaliadores.  

 

Item 3.3 – Errata: enquadramento da atividade de acordo com o Plano Diretor 

 

De acordo com o item II do Art. 268 da Lei Complementar 055/2008 – Código 

Urbanístico do Município de Navegantes, os empreendimentos habitacionais verticais com 

mais de sessenta (60) unidades habitacionais são considerados como empreendimentos de 

impacto, necessitando, portanto, da realização de EIV/RIV.  

 

Itens 3.5 e 3.6 – Errata: enquadramento do empreendimento no Programa Minha 

Casa Minha Vida 

 

O empreendimento terá como público alvo famílias com renda até R$ 5.000,00 

mensais. Houve, nesse caso, um equívoco com relação ao enquadramento junto ao 

programa minha casa minha vida, pois o empreendimento se enquadra na Faixa 2. Mesmo 

não sendo destinado à famílias de baixa renda, essa equipe entende que o empreendimento 
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tem interesse social, haja vista que existe uma parcela considerável da população com 

renda igual ou superior a três salários mínimos que ainda não dispõe de casa própria.  

 

Itens 3.9 e 5.6.1.2 – Errata: sistema de tratamento de efluentes 

 

Na complementação do Estudo Ambiental Simplificado apresentado à FUMAN 

para fins de emissão das licenças ambientais, a Construtora fez um novo projeto de sistema 

de tratamento de efluentes na qual prevê a instalação de um filtro tipo Cynamon, com 

sistema de desinfecção (clorador) ao final. Cada bloco terá um sistema individual. Somente 

após tratamento os efluentes serão despejados no sistema de drenagem pluvial.  

O filtro tipo Cynamom é composto por três (3) filtros anaeróbios em série (três 

estágios) e um (1) polimento realizado por filtro de areia. Os filtros anaeróbios são tanques 

com leito filtrante, preenchidos com pedras (britas nº 3 ou 4) ou outro material suporte, 

como materiais cerâmicos ou sintéticos, aonde microrganismos anaeróbios ficam retidos 

nos interstícios ou apoiados nos mesmos. Entre os fenômenos que ocorrem nos filtros 

anaeróbios têm-se a retenção por contato com o biofilme, sedimentação forçada de sólidos 

de pequenas dimensões, partículas finas e coloidais e ação metabólica dos microrganismos 

do biofilme sobre a matéria dissolvida. 

Os filtros anaeróbios são indicados para efluentes com contaminantes 

predominantemente solúveis, pois quanto maior a quantidade de contaminantes 

particulados, os sólidos suspensos, maior a possibilidade de entupimento. Por isso os 

mesmos são utilizados como pós-tratamento de efluentes provenientes de tanques sépticos.  

Os mesmos podem ser construídos com fluxo ascendente, descendente ou horizontal. A 

eficiência na redução de DBO pode variar de 40 a 75%, para DQO de 40 a 70%, para 

sólidos em suspensão de 60 a 90% e para sólidos sedimentáveis 70% ou mais.  

Os filtros anaeróbios apresentam efluentes clarificados e com baixa concentração 

de matéria orgânica, resistem bem às variações de vazão do efluente, a construção e 

operação são simples, não necessitam de lodo inoculador nem recirculação de lodo. 

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


 

Rua João Emílio, no 213, 2º andar, Centro, Navegantes (SC). CEP – 88370-446 

Telefones: (47) 3517-0601, 8422-0176.  

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

No caso do filtro Cynamom, o líquido tem mais tempo de detenção no sistema, 

podendo assim promover uma maior redução da matéria orgânica por parte dos 

microrganismos, pois percola os três (3) filtros anaeróbios. Um posterior polimento é 

realizado por um (1) filtro de areia de fluxo descendente, com areia (40 cm de altura) e 

brita nº 1 (30 cm de altura). 

Com esse procedimento o pH é elevado até a neutralidade e pode-se chegar a 94% 

de remoção da DQO, 95% da DBO, 90% de sólidos totais, 80% de nitrogênio total, 65% de 

fósforo total e 99,9% de coliformes totais.   

 

Item 5.1 – Errata: Imagem de satélite ilustrando a localização do empreendimento e 

dos equipamentos urbanos e comunitários 

 

Vide imagem em Anexo 1. 

 

Item 5.6.3 – Errata: Autorização para obra de terraplanagem 

 

Vide imagem em Anexo 2. 

 

Item 8.2 – Errata: fornecimento e armazenamento de água potável conforme disposto 

nos Art. 137 a 139 da Lei Complementar 056/08 – Código de Obras 

 

O projeto foi refeito conforme havia sido solicitado nas complementações do EAS para 

licenciamento ambiental. Previu-se reserva para dois dias. Cada bloco terá dois 

reservatórios de 10 m³ no térreo, localizado ao lado de cada bloco residencial, mais um 

reservatório de 10 m³ no ático (reservatório superior), totalizando 30 m³ de reserva em 

cada bloco. Além do mais, o projeto prevê a coleta e o armazenamento de água da chuva 

para usos tidos como não nobres, tais como limpeza das áreas externas e comuns e 

irrigação.  
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Itens 8 e 9 – Errata: tabela ilustrando a identificação dos impactos ambientais e a sua intensidade 

 
Identificação do Impacto Classificação Grau de intensidade Medidas mitigadoras e compensatórias 

Conflito de uso do solo Positivo Pequeno A Lei Complementar 055/2008 permite a instalação desse tipo de empreendimento no local do 

terreno. A supressão de vegetação nativa deverá ser devidamente compensada conforme 

determinação da FUMAN. A obra de terraplanagem deverá ser realizada com maquinário 

eficiente e deverá utilizar de técnicas adequadas. A construção do empreendimento deverá 

obedecer ao disposto na legislação vigente. 

Conflito de uso da água Negativo Médio O empreendimento apresenta distância segura dos cursos d’água existentes. A água utilizada será 

fornecida pela SESAN, não ocorrendo captação de água superficial ou subterrânea. O projeto 

prevê a instalação de sistema de drenagem pluvial e sistema complementar de tratamento de 

efluentes (Cynamom) e sistema de desinfecção (clorador). Somente após tratamento os efluentes 

serão despejados na rede de drenagem pluvial. O tratamento deverá obedecer ao disposto na 

legislação vigente no que diz respeito à redução da carga poluente. O projeto prevê a captação e 

armazenamento de água da chuva para usos não nobres, como irrigação e limpeza. O projeto 

prevê armazenamento de água em cada um dos blocos suficiente para pouco mais de dois dias de 

consumo.  

Intensificação do tráfego 

na área 

Negativo Médio A intensificação do tráfego promoverá uma sobrecarga do número de veículos envolvidos no 

transporte de insumos para as obras. Para mitigar tal efeito, sugere-se evitar o transporte de carga 

acima da capacidade permitida na via, usar medidas de direção defensiva pelos motoristas dos 

veículos que transportarão os insumos, realizar a manutenção preventiva dos veículos de modo a 

reduzir as possíveis quebras e intensificar a sinalização do trânsito no local. Deve-se evitar a 

circulação de veículos pesados nos horários de maior movimentação, sobretudo de crianças e 

ciclistas, que ocorre entre o início e o fim da manhã, e o início e o fim da tarde. Ressalta-se ainda 

a importância da sinalização do local proibindo a circulação de pessoas não envolvidas com as 

obras. Essas mesmas medidas devem ser observadas na ocasião em que o empreendimento estiver 

em operação. Outra medida mitigadora prevista no Plano Diretor do Município é a criação de 

vagas de estacionamento – cento e vinte e seis (126) no total, sendo que dessas, quatro (4) vagas 

serão destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE). O projeto contempla uma vaga de 

estacionamento para cada unidade habitacional, o que ajudará a mitigar esses problemas. O 

projeto prevê um recuo de 5,3 metros para que o veículo que for entrar no residencial aguarde fora 

da rua, evitando interferência no trânsito. Vale lembrar que existe uma expectativa de que boa 

parte das unidades será adquirida por moradores locais e trabalhadores das indústrias e empresas 

da AID. Nesse sentido, essa equipe acredita que boa parte dos moradores possa ir para o trabalho 

a pé ou de bicicleta, o que iria minimizar a circulação de veículos automotores, e dessa forma, 

gerar menos impacto sobre o tráfego local. Se por um lado é uma medida que vem reduzir a 
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circulação de veículos, por outro pode intensificar a circulação de bicicletas e pedestres. O projeto 

prevê a instalação de setenta (70) vagas de bicicletas dentro do residencial. Como forma de 

mitigar tal efeito, a Construtora se comprometeu a fazer a doação de asfalto suficiente para 

pavimentar trezentos e cinquenta (350) metros de ciclovia, referente ao trecho compreendido entre 

a frente do residencial e a esquina com a Rua José Francisco Laurindo. Vale ainda ressaltar que a 

calçada em frente ao empreendimento terá 1,70 metros de largura.  

Valorização imobiliária Positivo Grande Houve e continua havendo valorização imobiliária no Município de Navegantes. A instalação de 

condomínios residenciais tem ajudado a valorizar os terrenos, sobretudo nos bairros mais 

afastados do Centro, e menos providos de infraestrutura. Essa valorização traz uma série de 

benefícios para a população como um todo, o que ajuda a melhorar a sua qualidade de vida. 

Diante do exposto, não são propostas medidas mitigadoras nesse sentido. 

Interferência na 

infraestrutura de 

saneamento 

Negativo Pequeno Tanto o sistema de drenagem quanto os efluentes produzidos pelos moradores do residencial serão 

direcionados para o sistema de drenagem pluvial existente na Rua Jornalista Rui Ademar 

Rodrigues. Antes disso, porém, os efluentes serão devidamente tratados de acordo com a 

legislação vigente.  

Interferência na 

infraestrutura de educação 

Negativo Médio Estima-se que boa parte das unidades venha a ser adquirida por moradores locais. Existe ainda a 

possibilidade de aquisição por casais sem filhos. De toda forma, deverá ocorrer, impacto sobre a 

infraestrutura de educação existente. Considerando que existe a possibilidade de aumento da 

população do bairro em 10%, e que o déficit de vagas de creche na AID é de 370 vagas, o 

condomínio poderá aumentar a demanda proporcionalmente, ou seja, em torno de 37 vagas. A 

Construtora propôs a doação de um terreno que faz parte da matrícula do terreno onde será 

instalado o residencial. Em virtude das invasões ocorridas ao longo dos anos, essa parte do terreno 

ficou isolada do restante da área remanescente. O Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal 

de Navegantes ficou responsável de ver a forma legal como esse terreno pode ser transferido para 

essa. Não foi feito um acordo definitivo, mas poderão surgir outras propostas.  

Interferência na 

infraestrutura de transporte 

Negativo  Médio Conforme descrito, existe a tendência de que parte dos moradores se desloque para o trabalho a pé 

ou de bicicleta. O ponto mais próximo, distante pouco mais de 130 metros do terreno, localizado 

na Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues, ou até a Rua José Francisco Laurindo e/ou Rua Orlando 

Ferreira, distantes pouco mais de 300 metros. Muitos dos moradores, no entanto, deverão utilizar 

o transporte público para deslocamento. Como medida mitigadora, a construtora modificou o seu 

projeto arquitetônico, sobretudo na frente do terreno, de modo a fazer um recuo suficiente para o 

ônibus poder encostar sem atrapalhar o trânsito na Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues. A 

ciclovia existente acompanha o recuo. A construtora projetou um ponto de ônibus coberto em 

frente ao residencial, de modo a proporcionar maior conforto aos usuários.   

Interferência na 

infraestrutura de saúde 

Negativo Médio Indubitavelmente haverá impacto sobre a infraestrutura de saúde pública existente na AID e no 

Município. Durante as obras de instalação, sugere-se que sejam feitos treinamentos com os 

operários e que lhes seja fornecido todos os equipamentos de proteção individuais necessários. 
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Em caso de acidentes, o trabalhador deve ser levado imediatamente até a Unidade de Saúde mais 

próxima. Quando em operação, existe a tendência de que a maior parte dos moradores utilize a 

infraestrutura existente. Não são propostas medidas mitigadoras nesse sentido.  

Interferência na 

infraestrutura de lazer 

Negativo Pequeno O projeto previu a instalação de dois playgrounds e um quiosque no condomínio, o que tende a 

mitigar o impacto que o empreendimento deverá provocar sobre a infraestrutura de lazer existente.  

Interferência na paisagem Positivo Grande A paisagem sofrerá uma modificação drástica, haja vista que a vegetação existente será suprimida 

para dar lugar a oito blocos de apartamentos. O residencial, no entanto, vai ajudar a melhorar a 

qualidade das residências no local, além de valorizar os imóveis vizinhos. A tendência é que 

novos empreendimentos possam ser atraídos, o que poderá resultar em melhorias na infraestrutura 

local, interferindo positivamente na paisagem. Como medida mitigadora e compensatória, será 

feita a instalação de projeto paisagístico. 

Interferência em áreas de 

preservação permanente - 

APP 

Neutro -  O empreendimento apresenta distâncias seguras às áreas de preservação permanentes existentes na 

área de influência direta do empreendimento, e sob tal perspectiva, não são propostas medidas 

mitigadoras ou compensatórias. 

Supressão de cobertura 

vegetal 

Negativo Grande Houve supressão da vegetação existente no terreno. Para tal, foi feito um projeto de acordo com as 

normas vigentes, e foi feita a compensação ambiental com a doação de mudas de espécies nativas. 

Vale lembrar que muitas das árvores existentes no terreno eram velhas e em virtude da sua 

localização, existia risco à vida e ao patrimônio de terceiros.  

Erosão e assoreamento Negativo Pequeno Durante a obra de terraplanagem, sugere-se o uso de técnicas adequadas e maquinário eficiente. A 

drenagem pluvial deverá ser instalada de acordo com o projeto técnico apresentado. A inspeção 

nas caixas deverá ser periódica. Em caso de observação de danos ao sistema, esses deverão ser 

devidamente corrigidos o mais rapidamente possível. Em virtude das características de solo e 

relevo, dificilmente ocorrerão processos de dinâmica superficial e assoreamento.  

Impacto na qualidade das 

águas superficiais e 

subterrâneas 

Negativo Pequeno Os cuidados relacionados ao solo e tratamento de efluentes terão reflexos positivos na qualidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. É necessária a revisão periódica e preventiva das 

máquinas e equipamentos utilizados na instalação do empreendimento, impedindo a deterioração 

do conjunto, evitando assim situações em que possa ocorrer vazamento de óleos, fluídos 

hidráulicos ou combustíveis que por sua vez podem percolar no solo e chegar até o lençol freático 

ou carrear pelo sistema de drenagem pluvial. Os resíduos da construção civil deverão ser 

acondicionados de acordo com o PGRCC para evitar a contaminação do lençol freático e da água 

que flui para o sistema de drenagem pluvial. Os efluentes produzidos nas instalações sanitárias 

serão devidamente tratados no conforme já fora descrito. O mesmo deverá ser procedido de 

manutenção periódica para evitar danos, vazamentos e mau funcionamento do sistema. No 

sistema de drenagem pluvial as caixas de areia não necessitam de operador e a manutenção deve 

ser realizada periodicamente, principalmente após períodos de chuvas intensas ou prolongadas. A 

manutenção é realizada manualmente e o material retirado pode ser disposto para coleta de 

resíduos comum do Município.  
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Qualidade do ar e nível de 

ruído 

Negativo Médio Na execução das obras, sugere-se que o empreendedor contrate empresas devidamente 

licenciadas. Isso pressupõe que as mesmas devam realizar manutenção preventiva e periódica em 

seus veículos, máquinas e equipamentos. A manutenção preventiva dos veículos poderá reduzir as 

emissões de gases promotores de efeito estufa. No canteiro de obras deverão ser gerados ruídos 

condizentes com a magnitude dessas. Para mitigar tal efeito, deverão trabalhar nos dias e horários 

permitidos pela Legislação Municipal. Em termos de produção de poeira, em períodos muito 

secos o controle da umidade do solo deverá ser feito com a aspersão de água nos locais de 

circulação das máquinas, o que deverá abater boa parte da poeira na superfície. Quando em 

operação, essa equipe sugere que para reduzir as emissões de ruídos, seja limitada a velocidade 

dentro do pátio do residencial. Em menores velocidades os veículos trabalham em menor rotação, 

o que reduz as emissões de ruídos. Sugere ainda que seja respeitada a Legislação Municipal no 

que diz respeito à emissão de ruídos, de modo a minimizar a possível incomodidade para a 

vizinhança. 

Consumo de energia 

elétrica 

Negativo Pequeno O fornecimento de energia elétrica ao residencial será feito pela CELESC. O projeto arquitetônico 

contemplou um bom aproveitamento de energia solar e luminosidade natural. Seu arranjo permite 

boa luminosidade e entrada de ar nos espaços internos, o que pode propiciar maior economia de 

energia elétrica. Quando em operação, sugere-se que sejam feitas campanhas de consumo racional 

de energia elétrica entre os seus moradores. 

Vibrações Positivo Médio As fundações serão feitas com uso de sistema de hélice contínua, que evita vibrações provocadas 

por bate-estacas.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – Imagem de satélite apresentando a localização do empreendimento e os 

equipamentos urbanos e comunitários existentes na AID 
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ANEXO 2 – Autorização para obra de terraplanagem  
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ANEXO 6 – Certidão de Diretrizes emitida pelo Departamento de Desenvolvimento 

Urbano da Prefeitura Municipal de Navegantes 
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ANEXO 9 – Projeção da rede de drenagem pluvial presente na AID 
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Anexo 9: o retângulo amarelo representa a área de influência direta do empreendimento. O polígono vermelho representa o terreno onde se pretende instalar o empreendimento. As linhas verdes representam as valas à céu aberto. A 

linha rosa clara representa a galeria construída ao final da Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues. As linhas azuis representam o sistema subterrâneo instalado nas ruas da AID. Fonte: Figura compilada do software Google Earth. 

Acessado em 5/9/2013. 
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ANEXO 11 – Declaração de viabilidade no fornecimento de energia elétrica 
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ANEXO 13 – Projeção do sistema viário principal 
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Anexo 13: o Polígono amarelo representa a AID. O polígono vermelho representa o terreno onde se pretende instalar o empreendimento. A linha verde representa a Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues (acesso principal). A linha azul 

representa a Rua Orlando Ferreira. A linha rosa representa a Rua José Francisco Laurindo. A linha laranja representa a Rodovia BR 470. Fonte: Figura compilada do software Google Earth. Acessado em 5/9/2013. 
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ANEXO 14 – Levantamento topográfico planialtimétrico 
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ANEXO 15 – Utilização do solo na AID 
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LEGENDA 

 

Utilização do solo Área (m²) (%) AID 

  Terreno do empreendimento 6.509,18 0,526 

  Vegetação nativa 43.299,92 3,5 

  Atividades industriais 134.023,63 10,83 

  Comércio e prestação de serviços 66.876,89 5,4 

  Áreas residenciais 681.979,57 55,12 

  Atividades agriculturais 17.509,82 1,42 

  Áreas ociosas 212.579,83 17,18 

  Lazer e entretenimento 20.025,62 1,62 

  Rio Itajaí-Açú 7.654,61 0,62 

  Outros usos 46.822,209 3,784 

  TOTAL 1.237.281,279 100 

 

 

Fonte: Google Earth, acessado em 10/05/2013. 
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