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➢ Simulações três cenários, sendo um atual (2021) e dois futuros (2025 e
2035).

➢ Um cuidado especial deve ser dado às áreas próximas da cabeceira 32
devido à proximidade com regiões urbanas e de uso residencial e
misto. Recomenda-se restringir o parcelamento do solo e a edificação
de residências nesta área, a fim de evitar conflitos futuros entre o
zoneamento urbano da cidade e o zoneamento sonoro do aeroporto.

➢ Na DNL 70 deve-se evitar a implantação de atividades que necessitem
da permanência prolongada de pessoas. Recomenda-se apenas o
desenvolvimento de atividades relacionadas a usos recreacionais e de
uso industrial.

➢ Recomenda-se que o município de Florianópolis contemple as
informações do PEZR, nos estudos relacionados à expansão urbana da
cidade e o respectivo Plano Diretor do Município.

Considerações Finais
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Em Agosto/2022, foram enviados ofícios para os setores responsáveis da
Prefeitura Municipal de Florianópolis, demonstrando a intenção em firmar
o Acordo de Cooperação.

➢ CAIF 229/2022 – Fundação Municipal do Meio Ambiente - FLORAM

➢ CAIF 230/2022 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano -
SMDU

➢ CAIF 231/2022 – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Florianópolis - IPUF
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Não são competências da Concessionária:

➢ Realizar análise e/ou aprovações de projetos fora dos limites
aeroportuários;

➢ Estabelecer exigências de tratamentos acústicos em projetos fora dos
limites aeroportuários.
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https://floripa-airport.com/ruido-
aeronautico

https://floripa-airport.com/ruido-aeronautico
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No ano de 2022, até o presente momento, não foram 
registradas reclamações relacionadas ao ruído aeronáutico.



OBRIGADA!

meioambiente@zurichairportbrasil.com
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