
 
 

 

 

Joinville, 27 de março de 2015 
 

 

À 
Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento 

Sustentável de Joinville - IPPUJ 

 

    
RAPNOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.488.618/0001-04, vem mui 

respeitosamente apresentar documentos e esclarecimentos solicitados no 

Ofício nº 0118/2015, em anexo, relacionado com Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV.  

 

  
 

 

Nestes Termos,  
Pede Deferimento. 

 

 

 
 

 

 
 

...................................................................... 

RAPNOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
Requerente 
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Bairro Santo Antônio 
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RESPOSTAS AO OFÍCIO Nº 0118/2015 – UP/IPPUJ 

Assunto: Estudo de Impacto de Vizinhança RAP9 Empreendimentos Imobiliários S/A. 

 

1. O item V2.3 do EIV foi reavaliado e optou-se por alterar o sistema de tratamento de 

efluente sanitário do tipo fossa e filtro por uma estação de tratamento de efluentes 

(ETE) anaeróbica do tipo compacta. O dimensionamento da ETE será o seguinte: 

 

Especificações 

Nº de contribuintes operacionais 180 

Contribuição - operacional 70 L/un.dia 

Carga orgânica - operacional 25 gDBO/un.dia 

Nº de contribuintes administrativos 20 

Contribuição - administrativo 50 L/un.dia 

Carga orgânica - administrativo 25 gDBO/un.dia 

Carga orgânica total 6,83 KgDBO/dia 

Carga nitrogênio total 1,56 Kg/dia 

Extensão de rede 0,45 km 

Taxa de infiltração 0,15 L/s.km 

Tempo de geração do efluente 12 horas 

Temperatura 21-31°C 

Contribuição de despejo 13,60 m³/dia 

Vazão diária total 19,50 m³/dia 

Vazão horária (média) 0,81 m³/dia 

Vazão horária (pico) 1,46 m³/dia 

Vazão horária (mínima) 0,41 m³/dia 

Vazão horária adotada 0,81 m³/dia 
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2. Apresenta-se no anexo 2 planta detalhando a hidrografia e faixa de proteção do duto 

encontrado nos limites do terreno. 

 

3. O empreendimento contará com sistema de captação de água da chuva, conforme 

projeto apresentado no anexo 3. 

 

4. Apresenta-se no anexo 4 Assinatura da Anotação de Responsabilidade Técnica de 

Topografia. 

 

5. Apresenta-se no anexo 5 Assinatura da Anotação de Responsabilidade Técnica do 

profissional responsável pelo EIV, conforme especificações solicitadas. 

 

6. Apresentam-se no anexo 6 as Certidões de Viabilidade de abastecimento de telefonia  

(anexo 6.a), coleta de lixo (anexo 6.b) e energia elétrica (anexo 6.c). Todas as certidões 

foram emitidas pelas empresas concessionárias desses serviços. 

 

7. O Alvará de Terraplanagem do empreendimento será emitido em conjunto com a 

licença prévia e de instalação, conforme procedimento da Secretaria de Meio 

Ambiente. Segue em anexo o protocolo de entrada no processo de licenciamento 

prévio e de instalação, que contempla o pedido de autorização da terraplanagem. 

Convém informar que terraplanagem anterior já foi realizado no imóvel pelo antigo 

proprietário, no entanto, a RAPNOV não possui o Alvará emitido na época para este 

antigo proprietário.  

 

8. Apresenta-se no anexo 2 projeto com o estacionamento para veículos pesados 

reposicionado de forma que a manobra dos caminhões não atinja a área do futuro 

alargamento da Rua Dona Francisca. 

 

9. Apresenta-se no anexo 2 projeto com  alterações no desenho do acesso, de forma de 

considerar a rótula projetada conforme diretrizes viárias.  
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