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OFICIO N. 31512014 - DITEC GPE
Joinville, 10 de julho de 2014.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao contato feito via telefone, reiteramos a Informação

apresentada na VT 115/2014, referente empreendimento Hospital Unirned Joinville,

localizado à Rua Germano Stein, esquina com Rua Orestes Guimarães, s/n.

Características da edificação:

• Edificação Hospitalar composta por 02 blocos.

• População de funcionados: 1.384 pessoas.

• População de leitos: 321 pessoas.

• Consumo de água: 107.70 media.

• Consumo de cozinha'. 48 m'/dia.

• Contribuição total de esgoto: 124,5 media.

Informamos que o empreendimento, conforme caracteristicas acima

mencionadas, possui viabilidade técnica para ser atendido através dos Sistemas

Públicos de Abastecimento de Água e de Coleta de Esgotos Sanitários, não havendo a

necessidade de realização de obras complementares.
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Atenciosamente,

Charlotte Elisa Maehl
Coordenadora de Projetos

A õNÇA0Go
UNIMED
Fabio Creatini Stobaus I4• Fls
Engenheiro Civil
Rua Orestes Guimarães, 905
Saguaçu
89204-060 - Joinville - SC

jó

Rua XV de Novembro, 39501 Bairro Glória 189218-202 j Joinville SC j Fone: 47 2105-1500 / Fax:47 21054815
secretaria®aguasde oinWlo.com.br I www.aguasdejoirnlle.00m.br



Pr+efasEe~~.
JóinWle.'.

Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville

Oficio n° 0869/2014 - UP/IPPUJ

Joinville, 07 de julho de 2014.

Assunto: Encaminha documentos referentes ao Estudo de Impacto de Vizinhança.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo cópias do Parecer Técnico Conclusivo n° 003/2014
da Comissão Técnica Multidisciplinar do EIV, e Termo de Compromisso a ser
assinado e devolvido à Fundação IPPUJ, pelo responsável legal da Unimed de
Joinville Cooperativa de Trabalho Médico, referente ao Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança do Projeto de Ampliação desta Unidade de Saúde.

1

Sem mais, esta Fundação está à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
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Diretor Executivo

.„-PÇAO ~ ~ladimir Tavares Cbnstante
C\ Diretor Presidente

À \ RubAca

UNIMED de Joinville Cooperativa de Trabalho Médico
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PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Julho de 2014

UNIMED DE JOINVILLE
COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Unimed de Joinville Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 82.602.327/0001.06
Endereço: Rua Orestes Guimarães, 905, América, CEP 89.204-060
Código CNAE: 66.50-2-00 - Planos de saúde

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Denominação: Unimed de Joinville Cooperativa de Trabalho Médico
Endereço: Rua Orestes Guimarães, 905, América, CEP 89.204-060
Cidade/UF: Joinville/SC

Matrícula: 133.576 CRI 1 °/Joinville
Inscrição Imobiliária: 13.20.33.68.1220.0000
Classificação - Resolução CONSEMA 003/2008: 56.11.00
Coordenadas Geográficas: 28017'20.40"S e 48 050'47.59"C
Zoneamento: ZCDI
Horário de funcionamento: 24 horas

Ccnuanmplmlz unlmed. (::~/HU~,oa.ubrlca
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UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JULHO 2014

Histórico: O imóvel do empreendimento em questão era utilizado anteriormente para a
atividade de indústria e depósito de alimentos propriedade das empresas Stein
Área total a ser construída: 67.172,74 m2
Atividades a serem desenvolvidas: Atendimento hospitalar, radioterapia, quimioterapia,
pronto atendimento.

3. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E DE CONTROLE

Serviços Iniciais

• Regulagens periódicas dos equipamentos e máquinas;

• Medição mensal de ruído no entorno da obra;

• Monitoramento e sinalização do sistema viário local visando

melhor trafegabilidade e segurança aos usuários;

• Carga e Descarga dentro do canteiro de obras;

• Banheiros provisórios com ligação na rede de esgoto existente;

• Armazenamento em local adequado e contratação de empresa

licenciada para recolhimento e destinação final dos resíduos

(PGRCC). gp4AO

4.
Infraestrutura Fls. 

• Regulagens periódicas dos equipamentos e máquinas; Rubrica

• As estacas serão executadas através de hélice continuas para

m ifmizar o ruído existente;

u- do melga: oun mcd AN3'.N:•3Z1319



]entn HcsplRlm
3

Coram Nospimlai

ed
aeetile

4k
" i°° °'''PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

U IMEDDE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JULHO 2014

• A execução das concretagens e escavação serão realizadas no

período das 7:00 horas da manhã até as 20: 00 horas da noite

respeitando o limite estabelecido em Lei;

• Medição mensal de ruído no entorno da obra além de regulagens

periódicas nos equipamentos;

• Monitoramento e sinalização do sistema viário local visando da

melhor trafegabilidade e segurança aos usuários;

• Carga e descarga de material dentro do canteiro de obras, não

serão usadas as vias como apoio,

• Rampa de lavação dos caminhões na saída do canteiro de obras;

• Banheiros provisórios com ligação na rede de esgoto existente;

• Armazenamento em local adequado e contratação de empresa

licenciada para recolhimento e destinação final dos resíduos

(PGRCC);

• Será instalado um sistema de drenagem durante a obra para

conter erosão de materiais durante a execução dos serviços de

escavação e blocos de escavação e, na rede pluvial interna existente

no imóvel;

• Serão implantadas barreiras de contenção de sedimentos para

manutenção do sistema de drenagem pluvial local, dentro das

atividades internas do canteiro de obras. A).• NÇHGGo~
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UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JULHO 2014

3.3. Estrutura de Concreto Armado

• A execução das concretagens serão realizadas no período das

7:00 horas da manhã até as 20: 00 horas da noite respeitando o

limite estabelecido em Lei;

• Medição mensal de ruído no entorno da obra além de regulagens

periódicas nos equipamentos;

• As betoneiras e serras ficarão em locais isolados, pré-

determinados conforme layout interno de canteiro de obras ou

distantes dos limites da obra para minimizar a emissão de ruídos,

para a vizinhança;

• Monitoramento e sinalização do sistema viário local visando da

melhor trafegabilidade e segurança aos usuários;

• Carga e descarga de material dentro do canteiro de obras, não

serão usadas as vias como apoio;

• Rampa de lavação dos caminhões na saída do canteiro de obras;

• Banheiros provisórios com ligação na rede de esgoto existente;

• Armazenamento em local adequado e contratação de empresa

licenciada para recolhimento e destinação final dos resíduos

(PGRCC).
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3.4. Paredes e Painéis

• Regulagens periódicas dos equipamentos e máquinas;

• Medição mensal de ruído no entorno da abra além de regulagens

periódicas nos equipamentos;

• As betoneiras e serras ficarão em locais isolados, pré-

determinados conforme layout interno de canteiro de obras ou

distantes dos limites da obra para minimizar a emissão de ruídos,

para a vizinhança e utilizadas em horário diurno;

• Monitoramento e sinalização do sistema viário local visando da

melhor trafegabilidade e segurança aos usuários;

• Carga e descarga de material dentro do canteiro de obras, não

serão usadas as vias como apoio;

• Rampa de lavação dos caminhões na saída do canteiro de obras;

• Banheiros provisórios com ligação na rede de esgoto existente;

• Armazenamento em local adequado e contratação de empresa

licenciada para recolhimento e destinação final dos resíduos

(PGRCC).

3.5. Cobertura e Proteções
P4HüiroA

• Regulagens periódicas dos equipamentos e máquinasiJ~
b. FIs. 1

\ Rubrica
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UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JULHO 2014
• Medição mensal de ruído no entorno da obra além de regulagens

periódicas nos equipamentos;

• As betoneiras e serras ficarão em locais isolados, pré-

determinados conforme layout interno de canteiro de obras ou

distantes dos limites da obra para minimizar a emissão de ruídos,

para a vizinhança e utilizadas em horário diurno;

• Monitoramento e sinalização do sistema viário local visando da

melhor trafegabilidade e segurança aos usuários;

• Carga e descarga de material dentro do canteiro de obras, não

serão usadas as vias como apoio,

• Banheiros provisórios com ligação na rede de esgoto existente;

• Armazenamento em local adequado e contratação de empresa

licenciada para recolhimento e destinação final dos resíduos

(PGRCC).

Revestimentos, Pisos, Acabamentos e Instalações de

Aparelhos

• Regulagens periódicas dos equipamentos e máquinas;

• Medição mensal de ruído no entorno da obra além de regulagens

periódicas nos equipamentos;

• As betoneiras e serras ficarão em IçctáAVsolados, pré-
'ppppPP

determinados conforme layout interno de peneiro de obYes ou
/ J C
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UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JULHO 2014

• distantes dos limites da obra para minimizar a emissão de ruídos,

para a vizinhança e utilizadas em horário diurno;

• Monitoramento e sinalização do sistema viário local visando da

melhor trategabilidade e segurança aos usuários;

• Carga e descarga de material dentro do canteiro de obras, não

serão usadas as vias como apoio;

• Rampa de lavação dos caminhões na saída do canteiro de obras;

• Banheiros provisórios com ligação na rede de esgoto existente;

• Armazenamento em local adequado e contratação de empresa

licenciada para recolhimento e destinação final dos resíduos

(PORCO).

3.1. Complementação da Obra

• Foram projetas caixas de retardo para eventuais períodos de

excesso de precipitação pluviométrica na região minimizando

possíveis alagamentos;

• Captação de água da chuva para reaproveitamento e uso interno;

• Sistema de drenagem para escoamento das águas pluviais;

• Criação de novas áreas verdes, passeios com pavimentações

permeáveis;

I
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UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JULHO 2014
• Projeto de Supressão de Vegetação aprovado pela FUNDEMA;

• Reposição de vegetação em área equivalente a retirada dentro do
próprio imóvel;

• Execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada;

• Execução do projeto de paisagismo;

• Monitoramento mensal de ruído no entorno da obra até a

conclusão;

• Monitoramento e sinalização do sistema viário local visando da

melhor trafegabilidade e segurança aos usuários;

• Carga e descarga de material dentro do canteiro de obras, não

serão usadas as vias como apoio;

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Or, Carlos Antônio Stabel Daudt

Di Carlos A. S. Daudt

Presidente da Unimed Joinville

g Fabio Creatini Stobau
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RUIDOS E
ATENUAÇÕES NATURAIS

Unimed - Joinville
IINIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Laudo de caracterização das condições de ruído ambiente
de empreendimento hospitalar no seu local de
funcionamento e estudo de impactos desta natureza
durante e posterior à obra de expansão situada na Rua
Orestes Guimarães, 905 -América-Joinville - SC.

(C)PçAa/q .
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Joinville, 0E de setembro de 2014.
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INTRODUÇÃO

O presente documento possui registros de caracterização e análise dos
ruídos existentes, bem como análise e parecer sobre, atestando as condições de
ruídos existentes no local da empresa Unimed de Joinville Cooperativa de
'trabalho Médico emrelação à reverencia is regulamentares.

Empreendimento situado à Rua Orestes Guimarães, 905, no babão
América na cidade de Joinville, Santa Catarina.

A caracterização do ruído no interior do terreno do empreendimento,
nas imediações e circunvizinhança demonstra que os níveis de ruídos externos
estão ma da faixauslimítrofevt 

significativo, 
i amaram rede, sendo a via frontall  (ressão

Guimarães) nr  trsnd movimento sldolf mpre, ndimen o. e  nível pressãoe-avio
so adentrando o ruí ao terreno dot eé eneenão Desta forma,ç  podUnimedse
evidenciar ativ que e sim local nsi tome é proveniente não da operação da Unimed
e suas atividades e sim do trânsito.

O comportamento citado, repete-se na rua Germano Stein, com mesma
característica, sendo esta via elo de ligação do bairro América em direção ao
centro da cidade, trabalhando corno um hilário formado por rua Dr. João Colin e
Orestes Guimarães.

Medições em horários de menor mento ainda caracterizaram
ruídos provenientes dos veículos, sempre com tendência de redução adentrando
ao terreno da Unimed, hem como abaixo do limite de zoneamento quando
próximo da edificação existente, mesmo com trânsito do estacionamento do
citada empresa, tornando claro que as fontes mais significativas são externas e
não provenientes da empresa.

Avaliou-se o projeto da obra em relação às condições amostradas e
registram-se considerações técnicas sobre tratamentos preventivos previstos de
redução de geração e contenção de propagação de ruídos.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO EM ÁREAS HABITADAS, VISANDO O CONFORTO DA
COMUNIDADE, SEGUNDO A NBR 10.151:2003 

1- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE

TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: UNTMED 
CNP':  82.602.329/0001-06
E-MAIL.
RUA: Orestes Guimaães, 905 2- andar
BAIRRO: América
MINICIPIO: Joinville
1: ILP- 89 L01-060

RUA:
BAIRRO:

2 -CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Orestes Guimarães, 9052s andar
América

MO N ICJP IO:
CEP

Joinville
89.204-060

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:
COORDENADAS
GEOGRÁFICAS:
HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO: 
OBSERVAÇÕES:

ZCD-1
Latitude: 26°19'21.58"S
I.om'tude: 48°50'43,5 RO

24h/dia

btopresa possui baixo nrvel de emissão de ruídos e
divisas do tcrrono ano:belas das fontes omLcon,n

2.1 - PROCESSOS EXISTENTES E FONTES DE ADIDO
PROCESSO/ÁREAS FONTES EMISSORAS DE NIHnO: TIPO J)I

ATIVIDADE:
Sistema de Ar
Condicionado

Sistemas de condensação e troca de
calor

Confinável

Sistema de
Refrigeração de Torres de Resfriamento Confinável
Equipamentos 
Estacionamento Veículos circulantes Não confinável



- MENSDEAÇAO TÉCNICA

DESENHO ESQOEM ÁTICO DOS PONTOS DE MEDI O

yyL4:.1iítfSORIóf9Vrrán1

ORS: Empresa possui diversas empresas em torno no seu terreno como
Hipermercado Big Shop e as vias Gerrmano Stein e Orestes Guimarães possuem
tráfego intenso de veículos de diversos portes.

OBS.: Pontos locados

P1: ponto na área externa, do mesmo lado da via Germano Stein, em frente
ao estacionamento de clientes;

- P2: ponto interno no acesso do Pronto Socorro;

P3: Ponto externo na esquina das ruas Germano Stein e Orestes Guimarães
do outro lado da via do terreno;

- Phi ponto na área externa, do mesmo lado da via em frente ã ao acesso da
recepção da empresa;

P5: ponto na área externa, do mesmo lado da via em frente à ao ateso .1,
veículos de funcionários e pronto socorro;  G.

~'ry.. .,n ..0



- P6: ponto externo do mesmo lado da via Germano Stein na divisa do terreno
com edifício residencial;

- P7: ponto interno 10m adentro do terreno e 2m da divisa lateral com
edificação vizinha para análise de impacto de vizinhança;

- P8: ponto interno no centro da área de construção alinhado com a linha das
font s de emissão de ruídos.



3.3- EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO 
MEDIDOR: Medidor de nível de pressão sono'.
MARCA; S.P. 
MODELO: SL-5868P 
NÚMERO DE SÉRIE: N584579 
ESCALA DE COMPENSAÇÃO: A 
NORMA REGULAMENTADORA/ IEC 60651:1979TIPO:
MEDIDOR: 
MARCA: 
MODELO: 
NÚMERO DE SÉRIE: 
NORMA REGULAMENTAI/ORA /

Calibrador de nível sonoro

N D9
N619232

IEC 60942:1988

Nog Ésgr•enna:,a u
C5E0.8C ,Cr.546



3.4- DADOS DA MEDIÇÃO 
As mediçdes foram roa Meadas em horário diurno e nomrnn e os resultados
atestaram condições compatíveis com a legislação.
Todos os equipmnentos estavam em operação, caracterizando assim o ruído
máximo de geração.

3.4.1- CRITÉRIOS TECNICOS ADOTADOS
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE

Distância do medidor do piso [m]:
Condição climática:

Ruído com caráter impulsivo: LAeq = Lc
Ruído com componentes tonais: LAeq = Lc
Ruído sem caráter impulsivo e sem componentes tonais: LAeq
LAeq: medido automaticamente pelo equipamento
LAeq: calculado pelo procedimento do Anexo A- NBR 10.151
Lc: determinado pelo item 5.4 da N 81110.151

L2 m 
Bom, vento
insignificante

MEDIÇÃO DIURNA TRÁFEGO INTENSO -DIA ÚTIL
POSIÇÕES Lra:

dB(A)
TEMPO

AMOSIRAL
HORÁRIO DATA

P1 ) lí 60s 16:30 12/08/2014
P2 52,2 60s 16:35 12/00/2014
P3 608 16:40 12/08/2014
P4 .53,1 60 s 16:45 12/08/2014
P5 60s 16:50 12/08/2014
P6 60 s 17:00 12/08/2014
P7 01,0 60s 17:05 12/08/2014
P8 53 fias 17:10 12/08/2014
Média 67 - - 12/08/2014

MEDIÇÃO DIURNA TRÁFEGO MODERADO - FINAL DE SEMANA
POSIÇÕES Lra:

dB(A]
TEMPO

AMOSTRAI.
HORÁRIO DATA

P1 55,0 60 s 16:30 16/08/2014
P2 56,8 60s 16:35 16/08/2014
P3 60s 16:40 16/08/2014
P4 57,2 60s 11:15 16/08/2014
P5 60 16:30 16/08/2014
P6 60s 16:35 16/08/2014
P7 53,4 60s 16:40 16/08/2014
I'8 50,9 60s 11:15 16/08/2014
Média 61 - - 16/08/2014



MEDIÇÃO NOTURNA TRÁFEGO MODERADO - FINAL DE SEMANA

POSIÇÕES ira:
dU(A)

TEMPO
AMOSTRAL

HORÁRIO DATA

P1 60s 20:00 17/08/2014

P2 60x 20:05 17/08/2014

P3 60 s 20:10 17/08/2014

P4 61L9 60 s 20:15 17/08/'2014

P5 50,9 60 s 20:20 17 08 2014

P6 60 s 20:25 17/08/2014

P7 55,1 60 s 20:30 17/08/2014

P8 51,9 60 s 20:35 17/08/2014

Média 60 - - 17/08/2014

MEDIÇÃO TRANSIÇÃO DIURNA / NOTURNA
TRÁFEGO INTENSO- DIA ÚTIL

POSIÇÕES Lra:
dB(A)

TEMPO
AMOSTRAL

HORÁRIO DATA

P1 60 s 18:40 22/08/2014

P2 51,3 60s 18:45 22/08/2014

P3 W s 18:50 22/08/2014

P4 60 s 18:55 22/08/2014

P5 60 s 19:00 22/08/2014

P6 60 s 19:05 22/08/2014

P7 52,6 60 s 19:10 22/08/2014

P8 53,1 60 s 19:15 22/08/2014

Média 62 - - 22/08/2014

MEDIÇÃO DIURNA TRÁFEGO MODERADO - DIA ÚTIL

POSIÇÕES I.ra: TEMPO
dB(A) AMOSTRAL

110RARIO DATA

P1 57,4 605 15.00 01/09/2014

P2 57$ 60 s 15:05 01/09/2014

P3 LEI 60s 15x0 01/09/2014

P4 59,1 60 s 15,15 01/09/2014

P5 60,1 60 s 15:20 01/09/2014

P6 60sGti4 15:25 01/09/2014

1'7 54,6 60 s 15:30 01/09/2014

P8 52,7 605 15:35 01/09/2014

Média 61 - - 01/09/2014

Oba:
P3 à P7 - Pontos medidos conforme locação apontada no item 3.1, possuem

sempre ruído incrementado pelo trânsito devido à confluência das vias Germano

Stein e Orestes Guimarães e ao acesso do hipermercado RIO.

Trafocê 85,4 d6(A) devido à pico gerado por veículos de transporte pesado,

comuns nesta via, acesso a 
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Comportamento do Ruído Local
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• Pontos externos P3 (Confluência da vias Orestes Guimarães e Germano Stein)
e P7 (Divisa lateral externa da edificação residendial próx. Hipermercado
BIG) apresentam ruído superior aos demais devido ao tráfego de veículos;

• P2 e PO de controle interno demonstram que no interior do terreno do
empreendimento há "redução" de pressão sonora, demonstrando que o ruído
local externo é superior ao emitido pelo empreendimento.

• Mesmo em dias de menor fluxo de veículos, o nível de pressão sonora
encontra-se alterado pela tráfego e não pelo empreendimento.
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4 -AVALIAÇÃO DE RUÍDO 
NCA- NÍVEL DE CHITRRIO DE AVALIAÇÃO - NBR 10.151:2003 
ZONAS DE USO NER DIURNO NOTURNO

7ÀS19lis 19ÀS7lis
Áreas de sities e fazendas 40 dB[A) 35 dB(A) 
Área estritamente
residencial urbana ou de 50 dU(A) 45 dB(A)
hospitais ou de escolas 
Área mista,
predominantemente 55 dB(A) 50 dB(A)
residencial 
Area mista, com vocação
comercial e administrativa

60 dB(A) 55 dB(A)

Área mista, com vocação
rereacional 
Área predominantemente
industrial

65dB(A) 60dB(A)

90dE(A) 60dE(A)

4.1- ENQUADRAMENTO LEGAL
NU 10.151:2003

x NBR 10.152:1992 
x Resolução CONAMA 01/90

4.2 - AVALIAÇÃO COMPARATIVA COMO NCA 
Ir RIMA)] Leq [dB(A)] Lia [dR(A)) NCA

62-61-61 Diurno 60

X

60-62 Noturno 55
l ia> NCA (item 3.3.3- NBR 10.151) ACEITO Lra

Lra = NCA 
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5 -CONCLUSÃO:
Cabe registar que o nível do ruído em regiões industriais provisto na
NBR10,1.512003, preconiza limites de 60 dB(A) diurno e 55 d6 (A) noturno,
para o zoneamento em questão.

o ruído mensurado, demonstrou sempre comportamento nas vias externas
acima do mensurado no interior do terreno do empreendimento.

Os pontos mais críticos são o da confluência das vias Germano Stein com Orestes
Guimarães e na frente do edifício residencial próximo ao o do
I lipermercado BIG, com atenuação quando adentrando ao terreno da Unlmed.

Desta forma, as caracterizações ossadas em diversos dias e horários,
demonstram que o empreendimento não gerará impacto superior ao já existente
atualmente.

Cabe ressaltar que não existem escolas e e hospital não tem emissões superiores
à do limite legal., o que pode ser evidenciado no ponto de Pronto Socorro P2,
sempre inferior aos encontrados nas vias externas e muito próximo do limite,
podendo-se interpretar, que caso não houvesse trânsito de veiculas o
empreendimento estaria atendendo inclusive o NCA de SO d6(A) e 45 dB(A),
diurno e noturno respectivamente, mas estes valores não são passíveis de
caracterização pois em todos os momentos de amostra o trênsito influenciou
fortemente os resultados, o que pode ser visto nos demais pontos de medição.

Os ruídos caracterizados acima, são provenientes do transito das vias e
população circulante na região já convive com os remos de fundo caracterizados.a

Edificações atualmente devem atender em u projeto a incorporaçãoorporação de
isolamentos acústicos em paredes, pisos e aberturas (portas e janelas), desta
forma, ' empreendimentos anteriores à vigência desta norma necessitam de
adequações para que a atenuação seja eficiente.

Ruídos emitidos pelos veículos circulantes não  fontes emissoras dos1, sãomas5c 
Resolução COo empreendimento, 27/20,  cabendo ar indústriant automotivapla 

em 
conforme

Resolução do  29 ra porém  
estacionamento 

tacion amo cnto 
com

z projeto
execuçãoola, grid de rampa de acessoao al tura om oo 

perímetro
rugosidadeom 

orrtoladd, monte ã contende as Om de altura a todo a im como
barreira de contençãoDesa o  e aberturasuío de ventilação fachada com dimensões
atenuantes. Deste forma,  miro  provenientes dos veículos nãoafetará a
circunvizinhançaiistr  além do patamarora registrado, estando 

previstap
ai
ara validaçãoadministrativa ên cia/ ao final da execução  de medição de pressão sonora pare  

levantando 
nt • eficiência so ações precisar atestando o desempenho adequado ou

levanwndo novas tratativas necessárias.

Desta forma, cabe concluir que a empresa atende na integra os critérios para
emissão da Licença de operação no que diz respeito aos critérios de poluição
sonora, podendo-se concluir pelos dados apresentados a eficiência do
isolamento existente e compromisso dos gestores neste sentido. 
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6 -RESPONSÁVEL TÉCNICO, CIVIL E CRIMINAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO ling. Rodrigo Noguerol Conta 
TÍTULO: Eng. 
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7 -ANEXOS
ARTSC: .5197946-0
Laudo Calibração
Laudo Calibração
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ANEXO—LAUDOS DE CALIRRACA'.
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Certificado de Calibração N°A0569s2010
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Certificado de Calibração N°A01698/2014
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R -ASSINATURAS 
NOME QUALIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO

Rodrigo Noguerol Eng. Mecânico e

Corna Segurança do CIMA 45141-0
Trabalho 

ASS. R➢SPONSÁVEL TICNICO:
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DATA

08/09/2014

NOME QUALIFICAÇÃO
Ilnimod de
JoinvNe Representante

Cooperativa de legal da empresa
Trabalho Médico 

ASS, RESPONSÁVEL. PELA EMPRESA:

IDENI1EICAÇAO

CNP)
82.602.821/0001-06
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