~

eio /4

biente

PARECER TÉCNICO Nº. 0173/2016
INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE
Solicitante: MPSC.
Endereço: Rua Hermann August Lepper, 980
Bairro: Saguaçu
INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO:
Referente: Rogga SA Construtora e Incorporadora.
Endereço: Rua da Independência, 257
Bairro: Anita Garibaldi
Área do imóvel: 8.043,30 m2
Matrícula: 39719 Ofício 2 Livro 2
Resp. Técnico:
NFORMAÇÕES PROTOCOLARES
Protocolo nº: 16823
LIC nº:

CP F/CNPJ: 76.276.849/0001-54
Cidade: Joinville/SC

Cidade: Joinville/SC
Inscrição Imobiliária. 13-20-02-36-2469
INCRA:
ART:
Registro:
PLC nº:

Este parecer refere-se ao Ofício n° 0033/2016/14PJ/J01 e ao Inquérito Civil n° 06.2015.00000156-8.
1. Identificação da área
O terreno localiza-se no endereço acima citado próximo às coordenadas 713422/7087243 em
zoneamento ZR6 e ZCD4 de acordo ao SIMGEO.
Parte da área é sujeita a inundações de acordo com levantamento feito pela Defesa Civil, não está
inserida em unidade de conservação e não existem registros de imóveis tombados e sítios arqueológicos.
2. Vistoria e Conclusões
Em vistoria realizada em 19/02/16 verificou-se que não existem evidências superficiais de um curso
d'água ou de uma nascente, como afloramento de lençol freático, há apenas uma caixa de passagem de água
que recebe vários tubos, sendo que os que possuem água corrente são os mais profundos a cerca de 2 metros
abaixo da superfície do solo.
Não há registro de quaisquer cursos d'água ou nascente nos levantamentos hidrográficos feitos em
1978, 1989, 2007 e 2010. A base de tubulações do Séinfra nãõ mostra tubos no local. ,
As curvas de nível indicam que a água pluvial e a subterrânea provavelmente tem direção para a rua
e não para a referida caixa de passagem.
As imagens históricas do local no Google Earth e nas imagens de 1953 e 1989 não há evidências de
curso d'água ou nascente.
Concluindo, não existem evidências de um curso d'água ou nascente no terreno e a caixa de
passagem de água é provavelmente usada para drenar o terreno ou escoar água das construções vizinh
Joinville, 24 de fevereiro de
André Rafael Possani Barboza
Geólogo
Licenciamento Ambiental
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