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707364.58 m E e

7093682.í7 m S

Razão

Social:

Atividade

CNAE:

Endereço

obra:

Matrícula:

E-mail:

1 DADOS DO EúPREENDEDOR

Parsero PaÉicipações Ltda CNPJ: 31.151.511/0001-38

64.63-8-00 - Outras sociêdades de participação, exceto holdings,

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios;

68J0-2-02 - Aluguel de imóveis próprios.

Rua Anaburgo, no 2.500 -

Zona lndustrial Norte - Goordenadas

Joinville/SC. Geográficas:

No 168.947 - 10 Cartório de Registro de lmóveis de Joinville

roberto.adm@inplavel.com.br Telefone: (47) 3439-5454

2 RESPONSÁVEISTÉCNICOS

Gustavo André Urbanetz Formação: Arquiteto

4138028-1 R. Visconde de Mauá, no

CAF Consultoria Agro Endereço: 1920.
Florestal América - Joinville/SC

Nome:

NO CAU:

Empresa:

Nome:

NO CRQ:

Empresa:

Nome:

Registro:

Empresa:

Ana Paula Mura Nastari
Mattos

13100606

CAF Consultoria Agro
Florestal

Douglas Salzvedel
Santangelo

CRA no 19.533

CAF Consultoria Agro
Florestal

Química

R. Visconde de Mauá, no

1920.
América - Joinville/SC

Sociólogo

R. Visconde de Mauá, no

1920.
América - Joinville/SC

Formação:

Endereço:

Formação:

Endereço:

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDÀ
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3 INTRODUÇÁO

O Estudo de lmpacto de Vizinhança (ElV) é um instrumento de planejamento

e gestâo urbana, instituído pelo Estatuto da Cidade - Lei Federal n" 10.257l0't e, no

município de Joinville-SC, pela Lei Complementar no 336, de 10 de junho de2011,
que regulamenta o instrumento do Estudo Prévio de lmpacto da Vizinhança - EIV e

suas atualizaçÕes, Leis Complementares no 468/2016, Lei Complementar no

47012017, Lei Complementar no 47612017, Lei Complementar no 49812018, Lei

Complementar no 52112019, Lei Complementar no 54412019 e o Decreto no

30.21012017, que regulamenta o processo de aprovação do Estudo Prévio de

lmpacto de Vizinhança - EIV no município de Joinville e dá outras providências,

conforme determina a Lei Complemêntar no 522 de 04 de janeiro de 2019, que

institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Joinville e

dá outras providências.

Este instrumento consiste no conhecimento de impactos que

empreendimentos geram ao seu entorno, em decorrência de seu porte ou das

atividades neles exercidas. A partir deste conhecimento, são traçadas diretrizes que

visam mitigar os impactos, de modo a proporcionar melhores condiçôes de

habitabilidade, conforto e segurança à vizinhança, apresentando o diagnóstico da

situação local, de forma a caraderizar a situação do empreendimento, definindo os

impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos, de médio ou de longo

prazo e se são temporários ou permanentes, definindo as medidas mitigadoras e

compensatórias necessárias ao empreend imento.

O EIV deverá ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população

residente na área e suas proximidades, incluindo a análise de diversas questões

previstas tanto no Estatuto da Cidade guanto nas Leis Municipais. Empreendimentos

de Impacto são aqueles, públicos ou privados, que venham a sobrecarregar a

infraestrutura urbana ou a ter repercussáo ambiental significativa.

De acordo com a Lei Complementar no 336 de 10 de junho de 2011,lmpacto

de Vizinhança é a significativa repercussão ou interferência no sistema viário e na

infraestrutura urbana ou rural, de natureza ambiental, social ou econômica,

CAF @Í{SUI-TORH ÂGRO FLOR.ESÍAL LTDA
CNPJ: 01.395.U0l0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAI4A: 229s88 qM,&
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causadas por um empreendimento, em decorrência de seu uso ou portê, que

provoque modiflcaçÕes negativas às condições de qualidade de vida da população

vizinha e/ou ambiente urbano ou rural. Ainda, entende-se como Vizinhança, as

imediaçÕes territoriais passíveis de sofrerem impactos no seu ambiente natural ou

construído, quando da implantação ou empliação de um empreendimento.

O presente Estudo de lmpacto da Vizinhança (ElV) foi proposto pelo

enquadramento do empreendimento nas seguintes situaçÕes, conforme Art. 20 da

Lei Complementar no 336/201 í:
"b) uso comercial, prestação de serviço ou de uso misto, com área edificável

igual ou supeior a doze mil e quinhentos metros quadrados (12.500 m'z)".

O empreendimento é um galpão para locação com área edificada de

14.105,29 m2.

De acordo com o Aft. 20 da Lei Complementar no 470/2017, o porte do

empreendimento é G rande:

"Para fins do disposto nesta Lei Complementar consideram-se:

XXll - atividade comercial e/ou de prestação de servlgos de grande

inbrterência uhanística: atividades comerciais/prestação de serviços com

Area Total Edificada (ATE) iguat ou supeior a 5.000 m2 (cinco mil metros

quadrados)".

O imóvel pertence ao zoneamento SE-06, tratando-se de um setor especial

de interesse industrial, constituÍdas por áreas destinadas à instalação de atividades

vinculadas aos setores terciários e secundários. Portanto, referente ao zoneamento,

está em local adequado, independente da atividade industrial ou comercial que

venha a se instalar no galpão.

CÂF OOI{ST'LTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.395.17010001-85 CREA - SC: 050465-0 IMMA: 229588 q U'' E,
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4 JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

O municÍpio de Joinville encontra-se localizado na rêgião sul do País e é
responsável por cerca de 2O% das exportações catarinenses, sendo o 30 polo

industrial da região, com volume de receitas geradas aos cofres públicos inferior

apenas às capitais Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). Pertence ao grupo dos quinze

maiores arrecadadores de tributos e taxas municipais, estaduais e federais (SEPUD,

2020).

Em Joinville estáo instaladas 09 das 1 .000 empresas eleitas como as

maiores do Brasil pela Revista Valor Econômico. A cidade concentra grande parte da

atividade econômica na indústria com destaque para os setores metal mecânico,

têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico. Atualmente o setor

automobilístico também passa a ganhar destaque na região em função da instalação

das montadoras GM e BMW.

No Índice de Cidades Empreendedoras elaborado pela Endeavor Brasil,

Joinville foi considerada a 5a melhor cidade para se empreender no país,

considerando a melhor pontuação no quesito ambiente regulatório.

A empresa Parsero Participaçôes Ltda veriÍicando o cenário do município,

visa contribuir para a economia da região com objetivo de fornecer um local com

infraestrutura atrativa para empresas de grande porte. A locação de empresa no

galpão da Parsero demanda mão-de-obra e recolhimento de impostos, contribuindo

com o IDH e PIB do municipio.

Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônio

CEP 89.2í8-040 / Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br
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CAF Rua Visconde de Mauá, no '1920.

Bairro Santo Antônio
CEP 89.2í8-040 / Joinville / SC

Telefone: 47 3425-1807

Nome empresarial: Parsero Participações Ltda

Endereço para corrêspondênciai Rua Visconde de Mauá, no 1920 Bairro

Santo Antônio - Município: JoinvillelSC. CEP: 89.218-040

lnscrição Estadual: lsento.

CNPJ: 31.'l 51.51 1/0001-38

Histórico do empreendêdor: A Parsero Participações Ltda é uma empresa

privada, estabelecida em 08/08/20í8 na cidade de Joinville - SC. Possui como

atividade a compra e venda de imóveis próprios, o aluguel de imóveis próprios e

outras sociedades de participação, exceto holdings.

Histórico do empreendimento: O galpâo objeto deste estudo já existe há mais

de 03 décadas. Funcionava no local, a empresa OTM Serviços de Logística

lnternacional Ltda, que atuava no ramo de armazenamento e guarda de bens,

mais especificamente, carga siderúrgica. O galpão já tinha o mesmo tamanho

presente hoje e a rotina de carga e descarga de mercadorias com circulação de

caminhões pela Rua Anaburgo ocorria desde a operação da OTM. Atualmente a

empresa instalada no local é o Centro de Distribuição da Ambev, que recebe

bebidas, armazena-as temporariamente e distribui. A Ambev está operando no

galpão desde o dia 03 de novembro de 2020. Por este motivo, nos capítulos a

seguir, por muitas vezes será utilizado o nome da Ambev (locatária atual) ao

invés da Parsero (locador).

Área total: 50.000,00m'z Área útil aproximada: 15.000,00m'z.

Área construída: 1 4.105,29 m2

CÂF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDÂ
CNPI: 01.395.17010001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588

{.Ü'-&

ÊMTT1EtrNL'IÍIltrN I (J



CAF Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Sântô Antônio

CEP 89.218-040 I Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br

Tipos de atividades a serem desenvolvidas: Está em operação no local o

Centro de Distribuição da Ambev (CDD Joinville).

Síntese dos objetivos do empreendimênto e sua justificativa em termos de

impoÉância no contexto econômico social do país, região, estado e
município: Consta no Capítulo 4 do presente documento.

Previsão das etapas de implantação do emprêendimênto: O
empreendimento está em operaçáo no local objeto deste Estudo de lmpacto de

Vizinhança - ElV. O galpão foi locado para a empresa AmBev.

Empreendimentos similares êm outras localidades: A cidade de Joinville

possui algumas empresas similares de armazenamento de cargas, nâo

necessariamente de bebidas como a Ambev, mas na sua maior parte linha

branca (eletrodomésticos) e outras não perigosas, tais como as empresas

Coopercargo, Jayfex, Apoio, Milium, etc.

Nome e endereço para contatos relativos âo EIV: CAF Consultoria Agro

Florestal Ltda Rua Visconde de Mauá, no 1.920, Bairro Santo Antônio, CEP

89.218-040, Joinville/SC, Telefone: 3425-1807, E-mail: cafltda@cafltda.com.br

Localização

O empreendimento encontra-se na região norte do estado de Santa Catarina

no município de Joinville, localizado próximo a Araquari (39,2 km), São Francisco do

Sul (59,4 km), Guaramirim (31,9 km) e Garuva (29,4 km). Localiza-se na Rua

Anaburgo, no 2.500, no Bairro Zona lndustrial Norte, nas coordenadas geográficas

DATUM Sirgas 2000 de Latitude 707364.58 m E e Longitude 7093682.17 m S,

conforme polígono na Figura 1, possuindo matrícula no 168.947 - 10 Registro de

lmóveis de Joinville.

CAF @NSULTORIÂ AGRO FLORESTAL I-TDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - Se 05046s-0 IBAMA: 229588



CAF
wÃw*

Figura 1 - Localização da empresa.

o

CAF CONSULTORIA AGRO
FLORSTAL

Rua Visconde de l,1auá, no 1920.

89218-040 lolnville SC

(
Rua Visconde de Mauá, no 1920.

Bairro Santo Antônio
CEP 89.2í8-040 / Joinville / SC

Têlefone: 47 3425-1807

ESTUDO DE II'IPACTO DA VIZINHANÇA EIV

PARSERO PARNCIPAÇÕES LTDA

CNPI: 31.1s1.s11/0001'38

Rua AnabuÍqo, n.2.500
zona Industriãl Nolte loinville/SC

Fonte: SIMGEO, 2021.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTÀL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAI'44: 229588

.. Imóvel

E Zona industíal íorte

f:f Limite-r,lunicipal

E Limite_Fstaduat

Dados Cariográficos
Datum SIRGAS 2000
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Empreendimento

O empreendimento consiste em um terreno de

Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ sob inscrição

0520 0000 e conta com 14.105,29m2 de área construída

Rua Visconde de Mauá, no 1920
Bairro Santo Antônio

CeP 89.218-040 I Joinville i SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com. br

50.000,00m'? cadastrado na

imobiliária no 09-33-14-68-

(Tabela l).

Tabela 'l - Áreas construídas no terrêno.

EdiÍício Descrição Área (m'z)

01 Galpão A 1.888,8

02 Galpão B (principal) 11.117 ,86

03 Galpão C 120

04 Portaria 616,52

Casa de eneroia05 - 25.57
elétrica

06 Central de utilidades 336,54

Total 14.105,29

Registros fotográficos

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.39s.170l0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588 4)

lmagem 1-Galpão B (principal) - Vista frontal
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Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville i SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com. br

lmagem 2 - Galpão B (principal) - Vista extêrna. Box de recebimento e expediçáo

lmagem 3 - Galpão B (principal) - Antes dâ ocupaÇão da Ambev

CAF GOÍ{SULTORIÂ AGRO FLORESIAL LTDÂ
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 0íX65-0 IBAMA: 229588 *f hr" &
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Rua Visconde de Mauá, no '1920.

Bairro Santo Antônio
CEP 89.218-040 / Joinville / SC

Têlefone; 47 34254407
www.cafltda.com.br

lmagem 4 - Galpão B (principal) - Ocupado pela Ambev

lmagem 05 - Galpão A - Vista êxterna

CÂF CONSULTORIA AGRO FLORÊSTAL LTDA
CNPJ: 01.39s.170l0001-85 CREA - SC: 0í)465-0 IBAMA: 229588 

I4t'l Ur13 k



Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Têlêfone: 47 3425-1807

www.caÍltda.com.br

lmagem 06 - Galpão A - Vista interna.

lmagem 07 - Galpão C - Vista externa.

CÂF COI{SULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588
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Rua Visconde dê Mauá, no '1920

Bairro Santo Antônio
CEP 89.218-040 / Joinville / SC

Têlefonê: 47 3425-'1807
www.cafltdâ.com. br

lmagem 08 - Gelpão C - Vista interna.

lmagem 09 - Vista interna Central de Utilidades.

CAF OONSULTORIA AGRO FLORESÍAL LTDÂ
CNPI: 01.395.170/0001-85 CREÁ - SC: 050465-0 IBAMA: 229588
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Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo AntÔnio

CEP 89.218-040 i Joinvillê / SC
Telefonê: 47 3425-1807

www.cafltda.com. bí

lmagem 10 - Vista externa Central de Utilidades.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTÂL LTDA
CNPI: 01.395.17010001-85 CREA SC: 050465-0 IBAMAj 229588
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Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Baino Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Telefonê: 47 3425-1A07

www.cafltda.com.br

lmagem '11 - Elevador para cadeirante

CAF CONSULTORH AGRO FLORESTAL LTDÂ
CNPI: 01.395.170/0001-85 CREA - SC; 050465-0 IBAMA: 229588
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CAF CONSULTORIA AGRO FLORESÍAL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IMMA: 229588

Rua Viscondê de Mauá, no 1920
Bâirro Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville i SC
TêleÍone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br

lmagem 12 - Separação de resíduos (Coleta Seletiva).

lmagem 13 - Central de Resíduos.

CAF



Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairo Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br

lmagem 14 - Pátio interno.

lmagem í5 - Pátio Írontal.

CAF OOI{SULTORI/T AGRO FLORESÍAL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAltlA: 229588 _+1
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Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônlo

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com. br

lmagem í6 - Portaria.

lmagem 17 - Estacionamento de bicicletas e motocicletas.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPI: 01.395.170/0001-85 CREA - SC; 050465-0 IBAlvlA: 229588
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CAF Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br

lmagem '18 - Esiacionamento de veículos de funcionários ê visitantes.

CÂF CONSI'LTORIA AGRO FLORESÍAL LTDA
CNPJ: 01.395.17010001-85 CREA - sc: 050465-0 IBAMA: 229588



CAF Rua Viscondê de Mauá, n''1920.
Bairro Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1A07

www.cafltda.com. br

6 DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

6.1 Delimitações das Árêas de lnfluência

A área de influência de um empreendimento pode ser definida como o

espaço físico, biótico, socioeconômico e cultural passÍvel de alteraçôes como

consequência de sua implantação e opeÍação. Essa área é delimitada em três

âmbitos, sendo a Área Diretamente Afetada - ADA, Área de lnfluência Direta - AID e

Área de lnfluência lndireta - All.

6.í.í Área Diretamente Afetada - ADA

Corresponde à área diretamente afetada pelas atividades do

empreendimento, nesse caso sendo essa a delimitação da área total do terreno,

corespondendo a cerca de 50.000,00m'z.

6.1.2 Área de lnfluência Direta - AID

Estabeleceu-se um raio de I km a partir do centro do empreendimento,

incluindo na AID o acesso à Rua Anaburgo. Na região estão localizadas indústrias,

comércios e residências e grande fluxo de veículos na Rodovia SC '108.

6.1.3 Área de lnfluência lndireta - All

Estabeleceu-se um raio de aproximadamente 2 km a partir da faixa de AID

em função de possíveis impactos no tráfego desta região a cêrca da distribuição do

fluxo de veículos na BR 10í, na Rua Hans Dieter Schmidt e na Rodovia SC 108. A

AII engloba indústrias, comércios, áreas de lazer, agriculturas e áreas residenciais.

CAF CONST.,LTORIA AGRO FLOR,ESTAL LTDA
CNPJ: 01.395.170l0001-8s CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588 {v,
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Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônio

CEP 89.2'18-040 / Joinvifie / SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br

ura 2 - Delimita o da ADA, AID e All.

CAF - CONSULTORIA AGRO
FLORSTAL

Rua Vlsconde de Íqauá, no 1920. 
Gir'l&'': !ú

Bôirro Santo Antônio
89218-040 -loinville- SC

Fonte: Adaptado de Google 5afth,2021 .

CAF CONSULTORIÂ AGRO FLORESTAL LTDÂ
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBATUA; 229588

Legenda
Dados Cârtográfícos
Ddum SIRGAS 2000

Área de líúúêÍrb Diêtà - ÂID Proreção UTl4, fuso
. 225
Are. de Ini!éncla Indiretà - ÂII

ESTUDO DE IIIPACTO DA VZINHANçA. EIV

PARSERO PARTICIPAÇÕES LIDA
CNPIr 31.151.511/0001-38
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7 LEGISLAçÃO URBANA E AIIBIENTAL APLICÁVEL AO EMPREENDIMENTO

E À sUA Ánee Oe INFLUÊNCN

7.í Legislações Federais:

Lei Federal no6.766 de 19 de dezembro de í979, que dispÕe sobre o

Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências, com

alterações na Lei no 9.785/99;

Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de í981

que dispÕe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus Íins e

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;

Lei Federal n" 10.257 , de 10 de julho de 2001 , que estabelece

diretrizes gerais das políticas urbanas;

Lei Federal n" 11.428 de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e

dá outras providências;

Lei Federal no 12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a

proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22

de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de

1965, e 7.754, de í4 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.í66-

67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências (Novo Código

Florestal);

Lei Federal n" 12.727 de 'Í7 de outubro de 2012, que altera a Lei

no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteÇão da

vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 3'l de agosto de 1981 ,

9.393, de 19 de dezembro de í996, e 11.428, de 22 de dezembro de

2006; e revoga as Leis nos 4.771, de í5 de setembro de 1965, e 7.754,

CAF CONSULTORIÂ AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAHA: 22958a
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de 14 de abril de í989, a Medida Provisória no2.166-67, de 24 de

agosto de 2001, oitem22 do inciso ll do art. 167 da Lei no6.015, de

3í de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 40 da Lei no 12.651, de 25

de maio de2012;

Lei Federal n" 12.587 de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes

da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

Resolução CONAMA no 001 de 23 de janeiro de í986, que estabelece

os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da

Avaliação de lmpacto Ambiental como um dos instrumentos da PolÍtica

Nacional do Meio Ambiente;

Resolução CONAMA no 237 de 19 de dezembro de í997, que

estabelece critério para exercício da competência para o licenciamento

ambiental;

Resoluçáo CONAMA no 275 de 25 de abril de 2001, que estabelecê o

código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na

identificação de coletores e transportadores, bem como nas

campanhas informativas para a coleta seletiva;

Resolução CONAMA no 303 de 20 de março de 2002, que dispõe sobre

parâmetros, definiçÕes e limites de áreas de preservação permanente;

Resoluçáo CONAMA no 357 de 17 de março de 2005, quê dispõe sobre

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu

enquadramento, bem como estabelece as condiçÕes e padrões de

lançamento de efluentes, e dá outras providências;

Resolução CONAMA No 430 de 13 de maio de 2011 , que dispÕe sobre

condições e padrÕes de lançamento de efluentes, complementa e

altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

CAF «)]{ST'LTORIA AGRO FLORESTÂL LTDÂ
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o Resolução CONAMA No 432 de 13 de julho de 2011, que estabelece

novas fases de controle de emissÕes de gases poluentes por

ciclomotores, motociclos e veículos similares novos, e dá outras

providências;

Resolução CONAMA no 448 de 'tB de janeiro de 2012, que estabelece

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da

construção civil.

Resoluçâo homologatória da ANEEL n" 2.59012019, que dispõe um

anexo com a quantidade de horas diárias de iluminação pública de

cada município do Brasil.

NBR 10.151/2019, que determina a avaliação do ruído em áreas

habitadas, visando o conforto da comunidade.

NBR 9284/í986, que classifica equipamentos urbanos.

7.2 Legislação Estadual:

Lei no 9.748 de 30 de novembro de 1994, que estabelece a Política

Estadual de Recursos Hídricos;

Lei no 14.675 de 13 de abril de 2009, que estabelece o Código Estadual

do Meio Ambiente;

Resolução CONSEMA no 99 de 05 de julho de 2017, que aprova a

listagem das atividades consideradas potencialmente causadoras de

degradação ambiental de impacto local para fins do exercício da

competência do licenciamento ambiental municipal;

Portaria Estadual no 24 de 19 de setembro de í979, que enquadra os

cursos d'água do Estado de Santa Catarina na classificação

CAF CONST,LTORIA AGRO FLORESTÁL LTDA
CNPI: 01.395.17010001-85 CREA - SC: 05(x65-0 IMMA: 229588
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estabelecida pela Portaria GM no 013, de 15.01.76 do Ministério do

lnterior.

7.3 Legislação Municipal:

Lei Municipal n" 667, de 08 de maio de 1964, que estabelece o Código

de Obras do Município de Joinville;

Lei Municipal no 1.262, de 27 de abril de 1973, que reestrutura o Plano

Diretor do Município de Joinville;

Lei Municipal no 1.411 de 1975, que dispõe sobre a implantação do

Plano Diretor da Zona lndustrial de Joinville.

Lei Complementar no 29 de 14 de junho de 1996, que institui o código

municipal do Meio Ambiente;

Lei Complementar n" 84, de 12 de janeiro de 2000, que institui o

Código de Posturas do Município de Joinville;

Lei Complementar no 261, de 28 de fevereiro de 2008, que dispõe

sobre as diretrizes estratégicas e institui o plano diretor de

desenvolvimento sustentável do município de Joinville e dá outras

providências;

Lei Complementar no 336 de 10 de junho de 20íí, que regulamenta o

instrumento do estudo prévio de impacto de vizinhança - EIV;

Lei Complementar no 368, de í 3 de janeiro de 2012, que altera o aÍ1. 27

da lei complementar no 318 de 'l 1 de outubro de 2010;

Lei Complementar no 395 de 19 de dezembro de 2013, que dispõe

sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos de Joinville e dá outras

providências;

CAF CONSULTORH AGRO FLORESTAL LTDA
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Lei Complementar no 468 de í6 de dezembro de 2016, que

regulamenta o lnstrumento do Estudo Prévio de lmpacto da Vizinhança

_ EIV;

Lei Complementar no 470 de 09 de janeiro de 2017, que redefine e

institui, respectivamente, os lnstrumentos de Controle Urbanístico -

Estruturação e Ordenamento Territorial do Município de Joinville,

partes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do

Município de Joinville e dá outras providências;

Lei Complementar no 476 de 28 de abril de 2017, que institui o Setor

Especial de lnteresse da Segurança Pública (SE - 09); altera o artigo

20; o § 6o do artigo 67; os Anexos lll, Vl, Vll e lX; e inclui a alínea'1" ao

inciso ll, do artigo 80, da Lei Complementar no 470, de 09 de janeiro de

2.017, que redefine e institui, respectivamente, os lnstrumentos de

Controle Urbanístico - Estruturação e Ordenamento Territorial do

Município de Joinville, partes integrante do Plano Diretor de

Desenvolvimento Sustentável do Município de Joinville e dá outras

providências;

Lei Complementar no 498 de 23 de abril de 2018, que altera a Lei

Complementar no 470, de 09 de janeiro de 2O17, que redefine e institui,

respectivamênte, os lnstrumentos de Controle Urbanístico

Estruturação e Ordenamento Territorial do Município de Joinville,

partes integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do

Município de Joinville e dá outras providências (LOT).

Lei Complementar no 521 de 03 de janeiro de 2019, que altera a Lei

Complementar no 470, de 09 de janeiro de 2017, que redefine e institui,

respectivamente, os lnstrumêntos de Controle Urbanístico

Estruturação e Ordenamento Territorial do Município de Joinville,

partes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do

Município de Joinville e dá outras providências.

CAFOO SUITOruA AGRO FLIORESÍAL LTDA 
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Lei Complementar no 522 de 04 de janeiro de 2019, que institui o Plano

Diretor de Desenvolvímento Sustentável do Município de Joinville e dá

outras providências.

Lei ComplementaÍ no 544 de 07 de novembro de 2019 que altera a Lei

Complementar no 470, de 09 de janeiro de 2017, que redefine e institui,

respectivamente, os lnstrumentos de Controle Urbanístico

Estruturação e Ordenamento Territorial do Município de Joinville,

paÍes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do

Município de Joinville e dá outras providências.

Decreto no 24.181 de 27 de março de 2015, que aprova o Plano de

Mobilidade Sustentável de Joinville - PlanMOB;

Decreto no 30.21012017, que regulamenta o processo de aprovaçâo do

Estudo Prévio de lmpacto de Vizinhança - EIV no município de

Joinville e dá outras providências

Resolução COMDEMA no 01 de 20í6, que dispõe sobre os padrões de

Iançamento de efluentes sanitários em corpos hídricos;

Resolução COMDEMA no 03 de 04 de novembro de 2020, que

estabelece limites máximos permissíveis de ruídos no município de

Joinville;

lnstrução Normativa n" 00112020, que institui e dispÕe sobre a

documentação e diretrizes gerais para tramitaÉo eletrônica das

modalidades de Declaração de Controle Acústico da Prefeitura

Municipal de Joinville

CAF CONSULTORIÂ AGRO FLORÉSTÁL LTDA
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8 IMPACTO DO EMPREENDIMENTO NA VIZ]NHANçA

Este capítulo apresenta um diagnóstico dos componentes ambientais e

urbanísticos da área de influência do empreendimento, de forma a definir os

impactos adversos e benéficos causados pela atividade durante sua operação, bem

como as medidas preventivas e mitigadoras, medidas compensatórias e medidas de

monitoramento dos impactos negativos ou medidas potencializadoras dos impactos

positivos. Os itens que compõem o presente capítulo compreendem os incisos do

Art. 30 da Lei Complementar no 336 de 1010612011, que indica os itens constituintes

do EIV para o município de Joinville.

8.1 Meio Físico

8.1.1 Característícas Geológicas, Formação e Tipo de Solo

A geologia é a ciência que estuda a composição, estrutura, propriedades

físicas e processos que dâo forma à Terra. Esse conhecimento é necessário para

compreender o substrato da área onde se encontra o empreendimento.

A geologia regional compreende os terrenos cristalinos do Escudo

Catarinense ê, em sua maior parte, depósitos sedimentares inconsolidados de

origem cenozóica. Os primeiros, relacionados às litologias do Complexo Granulítico

de Santa Catarina, aos migmatitos, xistos e granitoides e aos granitos alcalinos da

Suíte lntrusiva Serra do Mar. O intemperismo químico origina espessos pacotes de

alteraçâo de rocha sobre estas formaçôes.

Os sedimentos terciários na região correspondem a terraços pliocênicos nas

encostas serranas- Trata-se de sedimentos de origem continental, de composição

areno argilosa a rudácea predominante, mal selecionados, com seixos

subarredondados, maciços.

Os depósitos quaternários correspondem, segundo o mapa geológico do

quaternário costeiro do Estado de Santa Catarina, a três subdivisões: quaternário

indiferenciado pleistoceno e holoceno, onde os primeiros correspondem à

.*,,fâf,?,ü,fiil*iââ"13.Tffi.ã-â",ffii",* ql/ r. &\
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deposiçâo, em ambiente continental de sedimentos argilosos e arenosos de lagunas

ê baías.

O imóvel localiza-se em árêa urbanizada. Na ADA, AID e All ocorrem a

presença dos solos do tipo Cambissolo Háplico e Argissolo Amarelo. Os

cambissolos em relevo plano/suavemente ondulado são solos profundos e com

sequencia completa de horizontes, A, B, C, apesar de serem solos com tímido

desenvolvimento pedogenético. Morfologicamente, devido ao imaturo

desenvolvimento pedogenético, expõe horizonte B do tipo incipiente, com a cor

dominante amarelo avermelhado, textura argilo-siltosa e transição entre

subhorizontes difusa. O horizonte A é do tipo moderado, com textura ainda argilo-

siltosa e cor bruno forte, no mesmo matiz, com transição para Bi difusa. A

consistência é macia, friável, ligeiramente plástica e pegajosa, que se mantém

homogênea ao longo de todo o perfil. O solo é profundo, com ausência de

pedregosidade e pronunciada friabilidade no horizonte supeíicial. Em relação à

drenagem, são imperfeitamênte drenados, devido a loce,lizaçào na paisagem e a
combinação silte-argila. Acerca dos argissolos, estes apresentam perfis bem

desenvolvidos nos quais se observam espessuras variando entre 1,5 a 2 metros,

moderadamentê ou bem intemperizados e seus horizontes são facilmente

identificados. O horizonte B possui coloração avermelhada ou vermelho-amarelada,

indicativo de uma acumulação de argila no mesmo. Os argissolos evidenciam

tonalidades vermelho-amareladas ou amarelo-avermelhadas devido à sua boa

condição de drenagem e são encontrados em áreas de relevo ondulado e forte

ondulado.

CAF CONSULTORIÂ AGRO FLORÊSTAL LTDA
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Figura 3- Cobertura Pedológica.
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Com relação à geomorfologia, o município de Joinville situa-se entre o

Planalto ê a Planíciê Flúvio-Marinha. No mapeamento realizado pelo Plano Municipal

de Gerenciamento Costeiro (2007), o municipio foi subdividido em 06

compartimentos geomorfológicos distintos conforme caracterização abaixo:

Alto Estuário: O compartimento do Alto Estuário da Baia da Babitonga possui

cerca de 35,6 km2, que representa cerca de 3% do total da área municipal.

Caracteriza-se por constituir diversas "zonas de rio" do Complexo Estuarino da Baia

da Babitonga, advindo daí a denominação proposta de "Alto Estuário".

Apresenta baixas profundidades predominando entre 0 e 2 metros, nas

porções sul e central, as quais são caracterizadas por planícies de marés,

manguezais em franja e gamboas. Destaca-se ainda, na porção central, a "Lagoa de

Saguaçu", a qual se define como uma reentrância de fundo de baia, ou "saco"

associado à desembocadura do Rio Cachoeira.

Em sua porção norte abrange a margem oeste do Canal do Palmital, e

apresenta profundidades maiores (de ate 8 metros), exibindo alinhamentos típicos

de influência de controle estrutural dado pelo embasamento cristalino, nas direções

NNW-SSE e WNW-ESSE.

A desembocadura do Rio Cubatão também se caracteriza como um

elemento importante, devido a ser o maior aporte de água doce do Complexo

Estuarino da Baia da Babitonga. Em tal Íeição a característica de estuário de "Rio"

torna-se mais explícita.

Baixada: A Baixada compreende principalmente áreas internas dominadas

por planÍcies de marés, manguezais e canais estuários (Gamboas), constituindo

essencialmente o litoral joinvilense. Representam cerca de 4o/o da ârea total do

município.

Os canais estuários possuem grande expressão na porção central do litoral

de Joinville, destacando os denominados Canal e Lagoa do Varador, além dos

canais associados à foz do Rio Cachoeira-

Na porçáo norte ocorre diversos canais estuarinos e manguezais associados

à foz de rios menores, tais como: Rio Pirabeiraba, Rio Sete Voltas, Rio Três Barras,

CAF @Í{SULTORIA AGRO FI.ORESTAL LTDA
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Rio das Onças e Rio Palmital, além do próprio Rio Cubatáo, o qual exibe extenso

sistema de canais, já alterados por intervenções antrópicas.

Planície Flúvio Marinha: A planície Flúvio Marinha abrange cerca de 27% do

município, com uma área total de 3.285,9 km2, alcançando cerca de 20,0 m de

altitude máxima.

É constituída por depósitos sedimentares predominantemente fluviais,

planos ou com elevações suaves e isoladas, principalmente em adjacências de leitos

dos rios Cubatão, Piraí, entre outros.

Morraria: As morrarias constituem elevações residuais compostas por

gnaisses granulíticos e formaçÕes ferrÍferas associadas com rochas ortoderivadas e

ainda quartzitos, no caso das maiores elevações.

Estáo presentes em cerca de 10 % do municÍpio, e possuem elevações que

variam de 20 a100 m de altitude. Constituem elementos topográficos, tais como

colinas, outeiros e morÍos. Elevações maiores que 100 metros caracterizam os

Morros lsolados, representados pelos morros do Finder e Boa Vista.

Ocorrem principalmente na árca entre a Serra do Mar e a PlanÍcie Flúvio

Marinha, predominando na porção sul do município.

Serra do Mar: A Serra do Mar é o maior compartimento geomorfológico do

município ocupando uma área de 462,3 km2 que corresponde a cerca de 39% do

município. Está representado por encostas de amplitude de até 800 metros,

associadas a vales encaixados.

Feiçôes de escarpas ocorrem entre as altitudes de 650 a 800 metros,

caracterizando explícita ruptura do declive das encostas, ocasionando corredeiras e

cachoeiras-

Planalto: O Planalto existente no município de Joinville, representa cerca de

17% de sua área total, além de constituir o início da unidade geomorfológica em

escala estadual denominada Planalto de São Bento.

E formado principalmente por rochas do Complexo Granulítico de Santa

Catarina e pelas rochas efusivas e vulcano sedimentar do Grupo Campo Alegre. Seu

relevo é dado por conjunto de morros de baixa amplitude altimétrica, a qual varia

entre 40 a 200 metros.
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8.í.3 Topografia, Relevo e Dêclividadê

O relevo do município de Joinville se desenvolvê sobre terrenos cristalinos

da Serra do Mar e numa área de sedimentação costeira. Na região de transição

entre o Planalto Ocidental e as Planícies Costeiras encontram-se as escarpas da

serra, com vertentes inclinadas (mais de 50o) e vales profundos e encaixados.

A parte oeste do território do município, onde estão a ADA, AID e All,

estende-se até os contrafortes da Serra do Mar, cujas escarpas se estendem até o

Estado do Rio de Janeiro, marginados em sentido leste por planícies deposicionais.

Destaca-se a Serra Queimada, atingindo o ponto de 1.325 metros de altitude; na

parte leste ocorre uma região de planícies, resultado de processos sedimentares

aluvionais nas partes mais interioranas e marinhas na linha da costa, onde ocorrem

os manguês. Justamente nesta unidade se desenvolve a ocupação humana (área

agricultável e urbana), com altitude que varia de 0 a 20 metros. lnseridos na região

da planície ocorrem morros isolados, constituídos de formas de relevo

arredondadas, conhecidas como "Mar de Morros" sendo o morro da Boa Vista o

mais alto da área urbana, com 220 metros. A associação dos fatores - clima e

vegetaçáo - define a predominância dos processos químicos de intemperismo, que

resulta em solos de matriz silto-argilosa bastante instáveis e sujeitos à erosão. A

topografia do terreno é plana a suave inclinada, com cota máxima de 28 e mínima de

25.
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A terraplanagem no imóvel foi executada há mais de 3 décadas e em vistoria

rcalizada em março de 202'l, para a elaboração dêste estudo, não há indícios de

erosão ou de impactos relativos à topografia atual.

8.1.4 Garacterísticas do clima e condiçôes meteorológicas da área

potencialmentê atingida pelo empreendimento

O clima da região é do tipo úmido a superúmido, mesotérmico, com curtos

períodos de estiagem, apresentando três subclasses de microclima diferentes,

devido às características do relevo. Segundo a classificação de Thornthwaite, as três

CAF (X,,{SULTORIA AGRO FLORESTAL LTDÂ
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Figura 4 - Levantamento topográfico do imóvel.

Fonte: Topomax Topograiia, 20í 5.
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subclasses da região são: AB'4 ra' (superúmido) na planície costeira; 84 B'3 ra'

(úmido) nas regiões mais altas; e 83 B'1 ra' (úmido) no planalto ocidental.

De acordo com a classificação de Kôppen, o clima predominante na região é

do tipo "mesotérmico, úmido, sem estação seca". A umidade relativa média anual do

ar é de 76,040/o.

Adotando o período dos últimos 13 anos, a temperatura média anual é de

22,63 "C, sendo a média das máximas 27,18 "C e a média das mínimas de 18,91

Joinville é uma cidade em que a precipitação pluviométrica é uma das mais

altas do PaÍs, em torno de 2.000 mm/ano. A mádia anual de ocorrência de chuvas

está êm torno de 200 dias. As águas subterrâneas estão acumuladas no AquÍfero

Fraturado, representado geologicamente por rochas do Escudo Catarinense, onde o

manto de intemperismo atinge em média 40 m de espessura. As direções principais

deste aquífero são N30-40E e N20-30W.

A distribuiçáo de precipitação pluviométrica na Bacia do Rio Piraí, onde o

imóvel está inserido, apresenta os maiores valores médios mais ao norte da bacia,

nas proximidades da serra do mar. Nessa região está localizado o pluviômetro com a

maior média anual entre os 42 pluviômetros utilizados nas análises, o "Estrada dos

Morros", com 3.'178,7 mm. Essa consideraçáo corrobora as críticas que a
Climatologia Dinâmica faz à Climatologia Tradicional, ao utilizar médias para

classificar ou descrever o clima de uma localidade- As médias mascaram as

características pontuais.
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Figura 5: DistribuiÇão de precipitaÇão anual (em milímetros) na Bacia HidrogÍáfica do Rio Piraí

Fonte: Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrog. dos Rios Cubatão e Cachoeira, 2017.

O clima, por sua vez, náo interfere significativamente na atividade de

armazenamento de mercadorias, assim como a operação do empreendimento não

traz alterações para a temperatura da região.

8.1.5 Características da qualidade do ar da região

Nos últimos anos, a poluição atmosférica vem sendo tema de grande

importância na sociedade. No entanto, dados relacionados a este tema ainda são

bastante escassos em Joinville. Por suas características geográficas e climáticas,

juntamente com as alterações causadas pela ocupação urbano-industrial, apresenta

susceptibilidade à recepção de poluentes atmosféricos locais e regionais.
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Estudo da poluiçâo atmosférica na cidade de Joinville/SC, realizado por

KOHLER et al, em 2019, possibilitou a coleta de amostras de água da chuva para

avaliação de poluentes atmosféricos.

Foram selecionados 05 pontos de coleta, localizados nas regiões sul, norte e

leste da cidade, entre os meses de abril e maio de 2019. Os parâmetros analisados

Íoram: pH, alcalinidade, condutividade, cloretos e nitratos. O valor de pH

independentemente do mês de coleta, assim como da regiáo onde a amostra foi

coletada, manteve seu valor entre 5 e 7 (neutro). Obteve-se valor médio de

alcalinidade para todas as amostÍas 5 mg de CaCO3/L. A condutividade é a

capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. De acordo com a

Fundaçáo Nacional de Saúde (FUNASA) a média deste parâmetro, é considerada

aceitável entre 10 e 100 ps/cm. Todas as amostras apresentaram valor de

condutividade entre os limites mínimo e máximo aceitáveis, com exceção de uma

das amostras na região norte, com valor inferior a 10 ps/cm. Os valores de

concentração de íons cloreto variaram entre 0,0001 e 0,0007 mg/L, sendo

superiores no mês de maio, em todas as regiões. Os valores de concentraçâo de

nitrato variaram entre 0,05 e 0,4 mg/L. Desta forma, o estudo concluiu que houve

baixa concentração de poluentes na água da chuva.

Os caminhões da Ambev são movidos pela mistura de Arla 32 e óleo diesel.

Arla 32, abreviatura para Agente Redutor Líquido Automotivo, é o nome dado a um

agente redutor essencial, que reduz a emissão de poluentes transformando os

tóxicos óxidos de nitrogênio em materiais náo-nocivos, como nitrogênio e água.

Desta forma, a locatária já atua no sentido de minimizar ao máximo a emissão de

poluentes para a atmosfera.

Ainda, o fluxo de movimêntação de carga é de 200 a 300 pallets por dia, o

que equivale em média a 44 caminhões entrando e saindo diariamente da empresa.

A Ambev também possui 3 empilhadeiras elétricas e 1 máquina de limpeza

elétrica, o que também contribui para um impacto positivo, pois deixam de emitir

poluentes atmosféricos.

Já a emissão de particulados para a atmosfera é improvável, uma vez que a

rua de acesso possui pavimento, assim como o pátio de carga e descarga. Todo o

trajeto, desde as principais rodovias até o galpão, é asfaltado.
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Considerando as características da frota, infraestrutura de trajeto e

equipamentos de movimentação interna, é possível concluir que as emissôes

atmosféricas são de baíxíssimo volume e insign ificantes.

8.1.6 Características dos níveis de ruído da região

Para descrever as características dos níveis de ruído da região foi realizado

estudo aprofundado, com coleta dos elementos quantitativos, cujo laudo foi emitldo

em 10 de agosto de 2020. F oram utilizados os seguintes equipamentos de mediçâo:

Medidor de Pressão Sonora - Marca NTi Áudio - Modelo XL2 - Tipo 2 - N"

Serie MA-07508-E0 - Escala de Compensação: A - Classe: 2 - Norma

Regulamentadora: IEC 60651

Calibrador de Nível Sonoro - Marca S.P - Modelo NDg - No Série N679232

- Classe: 1 - Norma Regulamentadora: IEC 60942

A lnstrução Normativa no 00112020, que institui e dispõe sobre a

documentação e diretrizes gerais para tramitação eletrônica das modalidades de

Declaração de Controle Acústico da Prefeitura Municipal de Joinville, informa em seu

Art.70, que as mediçôes deverâo seguir as orientaçôes das Normas Técnicas NBR

10.151119 e NBR 10.152117, ou que possam vir a substituí-las.

A NBR 10.151/19 define para área predominantemente industrial, os limites

de 70 decibéis diurno e 60 decibéis noturno.

As fontes emissoras de ruído identificadas no empreendimento são:

Íabela 2: Fontes emissoras de ruÍdos do empreendimento.

Processo

Fontes

Emissoras de

Ruído

Tipo de

Atividade
Tempo

Recebimento de carga Caminhão Nâo confinável 0,5 h por caminhão

Expedição de carga Caminháo Não confinável t h por caminhão

.,,,,0fâ5,?,tãdâllmà"l3.Tffi;'-âtffiiz*ee *{ Np,* *
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As medições foram realizadas êm horário diurno com condiçÕes de vento

insignificante, chuva inexistente, umidade relativa do ar abaixo de 80%. Cabe

ressaltar que não existem escolas ou hospitais num raio inferior à 200 metros das

divisas do terreno e não há confrontantes residenciais.

O ruído médio interno ao terreno (P1 à P3) apresentou LAeq, T (53 dB(A))

dentro do limite máximo regulamentar. lndividualmente em cada ponto o mesmo foi

retratado, não havendo nenhum ponto fora do limite legal, demonstrando que o

impacto da empresa no ruído local não é significativo. As curvas corrigidas

apresentam resultados de todas as frequências tonais também dentro do limite legal.

O pátio e estacionamento da empresa possuem áreas suficientes para os

caminhões realizarem as manobras dentro da própria empresa, evitando a geração

de ruídos e consequentemente os transtornos na via pública. lmportante salientar

que a atividade que existia no local antes da instalaçâo da Ambev já contava com a

entrada e saída de caminhões, inclusive de maior porte do que os caminhões da

Ambev, pois se tratava de armazém de cargas siderúrgicas. Ao lado do

empreendimento em questão, há galpáo onde se fabrica acessórios para a indústria

CAF COT{SULTORH AGÍIO FL(XESTAL LTDA
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Figura 6: Localizaçáo dos pontos de medlção dos níveis de ruÍdo do empreendimento.

Fonte: Plano de Monitoramento de Ruído. CAF,2020.
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moveleira, com movimentação constante de empilhadeiras e caminhões, nâo sendo,

portanto, a Ambev, a única empresa geradora de ruído no entorno.

Outro fator a considerar é que a ocupação residencial no entorno ocorreu

após a instalação do galpão do empreendimento em questão, ou seja, a vizinhança

já se instalou convivendo com a rotinâ de caminhões circulando pela Rua Anaburgo.

No capítulo do Meio Antrópico esta informação ficará evidente pelas imagens

históricas de satélite do local.

Conclui-se, portanto, que não há alterações nas características dos níveis de

ruído da vizinhança provocados pela atividade em operaÉo.

8.1.7 Garacterísticas da ventilação e iluminação

De acordo com o documento Joinville em Dados 2020 - Ambiente Natural,

no que se refere aos ventos em Joinville, existe uma maior frequência de ventos das

direções leste (26,5%) e nordeste (16,4%), e em menor frequência das direçôes

sudoeste (16,40/o), sudeste (14,7%) e sul (13,4%). Os demais ocorrem em baixa
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frequência: norte (5,4%), oeste (4,4%) e noroeste (2,3Vo). A velocidade média dos

ventos é de 6,3 km/h. As altas pressÕes atmosféricas no inverno diminuem a

incidência de ventos nos meses de maio a agosto, apresentando valores abaixo da

média anual.

Figura 7: Velocidade do vento.
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Fonte: Joinville em Dados, 2020.

Figura 8: lnsolação
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A região de Joinville possui uma série histórica de dados meteorológicos

coletada pela estaçâo meteorológica de São Francisco do Sul, do INMET, entre os

anos 1939 e't983, disponível no Centro de Recursos Hídricos de Santa Catarina -
CLIMERH.

A ventilação natural é aproveitada principalmente nas regiões dos morros,

onde há maior circulação de ar. Na região onde há edificações, pode-se afirmar que

o aproveitamento da ventilação natural é de pequena monta, uma vez que há uso

intensivo de ventilação artificial (atraves do uso de ar condicionado) para amenizar o

calor da região.

A distribuição de vento anual na região do empreendimento apresenta

tipicamente duas direçÕes predominantes, ventos de leste e nordeste predominam

no verão e os ventos das direçóes sudeste e sul predominam no inverno.

A ventilaçâo natural é o deslocamento do ar através da edificação e através

das aberturas, umas funcionando como entradas e outras, como saída. Assim as

aberturas para ventilação são dimensionadas e posicionadas de modo a
proporcionar um fluxo de ar adequado ao recinto. O fluxo de ar que entra ou sai da

edificação depende da diferença de pressão de ar entre ambientes internos e

externos, da resistência ao fluxo de ar oferecido pelas aberturas, pelas obstruções e

de uma série de implicaçôes relativas à incidência do vento e forma da edificaçáo

(FROTA, 2003).

O comportamento dos ventos desta área poderá ser alterado em função da

edificação, podendo causar aumento a sua velocidade em certas áreas, e

diminuição em outras.

No caso do empreendimento objeto de estudo do presente EIV, a

conformidade da construção quanto aos requisitos urbanísticos como os recuos

frontais e laterais, proporcionam espaços vazios entre o galpão e outras construÇôes

no seu entorno. Outro fator importante a ser destacado, é o fato de a altura da

ediflcação não ser significativamente diferente dos demais empreendimentos e

residências da vizinhança, chegando a altura máxima de aproximadamente 1 1

metros em relação ao nível do terreno, não contribuindo de modo considerável, com

a verticalizaçâo da área. Assim, é possível afirmar que a concepção do
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circulaçâo natural dos

As estaçÕes meteorológicas da Escola Técnica Tupy, da Univille e da

FATMA-GTZ começaram a monitorar as variáveis climáticas a partir de '1990 e o

comportamento da insolação é similar ao observado entrê os anos de 1939 a 1983.

Os índices de insolação variam conforme o zênite solar, gerenciado pelo

movimento de translação do planeta. No hemisfério Sul os maiores índices de

insolação são registrados entre os meses de dezembro e março, que correspondem

ao veráo, devido à diferença em declinação solar que ocorre em cada estação do

ano.

A Figura I (ROSA, R., SANO, E. E), mostra a variação na declinaÉo solar

anual com relação à Terra, tornando evidente a diferença entre estaçõês.

Figura 9: Variação da declinação solar duraniê os meses do ano.

Os diferentes graus de declinação solar afetam o sombreamento das

edificações de maneira variada durante o ano. O sol encontra-se mais alto com

relação ao horizonte durante o verão e seu movimento é mais inclinado durante o

inverno, fazendo assim com que o sombreamento de construções seja intensificado

no inverno, apesar da insolação ser menos severa.
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A Figura í0 (GOMES, A.) mostra o movimento solar de cada estação do

ano, o solstício de verâo sendo o mais elevado, e solstício de inverno o mais baixo.

Figura 10: Movimento solar.

Fonte: lnstituto de Pesquisas Espaciais (INPE).

A iluminação natural é bastante aproveitada nas regiões não verticalizadas,

e menos aproveitada nas áreas mais verticalizadas, em decorrência da existência de

maiores áreas de sombreamento causadas pela altura e proximidade entre as

construções.

É possível verificar, através das imagens de satélite do Google Earth, o

comportamento do sombreamento em diversas fases do dia, devido exclusivamente

ao movimento de rotação da Terra. Para essa análise foram adotados três horários

do dia (manhã, meio dia e tarde) e verificou-se a projeção das sombras que podem

ser geradas pela edificação. As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos,

sendo as áreas hachuradas correspondentês ao sombreamento.
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Fonte: Google Eafth, 2021.

Fonte: Google Eatlh, 2021.
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Figura 1 1: Incidênciâ solar na face voltada para o leste às 08h00minh da manhã.

Figura 12.Incidência solar na face voltada para o oeste às 08h00minh da manhã.
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Figura 13: lncidência solar na face leste às 12h00minh.

Fonte: Google Êafth, 2021.

Fonte: Google Êafth, 2021.
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Figura 14: lncidência solar na face oeste às 12h00minh.
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Figura 15: lncidência solar na face leste às 17h00minh.

Figura 16: lncidência solar na face oeste às 17h00minh.

Fonte: Google Eafth, 2021.

Fonte: Googlê Eafth, 2021.
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Desta forma, é possível concluir quê a edificaçáo do empreendimento não

causa sombreamento sobre as atuais construções vizinhas.

8.1.7 Caracteristicas dos recur.rsos hídricos da região

A árêa de influência direta e o empreendimento fazêm parte da Bacia

Hidrográfica do Rio Piraí. A Bacia Hidrográfica do Rio Piraí abrange uma área de

451,67 km2 e perímetro de í35,04 km. Envolve os bairros Zona lndustrial Norte, Vila

Nova, Nova Brasília, Morro do Meio, Glória e Santa Catarina. 24%o da Bacia

pertencem à área de proteção ambiental Serra Dona Francisca. Principais rios e

afluentes: Rio Águas Vermelhas, Rio Arataca, Rio Motucas, Rio Piraizinho, Rio do

Salto l, Rio Dona Cristina, Rio Zoada. Sub-bacias: Canal Lagoa Bonita, Rio

Lagoinha, Rio Motucas e/ ou Botucas, Rio Águas Vermelhas (ou Ribeiráo das Águas

Vermelhas), Rio Lagoa Dourada, Rio Lagoa Grande, Rio Arataca, Ribeirão Águas

Escuras, Rio Lagoa Triste, Ribeirão dos Peixinhos, Canal João Pessoa, Rio Quati,

Rio Zoada, Rio Jacu, Arroio Mersa, Rio Água Azul, Ribeirão Margarida, Rio do Salto,

Rio Branco, Rio Piraizinho, Canal Caeté, Rio Una, Rio Lagoinha (SILVEIRA, 2009).

O Rio Piraí é de grande importância para a região de Joinville, contribuindo para o

abastecimento público com água potável e, também, na manutenção da rizicultura.

O referido Rio é afluente do Rio ltapocú e drena uma área total de 569,5 km2 .

Desse total, cerca de 312 km2 (54,8yo) estão situados no município de Joinville

(GONÇALVES, 2002). Ainda de acordo com GONÇALVES (2002), os efluentes

gerados pelas atividades urbanas, nos bairros Vila Nova e Morro do Meio, e o uso de

produtos químicos pelas atividades agrícolas são os principais causadores da

degradação da qualidade da água na Bacia do Rio Piraí. A sub-bacia do Rio Águas

Vermelhas é a que apresenta níveis mais elevados de poluiçáo.

Conforme dados disponibilizados pelo SIMGEO (2021), nao há nascente ou

corpo hídrico no imóvel objeto do empreendimento. O imóvel também não é coberto

por mancha de inundação.

A nascente mais próxima está a 112 metros do empreendimento e o corpo

hídrico mais próximo é o Rio Motucas, a 480 metros de distância. O Rio Aguas

Vermelhas encontra-se distante 765 metros do empreendimento.

CÁF CONSI'LTORIA AGRO FLOR,ESTÂL LTDA
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Na área de influência indireta encontra-se também a Bacia HidrográÍica do

Rio Cubatão e a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira.

Na figura abaixo, é possível verificar o imóvel, sem nascentes ou corpos

hídricos, as nascentes da AID e da All, bem como as manchas de inundação de

ambos.
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8.2 Meio Biológico

8.2.1 Caracteristicas dos Ecossistemas Terrestres da Região

8.2.1.1 Vegetação:

O município de Joinville está inserido no Bioma Mata Atlântica, e possui as

seguintes formações: Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e formaçÕes

associadas como Manguezal, Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta

Ombrófila Densa Montana e a Floresta Ombrófila Densa Alto Montana.

O local do Estudo refere-se à Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas

que possui as seguintes características: A Floresta Ombrófila Densa de Terras

Baixas está situada entre o planalto e o oceano, sendo constituída, na sua maior

parte, por árvores perenefoliadas de 20 a 30 metros de altura. Sua área é formada

por planícies litorâneas, e principalmente por encostas íngremes da Serra do Mar,

formando vales profundos e estreitos. O bioclima é caracterizado por precipitações

abundantes e regularmente distribuídas durante o ano, tendo um período mais

intenso no verão; a umidade relativa é muito elevada nas proximidades da costa,

diminuindo no sentido oeste. Originalmente a Floresta Ombrófila de Terras Baixas

cobria 358,6 km' do tenitório joinvilense. Ao longo de décadas, esta floresta foi

explorada e ocupada de forma irracional e desordenada, restando atualmente cerca

de 121,0 km2, ou seja,33,75% de sua área original. Nas regiões próximas ao mar

esta formação apresenta árvores de 15 a 20 metros de altura, com copas largas,

densífoliadas, no entanto, não formando agrupamentos densos.

Na área diretamente afetada, de acordo com o SIMGEO (2021), verifica-se

que nos fundos localiza-se uma Área de Relevante lnteresse Ecológico - Áreas

Verdes Urbanas, tratando-se de extremidade do terreno onde não existem

atividades operacionais. No imóvel há árvores isoladas nos estacionamentos,

pertencentes a ornamentação.

Na área de influência direta, veriÍicam-se Áreas de Relevante lnteresse

Ecológico bem como Áreas Verdes Urbanas. Em área rural e em parte da área

urbana localiza-se a Unidade de Conservação do tipo Uso Sustentável. Já na área

CÀF COI{SI,LTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588
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de influência indireta há fragmentos de áreas pertencentes a Unidade de Proteção

integral, verificando-se a existência de um corredor ecológico nos limites da área.

8.2.',l.2Fauna:

A região da Mata Atlântica possui uma grande diversidade biológica e

também engloba um grande número de endemismos. Entre os mamíferos, cerca de

251 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, ou seja, náo ocorrem em nenhum

outro lugar do mundo, estando restritos a este bioma. Entre as publicações para o

Estado de Santa Catarina, destaca-se CIMARDI (1996) que compilou as

informações sobre os mamíferos do estado, relacionando 169 espécies, o que

representa 32,25Yo do total registrado para o Brasil.

O município de Joinville e as regiôes circunvizinhas estão completamente

inseridos nos domÍnios do bioma Mata Atlântica e compÕem um mosaico de

vegetaçáo bastante alterado e antropizado, entremeados por alguns remanescentes

mais preservados. Estudos da fauna da região de Joinville apresentam espécies

Figurâ 18 - VegetaÇáo

Fonte: SIMGEO, 2021.
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caràcterísticas como espécies das ordens Didelphimorphia, Chiroptera, Xenarthra ou

Edentata, Carnívora, Rodentia e Lagomorpha. Dentro destas, estão distribuidas 20

famílias e 56 espécies. As ordens Chiroptera (morcegos) e Rodentia (esquilos, ratos,

ouriços, cutias, pacas, preás, capivaras) costumam apresentar o maior número de

espécies na regiáo de Joinville. lsto ocorre, devido as duas ordens englobarem cerca

de 640/o das espécies de mamíferos do mundo. Dentre os carnívoros, não é

esperada a presença de felinos de grande porte.

A região onde o imóvel está inserido encontra-se descaracterizada, sendo

encontrados remanescentes florestais, em sua maioria compostos de vegetação

arbórea secundária em estágio médio e inicial espalhados por áreas ocupadas por

comércio, residências, indústrias e prestação de serviços. A intensa ação antrópica

rêgistrada para toda a área certamente provocou a diminuição da diversidade de

espécies da fauna, especialmente a avifauna. Por outro lado, propiciou a

colonização de outras espécies melhor adaptadas a ambientes oriundos da ação

humana.

Apesar do quadro ambiental registrado nâo se apresentar muito favorável

para a sobrevivência de algumas espécies, em especial daquelas mais dependentes

de florestas primárias, mesmo assim uma significativa diversidade de aves é

registrada para a região de Joinville. Esta grande diversidade está ligada ao fato da

área de estudo localizar-se dentro do bioma Floresta Atlântica, uma das mais ricas

em biodiversidade e uma das mais ameaçadas em todo o mundo, motivo pelo qual,

todos os esforços devem ser feitos para preservar os poucos remanescentes que

ainda restam desta importante formação florestal. Espécies como Bicudinho-do-

brejo, Maria-catarinense, Gavião-pomba, Choquinha-Cinzenta, Maria-da-Restinga

são típicas de toda a região da Joinville.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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Figura '19 - Mamífêros típicos da região da Joinville.

Figura 20 - Aves tipicas da região da Joinville.
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8.2.2 CaracÍeristicas dos Ecossistêmas Aquáticos da Região

As áreas de inÍluência direta e indireta do empreendimento compreendem

apenas ecossistemas aquáticos de água doce. A Resoluçâo no 357 de 17 de março

de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) dispôe sobre a

classificaçâo e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos d'água

superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento dos

efluentes das águas doces e salobras para todo o Território Nacional. O

enquadramento dos cursos d'água em uma ou outra classe é feito a partir da

finalidade a que se destina. O Estado de Santa Catarina (1977) se antecipou ao

CONAMA e, por meio da Portaria no 24179, enquadrou todos os rios do Estiado nas

classes previstas.

O Rio Piraí foi considerado como Classe 1 :

Rio Piraí, contribuinte da margem esquerda do Rio ltapocú, das nascentes

ate a captação de água para abastecimento da cidade de Joinville, e seus

afluentes nesse trecho (Poftana n" 24ng).

Entende-se como Classe 01 as águas destinadas ao abastecimento

doméstico sem tratamento prévio ou com simples desinfecção. Com relação às

áreas subterrâneas, o aquífero cristalino da região de Joinville é sabidamente

fornecedor de baixas vazões. GONÇALVES E DUARTE (1996) veriÍicaram que a

vazão média dos poços profundos cadastrados até 1995 era de 6,4 m"/h e que, dos

77 poços que possuíam controle da vazão,45% apresentaram produçáo inferior a

03 m3/h; além disso, 25% dos poços profundos perfurados no município de Joinville

têm fornecido vazões menores que í,0 m3/h, havendo alguns poços secos. Baggio

(1997) observou que o aquÍfero cristalino de Joinville apresenta grande coeficiente

de retenção de água, permeabilidade superficial alta em virtude das ações orgânicas

e microfissuras, permeabilidade subsuperficial fissural e faturamento intenso.

De acordo com a CPRM / SIAGAS- Serviços Geológicos do Brasil, há 02

poços cadastrados na área de influência direta:

o Poço do tipo ponteira, na Rua Anaburgo, no 3.450.
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A água utilizada no imóvel para limpeza e uso sanitário provém de

abastecimento público da Companhia Águas de Joinville.

8.2.3 Características e Análise dos Ecossistemas de Transição da área do

empreendimento

Na Área de lnfluência lndireta verifica-se a existência de um corredor

ecológico há mais de 3 km do empreendimento.

CAF CONSULTORIA ÀGRO FLORESTAL LTDA
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Figura 21 - Poços na AlD.

Fonte: SIAGAS, 2021.
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Fonte: Simceo, 202í.

Corredor ecológico é o nome dado à faixa de vegelação que liga grandes

Íragmentos florestais, proporcionando à fauna o livre trânsito entre as áreas

protegidas e, consequentemente, a troca genética entre as espécies. É um conceito

surgido na década de 1990 e uma das principais estratégias utilizadas na

conservação da biodiversidade de determinado local. A eficiência dos corredores,

porém, é um assunto controverso, pois há poucos estudos, em geral feitos no

hemisfério norte, que confirmam a adoção dos corredores pelos animais.

8.2.4 Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação e Áreas

protegidas por legislação ambiental

Joinville conta com 06 Unidades de Conservação:

Parque Ecológico Prefeito Rolf Colin, localizado nas encostas da Serra do

Mar, abrangendo as nascentes do rio PiraÍ e parte da Serra da Tromba, a

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA

Figura 22 - Corredor êcológico
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oestê da área urbana, com acesso pela êstação de tratamento de água do

Piraí.

Parque Municipal Morro do Finder, localizado no morro do lririú, área

urbana de Joinville.

Estação Ecológica do Bracinho, localizado na regiâo do rio do Júlio, a

oeste do município de Joinville, abrangendo também parte do município de

Schroeder.

APA Quiriri, localizado nas encostas da Serra do Mar e Planalto Ocidental,

na porção oeste do município de Joinville. Envolve a regiáo dos

mananciais dos rios Cubatão e Piraí. A APA Quiriri que envolve a bacia

hidrográÍica do rio Quiriri e parte da Serra do Quiriri localiza-se no

município de Garuva, sendo uma continuação da APA Serra Dona

Francisca.

Parque Municipal da llha do Amaral, localizado no municÍpio de Joinville,

às margens da Baia da Babitonga, na saída da Lagoa do Saguaçu.

r Parque Municipal Mono da Boa Vista, localizado no Morro do Boa Vista,

Bairro Boa Vista.

Conforme explicitado no capítulo 8.2.1 .1 , na área de influência direta, em

área rural e em parte da área urbana localiza-se a Unidade de Conservação do tipo

Uso Sustentável. As Áreas de Preservação Permanente (APP) mais próximas do

imóvel estão localizadas na área de influência direta. Uma delas é a cota 40,

presente em pequena parcela do sudeste do imóvel, em área não construída. A

outra é a margem dos corpos hídricos da AlD, conforme demonstrado nos mapas

abaixo. Portanto, é possÍvel concluir que o imóvel não possui interferência direta em

Áreas de Preservação Permanente - APP.

Rua Visconde de Mauá, no 1920
Bairro Sanfo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Têlefone: 47 3425-1807
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Figura 23 - Área de Preservação Permanente - APP.

REA DE PRESERVACAO PERMANENTE . APP
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Figura 24 - Cota 40.

ALTIMETRIA. COTA 40
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8.3 Meio Antrópico

8.3.1 Garacterísticas da dinâmica populacional da área de influência do

empreêndimento

Neste item serão descritas as características demográficas básicas da Área

de lnfluência Direta e lndireta, incluindo comparaÇões com os bairros Zona lndustrial

Norte e Vila Nova e o município de Joinville. Os dados de base provêm do Censo

Demográfico de 2010, em algumas ocasiões empregaram-se também estimativas do

SEPUD (Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de

Joinville). Os dados referentes à AID e All foram estimados através da somatória dos

dados correspondentes aos Setores Censitários compreendidos dentro das mesmas.

Considerando que os limites dos setores censitários não coincidêm exatamente com

os limites das áreas de influência, trata-se de valores aproximados e náo de

quantidades exatas. Joinville é o município mais populoso de Santa Catarina,

representando 8,2o/o da população do estado. Segundo o IBGE, a população

estimada para o ano de 2020 era de 597.658 pessoas. No último censo, em 20í0, o

município possuia 515.288 habitantes. Entre 2000 e 20í0 a taxa média de

crescimento anual da cidade foi de 1,69%.

Tabêla 3: Evolução populacional - Brasil, Região Sul, Santa Catarina e Joinville.

População em

2000

População em

2010

Taxa de crêscimento

anual

Brasil 169.799.170 190.732.694 1,170/o

Região Sul 25.107.616 27.384.815 0,870/o

Santa

Catarina 5.356.360 6.249.682 1 ,55o/o

Joinville 429.604 515.288 1 ,690/0

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 20í0.

CAF CONSULTORH AGRO FLORESTAL LTDA
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Entre 2000 e 2O1O a cidade de Joinville apresentou um crêscimento bruto de

2070, crescimento notadamentê infêrior aos bairros Vila Nova e Zona lndustrial

Norte.

Demográfico

Segundo o documento Joinville Bairro a Bairro, elaborado pela Prefeitura

Municipal de Joinville, em 2O17 a população da Zona lndustrial Norte era de 3.748

pessoas. Neste mesmo ano a população do bairro Vila Nova era de 26.939

habitantes. Somando a população da Zona lndushial Norte e do Vila Nova,

corresponde em média a 5% da população do município. Quanto à distribuição

populacional por sexo, em 2017 a AID e All apresentava proporções similares de

homens e mulheres. Esta característica se mantém tanto no bairro Vila Nova quanto

na Zona lndustrial Norte.

CÂF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDÂ

ü"68 W

Tebela 4: Evolução populacional - Joinville, Bairro Vila Nova

População

em í980

População

em í991

População

em 2000

Populaçâo

em 20í0

População

em 20í3

Joinville 235.612 346.224 429.604 515.288 546.981

Vila Nova 2.437 8.883 15.695 22.008 23.362

Fonte: IBGE Censo '1991, 2000 e 2010. Estimativas IBGE e SEPUD 2013.
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Figura 25: Populaçáo por sexo no Bairro Vila Nova - 2017

Fonte: Joinville Bairro a Bairro, 2017.

Figura 26: População por sexo na Zona lndustrial Norte - 2017

Fonte: Joinville Bairc a Baiüo,2017.

Quanto à distribuição por faixas etárias, o município, assim como a AID e a

All apresentam proporções similares de população das diferentes idades. Observa-

se que a maior parcela da população da AID e All concentra-se na faixa etária dos

26 aos 59 anos.

CAF @NSITLTORIA AGRO FLORESTAL LTDÂ
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Figuru 27 . Faixa etária da população do Bâirro Vila Nova.
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Fonte: Joinville BaiÍrc a BaiÍrc,2017 .

Figura 28: Faixa etária da populaÇão da Zona lndustrial Nortê.
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Fonte: Joinville Bairro a Bairro,20í7.

De acordo com o censo do IBGE de 2010, a pirâmide etária apresenta os

jovens de 25 a 29 anos como sendo a maior parcela da população, sendo esta de

9,51%, seguido dos jovens de 20 a 24 anos (9,360/0) e dos adultos de 30 a 34 anos

(8,81%).

CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588
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Figura 29: Pirâmide etária Joinville.
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Fonte: Censo IBGE, 2010.

A cidade e Joinville apresentava em 2010 uma densidade demográfica de

458 habitantes por km2. Pela estimativa do IBGE, em 2020 a população passou a

ser de 597.658 habitantes, o que corresponde a uma densidade demográfica de 531

habitantes por km2. Em 2017, no Joinville Bairro a Bairro, a densidade demográfica

do Bairro Vila Nova e da Zona lndustrial Norte eram de 1685 hab/km2 e 113

hab. lkm2, respectiva mente.

Atualmente, o SIMGEO mostra em termos de pessoas residentes, 534

habitantes no setor censitário onde se encontra o empreendimento. Já a AID e All,

os diferentes setores censitários abrangem todas as faixas populacionais, com

predominância das faixas de 433 a 574 pessoas e da faixa de 707 a 9í 1 pessoas.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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Figura 30: Pessoas residêntes.

Fonte: SIMGEO,2021.

Já com relação à domicílios permanentes, no setor censitário onde se

encontra o empreendimento, há 150 residências. Na AID e AIl, os diferentes setores

censitários abrangem todas as faixas residenciais, com predominância das faixas de

145 a 183 residências e da faixa de 225 a 277 residências.
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Observa-se tanto para o Vila Nova, como para

concentração muito maior de domicílios próprios

respectivamenle, 7 8,7 o/o e 7 4,4o/o (SEPU D, 20 1 7).

a Zona lndustrial Norte uma

frente a alugados, sendo

Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinvalle / SC
Telefone: 47 3425-'1 807

www.cafltda.com.br

Figura 3í : Domicílios particulares permanentes.

Fonte: SIMGEO, 2021.
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Figura 32: Situaçâo dos domicilios no Bairro Vila Nova

'rE.7%

Fonte: Joinville Bairro a Bairro 2017.

Figura 33: Situação dos domicílios na Zona lndustrial Norte.

?.t.4o./"

Fonte: Joinville Bairro a Bairro 2017.
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Através das imagens de satélite disponíveis no Google Earth, é possível

verificar que a maior ocupação populacional da AID e All ocorreu entre os anos de

2005 a 2009. lmportante observar que o galpão para locação já estava instalado à

medida que houve a ocupação urbana no local. Ou seja, a AID e All já convivem

com as rotinas exercidas pelo imóvel desde a sua instalação, há mais de 3 décadas.

Observa-se também que a partir de 2014 até os dias atuais, a ocupação do solo

apresentou mudanças insignificantes no entorno próximo ao empreendimento.

Figura 34: lmagem de satélite do ano de 2004.

Fonte: Google Eartn. 2021.
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Figura 35: lmagem de satélite do ano de 2005.
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Fonte: Google Earth, 2021.

FiguÍa 36: lmagem de satélite do ano de 2009-

Figura 37: lmagem de satélite do ano de 201 1.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDÂ
CNPJ: 01.395.17010001-85 CREÀ - SC: 050465-0 IBAI\4A; 229588

Fonte: Google Ê-atth, 2021.
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Fonte: Google Eafth, 2021

Figura 38: lmagem de satélite do ano de 2012
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O SEPUD indica que

Nova foram detectados a

Fonte: Google Eaúh, 2021

Figura 40: lmagem dê satélite do ano de 2020.

Fonte: Google Ear1h,2021 .

os primeiros núcleos de ocupação urbana no bairro

inicios de 1970, sendo que a criação oficial do bairro

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDÀ
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Figura 39: lmagem dê satelite do ano de 2014.
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data de 1970. Éistoricamente, a régiao tinha caráter rural càm a populaçáo ali

assentada dedicada às atividades agropastoris, perfil que é ainda observável em

algumas áreas do bairro. O mesmo organismo indica que o adênsamento do

município aconteceu durante os anos 90, o que pode ser corroborado com os dados

estatísticos.

A Zona lndustrial Norte foi concebida através do Plano Diretor de

Urbanismo, aprovado em 1973, Lei no 1.262, e posteriormente instituído através da

Lei no 1.4íí de 1975 que implantou o Plano Diretor da Zona lndustrial de Joinville.

Consolidou-se como projeto de desenvolvimento em 1979 como sendo o Distrito

lndustrial de Joinville, fruto de convênio firmado entre a CODISC (Companhia de

Distritos Industriais de Santa Catarina) e Prefeitura Municipal de Joinville. Seu

principal objetivo Íoi o de promoveÍ o desenvolvimento industrial, que em função do

seu porte e/ou ampliações previstas, já não reuniam condiçÕes de permanecer junto

à malha urbana, bem como para receber novas indústrias de grande porte que

potencialmente viriam a se instalar na cidade.

Em termos gerais, o SEPUD atribui o crescimento espacial da cidade ao

crescimento populacional decorrente da ampliação da base econômico-indushial do

município, como um todo. No caso da Zona lndustrial Norte e do Vila Nova não foi

diferente.

O crescimento das AID e All deve ser atribuída ao desenvolvimento

econômico do município em conjunto e a instalaçâo e expansão de diversas

empresas. Desta forma, o impacto que o empreendimento exerceu sobre a

ocupação do solo e crescimento populacional, se considera, portanto, insignificante.

Nota-se na AID, principalmente, boa parte dos lotes residenciais em

processo de regularização. Em vermelho, na Íigura 41 constam os lotes em processo

de regularização indeferidos e em verde, os que ainda estão em análise.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAI LTDA
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Figura 41 : Regularização fundiária

Fonte: SIMGEO, 2021.

A Zona lndustrial Norte ocupa uma área de 1 .100 hectares, estando a

7,03km do centro do município, contando com cerca de 326 indústrias instaladas,

responsáveis pêla geração de milhares de empregos diretos e indiretos na cidade. A

Zona lndustrial Norte está dividida em 1.107 lotes de uso residencial, 263 de uso

comercial, 326 de uso industrial, 272 de serviços e com 530 terrenos baldios

(JOTNV|LLE, CTDADE EM DADOS, 2020).

O bairro Vila Nova ocupa uma área de 1.443 hectares, estando a 6,38km

distante do centro do município. Possui 02 unidades básicas de saúde, 12 escolas

municipais, I associações de moradores e 6 áreas de lazer, sem contar as diversas

indústrias, comércio e prestadores de serviços.
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8.3.2 Características do uso e ocupação do solo, com informações em mapa,

da área de influência do empreendimento.

De acordo com a base de dados disponível no SIMGEO (2021), a

delimitação do terreno (ADA) encontra-se em Macrozoneamento Área Urbana de

Adensamento Controlado - AUAC e Setor Especial de lnteresse lndustrial - SE-06

com os fundos no imóvel pertencentes a Área Urbana de Proteção Ambiental -
AUPA (Figura 42).

O macrozoneamento AUAC caracteriza-se por apresentar eventuais

fragilidades ambientais, mínimas condições de infraestrutura, inviabilidade ou

restrições para a melhoria do sistema viário, deficiência de acesso ao transporte

público coletivo, aos equipamentos públicos e serviços essenciais, limitando desta

forma as condições de absorver uma quantidade maior de moradores ou atividades

econômicas. O setor SE-06 úata-se de um setor especial de interesse industrial,

constituídas por áreas destinadas à instalação de atividades vinculadas aos setores

terciários e secundários.

A AlD, de modo geral, caracteriza-se por eventuais fragilidades ambientais e

possui boas condições de infraestrutura em Área Urbana de Adensamento

Controlado - AUAC e em Área Urbana de Adensamento Secundário AUAS, estando

na área o setor de interesse industrial (SE-06) e também de adensamento

controlado (SA-04) e secundário (SA-03).

Há fragmentos de Área Urbana de Proteção Ambiental - AUPA,

caracterizando-se por áreas acima da cota 40, necessitando de restrições de

ocupação para proteção, recuperação e manutenção. Na divisa entre a área urbana

e rural verifica-se o macrozoneamênto Área Rural de Utilização Controlada - ARUC.

CÂF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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Figura 42 - Macrozoneamento.
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Figura 43 - Zoneamento
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De acordo com o Anexo Vl da Lei Complementar no 47012017 , que redefine

e institui, respectivamente, os lnstrumentos de Controle Urbanístico - Estruturação e

Ordenamento Territorial do Município de Joinville, partes integrantes do Plano

Diretor de Desenvolvimento Sustentável do MunicÍpio de Joinville e dá outras

providências, as atividades com CNAE 64 e 68, correspondentes à Parsero, são

permitidas na AUAC i SE-06:

Tabêla 5: Anexo Vl Lei ComplementaÍ no 47012017 - Quadro de usos admitidos:

USO OU

ATIV!DADE

CODIGO CNAE PORTE AUAC

Atividades

Financeiras, de

Seguros e

Serviços

Relacionados

64 Médio e Grande Permitido no

Setor Especial de

lnteresse

lndustrial (SE-06)

Atividades

lmobiliárias

68

Com relação às atividades da atual locatária, de acordo com o Anexo Vl da

Lei Complementar no 470120í7 - Quadro de usos admitidos, Comércio Atacadista,

conforme consta no Alvará de Funcionamento da Ambev, é permitido no

zoneamento SE-06 - Setor Especial de lnteresse lndustrial.

Tabêla 6: Anexo Vl Lei Complêmêntar no 47012017 - Quêdro de usos admitidos:

USO OU

ATIVIDADE

CODIGO CNAE PORTE AUAC

Comércio

Atacadista

21 Grande Permitido no

Setor Especial de

lnteresse

lndustrial (SE-06)
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Portanto, o empreendimento está regularizado quando ao uso admitido.

Tanto a Parsero, quanto a Ambev, possuem Alvará de Funcionamento para o ano de

2021.

Através do mapa a seguir, observa-se na ADA área urbanizada. A AID e All

apresentam vegetaçáo densa, solo exposto, pastagens, campos naturais e áreas

destinadas à agricultura.

Fonte: GeoSEUC lMA, 2021.

!8rr.u1tu ra
I Área de nineração
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corFaÊ d'águâ

lFrorÉstâÊ ?Í ÉÊtásio iniciâ1 (pionBi.D)
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I'hnques ifoflrErâa pioneira ÊxÊLusiui)

Fâslaegns e ranpBs nàturâi§
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Os principais impactos a considerar neste capítulo são a geração de ruído, a

movimentação durantê o horário noturno (até às 22 horas) e a geração de trânsito

na vizinhança. Para o impacto sobre o nível de ruído e as medidas mitigadoras

correspondentes, ver item 8.1 .6. Com relação ao trânsito, consultar o capítulo 8.6.

8.3.3 Quadro referencial do nível de vida na área de influência do

empreendimento.

Para o município de Joinville, em 2018, o salário médio mensal era de 2,9

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total

era de 41 ,5o/o. Na comparação com os outros municípios do Estado de Santa

Catarina, ocupava as posiçÕes 9 de 295 e 30 de 295, respectivamente.

Considerando domicílios com rendimenlos mensais de até meio salário mínimo por

pessoa, tinha 26,5% da população nessas condições, o que o colocava na posição

173 de 295 dentre as cidades do Estado de Santa Catarina (IBGE, 2018). Neste

mesmo período, o número de pessoas ocupadas, ou seja, a população

economicamente ativa eÍa de 242.048, correspondendo a 41 ,5o/o da populaçáo do

município.

O rendimento médio salarial mensal da população do bairro Vila Nova, em

salários mínimos, é de 1,76 e da população residente na Zona lndustrial Norte é de

1,39 (JOINVILLE BAIRRO A BAIRRO, 2017). Relativo ao Produto lnterno Bruto (PlB)

de Joinville, em 2018 o mesmo foi de R$52.792,59, sendo que 50% são receitas

oriundas de fontes externas, ocupando o 19o lugar no Estado.

A observação in loco da AID mostra condições de vida de nível

socioeconômico médio ou médio baixo, como pode ser verificado nas imagens a

seguir. Misturam casas de alvenaria e de madeira, com diferentes acabamentos e

tamanhos. Observam-se ruas sem asfalto ou com paver, veículos populares ou

utilitários e é habitual encontrar nas ruas moradores vestidos com os uniformes das

indústrias da região.

CAF OONSULTORIA AGRO FLORESÍAL LTDA
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-tmagem 
20 --Rua s-em asfalto adjacerlte ao empreendimênto

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA

lmagem 21 - Comércio em frentê ao empreendimento
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lmagem 22 - Comércio em frênte ao empreendlmento

lmagem 23 - Rua Anaburgo asfaltada, em frente ao empreendimento

CAF COÍISULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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lmâgem 24 - Rua adjâcente ao empreendimento, sem asfalto.

lmagem 25 - Rua ad.,acente ao empreendimento, sem asfalto

CAF CONST,LTORIÂ AGRO FLORESTAL LTDA
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lmagem 26 - Rua adjacentê ao empreendimento, sem asfalto'

lmagem 27 - Rua Anaburgo.
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lmagem 28 - Rua adjacente ao empreendimênto, com paver.

lmagem 29 - Centro de EducaÉo lnfantil em rua adjacentê.
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lmagem 30 - Salâo de beleza na Rua Anaburgo,

lmagem 31 - Lanchonete na Rua Anaburgo.
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8.3.4 Dados sobre a estrutura produtiva e dê serviços.

Quanto à estrutura produtiva, a AID possui indústrias, tais como indústrias

de materiais plásticos, de compensados, metalúrgicas. Os serviços da AID são:

padaria, mercado de pequeno porte, saláo de beleza, barbearia, lanchonetes, bares,

entre outros.

Observa-se que tais serviços da AID são para atender a população

residente, nâo necessariamente ou exclusivamente o empreendimento em questão.

Tais serviços podem ser demandados pelos funcionários e terceiros do

empreendimento durante o tempo que permanecem no local.

Na All, principalmente no bairro Vila Nova, é possível observar toda classe

de comércios e serviços, que dão conta de um núcleo urbano bem estruturado. Na

AID a oferta é menor. Êncontram-se pequenos mercados, lanchonetes, restaurantes,

panificadora, cabeleireiros, oficina mecânica, loja de roupas.

Com relaçâo aos impactos, considera-se que a empresa exerce um impacto

positivo sobre a estrutura de serviços destinados à população da AlD. A presença do

empreendimento implica em um aumento da demanda por serviços de alimentação,

abastecimento de veículos, entre outros, que por sua vez, estimula o

desenvolvimento da atividade comercial de ordem local, gerando oportunidades para

a vizinhança, o que implica na geração de trabalho e renda local.

Já o impacto sobre a estrutura produtiva e de serviços destinada a atender a

própria empresa se considera nulo. Por sua vê2, ao se tratar de um empreendimento

localizado na Zona lndustrial Norte, estimula-se o uso da infraestrutura existente na

mesma e nos arredores do Bairro Vila Nova.

8,3.5 Características da organização social da área de influência

A organização social do bairro Vila Nova encontra-se bem desenvolvida.

Existem no bairro várias associações de moradores e o Conselho das Associações

de Moradores do Bairro Vila Nova, que nucleia e coordena todas elas. Já na Zona

CAF COÍ{SULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPI: 01.395-170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588 M.&
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lndustrial Norte, não há nenhuma associação de moradores cadastrada junto à

PreÍeitura.

Dentro da AlD, é de particular importância a Associaçâo de Moradores União

Anaburgo. Alem desta, encontram-se no Bairro Vila Nova, a Associação de

Moradores Parque Residencial XV de Novembro, Associação de Moradores Vila

Nova Rural, Associaçáo de Moradores João Miers, Associação de Moradores

Conjunto Habitacional lrineu Bornhausen, Associaçâo de Moradores do Nova Vila,

Associação de Moradores Parque dos Suíços, Associação de Moradores Estrada

dos Morros, Associação de Moradores Alto da Rua XV de Novembro, Associação de

Moradores Unidos da Vila, Associação de Moradores Jardim Cristiane.

O bairro Vila Nova apresenta também conselhos de saúde e de segurança,

instituições religiosas, associações de pais e professores, sociedades esportivas e

grupos de escoteiros, sendo no total 48 entidades. A Ambev cita náo ter sido

procurada por associaçÕes ou outras entidades, desde a sua instalação no local.

8.3.6 Valorização ou desvalorizaçeo imobiliária

Com um VGV (valor geral de vendas) de R$ 675 milhões em 2020, o setor

imobiliário em Joinville bateu recordes em número de empreendimentos lançados

em um semestre (24 lançamentos de julho a dezembro), teve seu melhor resultado

_ histórico em vendas em um único trimestre (704 unidades entre outubro e dezembro)

e registrou aumento de 6,8% no preço medio do metro quadrado privativo em

relaçáo a 2019 - valorizaçâo acima da inflação.

Realizado pela Brain lnteligência Estratégica com exclusividade para o

Sindicato da lndústria da Construção Civil de Joinville (SINDUSCON), o

levantamento mostra como a cidade reagiu às incertezas provocadas pela Covid-19

e revela que o quarto trimestre do ano passado foi o melhor da série histórica

iniciada em 2016. A pesquisa demonstra que houve melhora da oferta de imóveis

por tipologia, com mais opções em todas as categorias, e incrementou os

lançamentos de empreendimentos de médio e alto padrão.

CAF CONST,LTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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Contudo, embora a AID não se encontre entre os pontos de maior

valorizaçâo imobiliária, constitui uma área em expansão de malha urbana,

veriÍicando-se várias obras em construção, a maioria com fins residenciais. Neste

fato pesa a proximidade com a zona industrial, lugar de trabalho dos moradores, e a

existência de zonas vagas, menos frequentes em zonas mais centrais.

Observa-se na porção norte da AlD, algumas terraplanagens, o que significa

que novos empreendimentos índustriais estão previstos para a região. Há uma

tendência de que a zona industrial apresente um maior crescimento na zona sul de

Joinville, com a possível criação de uma zona industrial sul. Esta iniciativa visa

melhorar a mobilidade e trânsito na cidade, visto que existe uma maior concentração

da população na região sul do município. A grande vantagem de empreendimentos

localizados na Zona lndustrial Norte se dá pela facilidade de acesso, em função da

BR 101 e seus acessos, além da facilidade em obtenção de alvarás e licenças, visto

que o local é próprio para atividades industriais.

CAF CONSUITORIA AGRO FLOR,ESTAL LTDA
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8.3.7 Quadro dos lmpactos - Meio Antrópico
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8.4 lmpactos na êstrutura urbana instalada

8.4.1 Equipamentos urbenos e comunitários

A Lei Federal no 6.766/79, que dispõe do parcelamento do solo urbano,

define como equipamentos urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de

água serviços de esgoto, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica

e gás canalizado; e como equipamentos comunitários os equipamentos públicos de

educação, cultura, saúde, lazer e similares.

Os equipamentos urbanos e comunitários podem ser classificados da

seguinte forma:

a) Circulação e transporte;

b) Cultura e religião;

c) Esporte e Lazer;

d) lnfraestrutura (sistemas de comunicação, energia, iluminação, saneamento);

e) Segurança pública e proteção;

f) Abastecimento;

g) Administração pública;

h) Assistência Social;

i) Educação;

j) Saúde.

Circulacão e Transporte:

Em Joinville, de uma forma geral, uma malha viária sem critérios

urbanísticos foi implementada ao longo do tempo, preenchendo as áreas planas

entre os eixos principais e, posteriormente, nas áreas periféricas, linearmente

acompanhando os próprios eixos. A circulação se dá por meio de transportes

têrrestres.

De acordo com a SEPUD, a região oeste do município, apresenta 37.202

metros de extensão de ruas asfaltadas e 53.838 metros de ruas sem asfalto. lsto se

deve principalmente a regiÕes rurais e mais afastadas da Zona lndustrial Noúe.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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A Zona lndustrial Norte, em função da característica de abrigar indústrias e

empresas de serviços, é uma região desenvolvida do ponto de vista de mobilidade

se comparada ao restante do munícipio. lnclusive está passando por uma grande

obra na Rua Hans Dieter Schmitt, principal acesso ao eixo industrial, com ampliação

de pistas, implantaçáo de viaduto e rotatórias.

A principal forma de acesso ao empreendimento foco deste Estudo se dá por

meio da Rodovia BR 101 e Rodovia SC 108, denominada de Rodovia do Arroz.

Destas rodovias até a Rua Anaburgo, o trecho é totalmente asfaltado. O rápido

acesso do empreendimento à Rodovia BR 101 facilita o transporte de carga aos

principais portos da região, como ltapoá, São Francisco do Sul, ltajaí e Navegantes,

e aos principais centros urbanos do Estado de Santa Catarina. Observando o tráfego

de veículos na AlD, a maior parte é composta por caminhões de carga tipo baú e

veículos de passeio. A circulaçâo das pessoas de suas residências às empresas

localizadas na AID se dá por meio de bicicletas, motos, carros, vans ou ônibus. Não

há ciclovias na AID e os itinerários de circulação dos principais ônibus da AID são os

seguintes:

Tabela 7: Pontos de partida e pontos finais da linha de ônibus

Linha 0260 - Estrada Anaburgo

Partida: Estação Vila Nova Término: Eskada Anaburgo,

4.000

Partida: Estrada Anaburgo, 4-000 Término: Estação Vila Nova

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC; 050465-0 IBAMA: 229588
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Figura 45: ltinerário ônibus municipal linha 0260 - Estrada Anaburgo.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.39s.170/0001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588

Fonte: htips://onibus. info/linhas/0260

Tabela 8: Pontos dê partida e pontos finais da linha de ônibus

Linha 3005 - Anaburgo, Centro

Partida: Estação Vila Nova Término: Terminal Central

Partida: Terminal Central Término: Estação Vila Nova
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Figura 46: ltinerário ônibus municipal linha 3005 - Anaburgo/Cêntro
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Fonte: https://onibus. inÍo/linhaS/0260.

No que se refere à circulação em função das atividades da Ambev, a mesma

recebe 5 carretas ao dia, sendo 2 no período noturno. Ao total são 28 pallets de

mercadorias oriundas das diversas fábricas da Ambev. Do Centro de Distribuiçáo

Joinville para os clientes, a Ambev carrega no CDD da Rua Anaburgo em torno de

44 caminhões/dia. Novamente é importante salientar que a vizinhança já convivia

com o tráfego de carretas, inclusive com cargas maiores e mais pesadas, como é a

carga siderúrgica, que anteriormente funcionava no local onde hoje opeÍa a Ambev-

Cultura e Reliqião:

A AID e All não conta com equipamentos culturais de destaque no contexto

do municÍpio. Quanto aos estabelecimentos religiosos, encontram-se várias igrejas

de diferentes cultos no perímetro da AID e All, como por exemplo a lgreja Católica

CÂF «)NSULTORIA AGRO FLORESTAL LÍDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC; 050465-0 IBAMA: 229588
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Comunidade Divino Espírito Santo e a lgreja Evangélica

Anaburgo:
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lmagem 34: lgrêja Evangélicâ Assembleia de Deus

Os templos religiosos da AID e All sáo relativamente distantes do

empreendimento. Além disto, nos períodos de maior movimento (aos domingos), o

empreendimento não opera. Desta forma, considêra-se que não há interferência

alguma entre os estabelecimêntos religiosos X o galpão para locaçáo.

Esporte e Lazer:

A região do Vila Nova é conhecida por atrair um público maíor nos finais de

semana, especialmente aos domingos, em virtude da presença de parques

aquáticos, pesque-pague, campos de Íutebol, restaurantes, choperias, cachoeiras,

rios, montanhas e estradas de chão batido para a prática de esportes como corrida e

ciclismo. O Vila Nova ainda abriga o Centro de Treinamento do Joinville Esporte

Clube na All. Nenhum dos atrativos do bairro Vila Nova são lindeiros ao

empreendimento- A principal via de acesso às atividades de esporte e lazer se dão

pela Rodovia Rodolfo Jahn (SC 108) e pelas Estradas Motucas e Piraí. O atrativo de

CÂF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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Anaburgo, distante 4í4 metros.
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é o campô de futebol Estrada

Figura 47 - Esporte e Lazer da AlD.

Fonte: Google Eafth, 2021.

lnfraestrutura (sistemas de comunicacão. enerqia. iluminacão.

saneamento):

A área diretamente afetada conta com sistema de comunicação eficiente,

como sistema de telefonia fixa e celular, internet banda larga e de fibra ótica, assim

como a AID e All, especialmente pelo fato de estar em zoneamento industrial, onde

a comunicação é primordial para a operação das indústrias e serviços.

Com relaçáo à energia, conta com iluminação pública pela Rua Anaburgo e

principais vias de acesso. A resolução homologatória da ANEEL n' 2.590/2019

cÁF @NsuLToRrÂ leno rtonrílt lrol
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dispôe um anexo com a quantidade de horas

Brasil, sendo que Joinville possui 11h 25min.

diárias de cada município, de todo o

As atividades da Ambev utilizam única e exclusivamente energia elétrica.

Quanto ao saneamento básico, a rede pública de coleta de esgoto da ADA e

AID, é nula, de acordo com o mapa de esgotamento sanitário em operação

(referência fevereiro de 2O2O):

Figura 48: Mapa de Esgotamento Sanitário em operação.

Fonte: Águas de Joinville, 2020.

O empreendimento possui dois sistemas dê tratamento de efluentes

sanitários composto por um conjunto de fossa, filtro e clorador. Estes sistemas

atendem um público de 50 pessoas/dia. Com relação à água, a região e abastecida

clr consulronH ecro nonrsnr rroe
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pela rede pública da Companhia Águas de Joinville. O imóvel está cadastrado na

Companhia Águas de Joinville sob no 228271-2 e possui t hidrômetro registrado sob

o no Y16L256762. A água utilizada pela Ambev, no momento, é apenas para limpeza

ê uso de sanitários. Procedimentos de lavagem de caminhões não são realizados

dentro da empresa.

Referente à coleta de resíduos da ADA e AlD, a coleta de recicláveis

contratado pela Prefeitura Municipal de Joinville ocorre às segundas-feiras pela

manhã e a coleta de lixo comum às terças, quintas e sábados pela manhã. Desde

2003 Joinville conta com a coleta seletiva de resÍduos. O locatário atual (Ambev) nâo

gera nenhum resíduo diferente do lixo comum e recicláveis- De forma geral, as

indústrias da AID utilizam de empresas terceirizadas para o transporte e destinação

final de resíduos industriais. lsto ocorre em função dos grandes volumes gerados,

cujo aterro sanitário não tem capacidade de absorver, bem como em função de

características específicas de tais resÍduos. Conforme registro fotográfico (imagem

13) pode ser observada a preocupaçáo da Ambev em separar corretamente os

resíduos para que sejam destinados corretamente.

Referente ao Plano Viário do Município, está sinalizado no SIMGEO, futuro

alargamento da Rodovia SC 108 (AlD), conforme demonstrado na figura a seguir:

CÁF COIISULTORIA AGRO FLORESÍAL LTDA
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Figura 49: Plâno viário.

Fonte: SIMGEO, 2021.

Sequranca pública ê protêção:

O órgão da Administraçâo Municipal responsável por gerir e executar

políticas públicas de segurança e proteçáo civil é a Secretaria de Proteção Civil e

Segurança Pública - SEPROT. A Guarda Municipal é uma unidade da SEPROT

responsável por proteger bens, serviços e instalações do Município, estabelecer

integração com órgãos municipais de políticas sociais e com órgãos estaduais e

federais, prestar apoio a agentes de fiscalização municipais, prestar apoio à
populaçáo em situações de desastres, contribuir com a segurança escolar, atuar

como agente de trânsito e colaborar com campanhas de interesse público. A Defesa

Civil de Joinville está vinculada à SEPROT a atua junto à COMDEC - Comissão

Municipal de Defesa Civil, órgáo formado por representantes de diversas entidades

públicas e privadas do MunicÍpio. Atua na identificaçâo, prevenção e atendimento

em casos de fatores adversos ou anormais da natureza. Os Conselhos Comunitários

de Segurança (CONSEGS) são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que

se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a soluçâo de seus

CAF CONSI'LTORIA AGRO FLORESÍAL LTDA
CNPJ: 01.395.17010001-85 CREA - SC: 050465-0 IBAMA: 229588 + M*&



CAF Ruê Visconde de Mauá, no 1920.
Baino Santo Antônio

CEP 89.218-040 I Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1807ww*

www.cafltda.com.br

problemal de ségurança, assim como estreitar laços de entendimento e cooperação

entre as várias lideranças locais. Em Joinville, o CONSEG está presente em 15

regiões da cidade e as reuniões, geralmente, são mensais e ocorrem em diferentes

locais da área abrangida pelo Conselho. Todos esses conselhos se associam a fim

de fortalecer-se, dando origem à Associação dos Conselhos Comunitários de

Segurança de Joinville (ACONSEG), formado pelos presidentes dos CONSEGS que

também se reúnem uma vez por mês a fim de discutir em conjunto os problemas de

segurança expostos em seus Conselhos regionais, visando a busca de soluções e

objetivos em comum.

A Polícia Civil local é um órgão do Governo do Estado de Santa Catarina. É

conhecida como polícia investigativa e judiciária. Em Joinville, promove e desenvolve

investigação criminal, controle, fiscalização e serviço administratlvo. A Polícia Militar

local é um órgão do Governo do Estado de Santa Catarina. Presta serviços na área

de segurança pública ostensiva preventiva e ostensiva repressiva. Com sede em

Joinville, o 8o BPM representa a Polícia Militar na região Nordeste de Santa

Catarina. O serviço Emergência 190 é operado nos Centros de Operações Policiais

Militares (Copom), para onde convergem os chamados aos números 190 (Polícia

Militar), 192 (Samu), Bombeiros (193) e Defesa Civil (199). Destina-se ao

atendimento da população em situações de emergência. O Disque-Denúncia 181 é

um serviço destinado a mobilizar a sociedade na luta contra o crime e a violência no

Estado de Santa Catarina. Foi criado em 1998 em razão da necessidade da Polícia

Civil de Santa Catarina criar uma parceria com a sociedade que permitisse uma

resposta rápida e efetiva no combate ao crime. Funciona de forma ininterrupta e tem

a capacidade de receber alé 2OO denúncias por dia. O serviço garante o anonimato

do denunciante e as ligaçÕes à central não são rastreadas.

Não há estabelecimentos de segurança pública na AlD, somente na All:

Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar e Polícia Civil (5a delegacia), conforme

demonstrado na imagem a seguir:
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Figura 50: Unidades Policiais

Fonte: Google Eanh, 2021.

Abastecimento:

No item de lnfraestrutura estão descritos os diversos tipos de abastecimento

presentes na ADA, AID e All.

Administração pública:

Com relação à administração pública, a AID e All contam com as

Subprefeituras da Região Oeste e de Pirabeiraba. A função das subprefeituras é

facilitar o contato com a população e prestar atendimento de serviços públicos,

cuidar da manutençâo e limpeza do sistema viário, da rede de drenagem e espaços

públicos, atendendo demandas diretas pelos moradores dos bairros de sua

abrangência.

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 01.395.170/0001-85 CREA - SC: 05M65-0 IBAMA: 229588 q-:u,,, 

u



Rua Visconde de Mauá, no 1920
Bairío Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Telefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br
A imagem abaixo demonstra que a ADA está contemplada dentro da

administração da Subprefeitura da região oeste:

Figura 5í: Delimitação da Subprefeitura da região oeste.

Fonte: SEPUD, 2021.

Assistência social:

A AID e All não conta com unidade de assistência social. A unidade mais

próxima denominada Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) localiza-
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se no Bairro Pirabeiãba e atende tanto á população do bairro Vila Nova como da

Zona lndustrial Norte.

lgualmente não há na AID e All o denominado Centros de Referência

Especializado de Assistência Social (CREAS), que é uma proteção social especial

de média complexidade, a qual abrange a oferta de serviços, programas e projetos

de caráter especializado que requerêm maior estruturação técnica e operativa,

destinada ao atendimento às famílias e aos indivÍduos em situação de risco pessoal

e social, com direitos ameaçados ou violados. Devido à natureza e ao agravamento

dos riscos, pessoal e social, vivenciados pelas famílias e indivíduos atendidos, a

oferta da atenção nêsta modalidade requer acompanhamento especializado,

individualizado, continuado e articulado com a rede. Os Centros de Referência

Especializado de Assistência Social (CREAS) sáo estruturas físicas destinadas ao

atendimento de pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus direitos

violados, como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual;

discriminaçâo por orientação sexual, etnia; afastamento de menores do convívio

familiar devido à aplicação de medida de proteção; cumprimento de medidas

socioeducativas em meio aberto por adolescentes; trabalho infantil; situaçáo de rua;

abandono; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em

decorrência de violação de direitos; entre outros. O CREAS 3 Norte atende os

bairros Vila Nova e Zona lndustrial Norte.

Joinville também conta com um Projeto de Assistência Social ltinerante,

denominado ASSIM, que é uma iniciativa que ocorre de tempos em tempos em

diversas localidades e cujo objetivo é informar a comunidade acerca dos serviços da

Secretaria de Assistência Social, O público alvo sâo famílias com indicadores de

situação de vulnerabilidade e risco social, preferencialmente os usuários que não

acessam ou desconhecem os serviços da Secretaria de Assistência Social

(JOTNVTLLE EM DADOS, 2020).

Observando a AlD, não foi identificado moradores em situação de rua, sendo

esta situação mais comum nas regiões mais centrais da cidade.

clr cotsurronn leno rlonrsnl troÀ
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Educação:

Na AID está localizada a Escola Municipal Anaburgo, a mais próxima do

empreendimento. A Zona Industrial Norte nâo apresenta uma quantidade

significativa de escolas, em funçáo de sua característica industrial. Já o bairro Vila

Nova apresenta uma quantidade bem maior de estabelecimentos escolares, a citar:

CEI Raio de Sol; CEI Sigelfrid Poffo; EEB Maestro Francisco Manoel da Silva; EM

Anaburgo; EM Prefeito EmÍlio Stock Jr.; EM Professor Bernardo Tank; EM Professor

João Meerholz; EM Professora Karin Barkemeyer, EM Professora Senhorinha

Soares; EM Professora Valesca May Engelmann; EM Vereador Arinor Vogelsanger;

EM Valentim João Da Rocha.
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Figura 52: Educação - AID e All
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Saúde:

A AID conta com as Unidades Básicas de Saúde da Família USBF Estrada

Anaburgo e a All, com a USBF Vila Nova.

Na imagem abaixo é possível verificar a localizaçâo de tais USBF com

relação ao empreendimento.
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Figura 53: USBF da AID e All
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Tanto a AID como a All não conta com Unidades de Pronto Atendimento ou

Hospitais.
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8.4.2 Quadro de impactos - Estrutura urbana instalada
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8.5 lmpactos na l,lorfologaa

8.5.1 Volumetria das edificações êxistentes da legislação aplicável ao projêto

No capítulo 5.14 deste Estudo estão descritas as áreas construídas que

fazem parte do imóvel .

O presente Estudo de lmpacto da Vizinhança (ElV) foi proposto pelo

enquadramento do empreendimento nas seguintes situações, conforme Art. 20 da

Lei Complementar no 336/201 í:
"b) uso comercial, prestação de serviço ou de uso misto, com área edificável

igual ou superior a doze mil e quinhentos metros quadrados (12.500 m2)".

0 empreendimento é um galpão para locação com área edificada de

14.105,29 m2.

De acordo com o Art. 20 da Lei Complementar no 47012O17 , o porte do

empreendimento é Grande:

""Para fins do disposto nesta Lei Complementar consideram-se:

XXll - atividade comercial e/ou de prestação de servlgos de grande

intefferência urbanÍstica: atividades comerciais/prestação de servços com Area

Total Edificada (ATE) igual ou superior a 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados)".

8.5.2 Bens tombados na área de vizinhança

Preseryar o Patrimônio Cultural é manter o testemunho das manifestaçôes

culturais de um povo, de uma regiáo ou mesmo de toda a humanidade,

possibilitando à sociedade conhecer e reconhecer sua identidade, valorizando-a e

estabelecendo referências para a construção de seu futuro. De acordo com a

Declaração de Caracas de 1992, "o patrimônio Cultural de uma nação, de uma

região ou de uma comunidade é composto de todas as expressões materiais e

espirituais que lhe constituem, incluindo o meio ambiente natural".

As instituições públicas e privadas que identificam e classificam certos bens

como de a relevância cultural, visam também, em articulação com os diferentes
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segmentos da sociedade, a salvaguarda e a proteção desses bens, de forma a que

cheguem devidamente preservados às gerações vindouras, e que possam ser objeto

de estudo e fonte de experiências sensíveis para todos aqueles que os visitem ou

deles usufruam.

Até o momento, Joinville possui três imóveis tombados por iniciativa da

União, por meio do lnstituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (lphan),

quatro imóveis tombados por iniciativa da União e do Estado de Santa Catarina, 38

imóveis tombados por iniciativa do Estado de Santa Catarina e 60 imóveis tombados

por iniciativa do Município de Joinville, entre outros ainda em processo de

tombamento.

Dentro da área de influência direta do empreendimento existe área

demarcada como sendo imóveis tombados. Náo há sinalização de imóveis sob

processo de tombamento tanto na AID como na All.
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Figura 54: lmóveis tombados da AID
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O empreendimento em análise não exerce impactos sobre os imóveis em

processo de tombamento localizados sobre sua áreâ dê inÍluência. A influência

decorrente do empreendimento aqui considerado se mostra insignificante.

8.5.3 Vistas públicas notáveis que se constituam em horizonte visual de ruas e
praças, em lagoa, rio e de morros.

O galpão objeto de análise localizado na Rua Anaburgo não apresenta

circulação significativa de pessoas para os equipamentos de turismo e lazer da AlD,

nem constitui vista pública notável que se constituam em horizonte visual de ruas e

praças, em lagoa, rio e de morros.No entorno imediato da edificação é possível

observar outras empresas, áreas com vegetação, comércio local e residências. O

galpão encontra-se em um espaço utilizado para fins industriais e comerciais de

grande porte, já há muitos anos.

8.5.4 Marcos de referência local

Os marcos de referência são pontos de referência considerados externos ao

observador, elementos físicos cuja escala pode ser bastante variável, sua principal

característica é a singularidade, ou seja, um aspecto único e memorável no contexto

urbano. Podem ser identificados de duas maneiras distintas, quando é um elemento

visível â partir de muitos olhares e quando cria - se um contraste com outros

elementos vizinhos (LYNCH 1999 apud PEGORARO e DE ANGELIS 2013).

Conforme esta definição, qualificam-se entre um dos marcos de referência

local, a Rodovia SC í08, uma das principais vias de acesso à cidade. No entanto, a

Rodovia SC 108 não é afetada como marco de referência pela atividade do

empreendimento analisado. Pelo contrário, serve para identificar a localização e o
percurso de chegada até a empresa.
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8.5,5 Paisagem urbana

Considerando a paisagem como a porção da configuração territorial possível

de alcançar com a visáo (SANTOS, 1988), será realizada a interpretação da

paisagem no entorno imediato do lote onde está instalado o empreendimento,

considerando os elementos do meio físico, do meio biótico e aqueles construídos

pela ação humana (antrópicos).

Analisando a morfologia no entorno do terreno do empreendimento, pode se

verificar a distribuição de cheios e vazios na malha urbana, os quais se encontram

relativamente bem delimitados. A imagem abaixo mostra três manchas urbanas. A

maior está localizada quase em frente ao galpão para locação e as outras duas,

mais ao norte, constituídas por comércio local e residências. Por sua vez, os vazios

urbanos estáo ligados a áreas cobertas de vegetação, sem uso humano.

A paisagem visível a partir do galpão em estudo é marcadamente

heterogênea. Em frente à empresa se observa residências e comércio local e ao

Rua Visconde de Mâuá, no 1920
Beirro Santo Antônio

CEP 89.218-040 / Joinville / SC
Têlefone: 47 3425-1807

www.cafltda.com.br

Figura 55: Manchas urbanas da AID

Fonte: SIMGEO, 2021.
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norte/ sentido nordêstê, a maior presença de indústrias e serviços. O tránsito de

camínhões sobrê a Rua Anaburgo pode ser considerado tambem elemento da

paisagêm. Todo o entorno à leste e sul do galpão possui vegetação densa e área

não urbanizada, com uma parte desta característica também na porção norte. Como

é possível observar nas imagens históricas de satélite, o empreendimento em

análise não provoca alteraçÕes na paisagem urbana da área de influência, pois

inclusive, foi construída antes da ocupação residencial do entorno.

A presença de indústrias e prestação de serviços na Zona lndustrial Norte,

especialmente, quebra a predominância residencial na AlD. Desta forma, a

paisagem urbana é caracterizada como heterogênea, devido tanto à presença da

Rodovia Estadual, quanto ao conjunto das empresas estabelecidas na Zona

lndustrial Norte e às residências e comércio local. Desta forma, não é identificável

nenhum impacto singular provocado pelo empreendimento em análise.
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8.6 lmpactos sobre o sistema viário

O sistema viário do município de Joinville passou a ser efetivamente

planejado a partir da elaboração do Plano Viário, instituído pela Lei no 1.262173. O

Plano Viário estabeleceu uma malha reticulada, com vias principais e secundárias,

em contraponto a malha do tipo espinha de peixe implantada ao longo da história

joinvilense. O Plano estabeleceu uma série de eixos viários estruturadores para a

cidade, que foram classificados como Eixos Principais, Eixos Secundários e Vias de

Expansão.

O município de Joinville contratou consultoria especializada para a revisão e

atualização das partes integrantes do Plano Diretor de í973, cuja primeira audiência

pública ocorreu em '10 de dezembro de 2020. De acordo com o Consórcio Nippon

Koei Lac - TIS 2020, entre os bairros que apresentam maior potencial de expansão

e adensamento, estão a Zona lndustrial Norte e o Vila Nova, assim como estes

também configuram como bairros valorizados da cidade.

A AID e All (Vila Nova e Zona lndustrial Norte) está mapeada como uma das

regiÕes da cidade que apresenta trechos com maior volume de passageiros

embarcados do transporte coletivo. O Vila Nova foi apontado como um dos bairros

que necessita de melhoria de mobilidade, apesar de toda a estrutura de binário já

desenvolvida anos atrás, pois continua apresentando congestionamento na entrada

de acesso ao bairro (Rua XV de Novembro).

O consórcio Nippon Koei Lac - TIS 2020 estudou o índice de mobilidade

urbana de Joinville, a partir da cidade como um todo e dos seus diversos bairros.

Quanto menor o valor do índice de mobilidade, mais labiríntica a cidade é,

consequentemente, mais difícil o deslocamento de cano (MEDEIROS, 20í4).

Comparando a cidade de Joinville, os bairros Vila Nova e Zona lndustrial

Norte, temos a seguinte situação:

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDÂ
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Tabela 9: Mobilidede Urbana

lndice de

Mobilidade

Deslocamento

Apé Bicicleta Carro Ônibus

Joinville 1,68 19o/o 12o/o 54o/o 15%

Vila

Nova

1,55 4o/o 14o/o 620/o 2Oo/o

Zona

lndustríal

Norte

16,80 3o/o 22o/o 57o/o 19o/o

Fonte: Consórcio Nippon

Analisando os dados, vemos que o índice de mobilidade urbana (lMU) da

Zona lndustrial Norte e muito melhor do que o IMU de Joinville como um todo,

explicado pelos diversos acessos existentes a partir da BR 101. Já o do bairro Vila

Nova está abaixo da média do município, em função de congestionamentos na

entrada do bairro, pela Rua XV de Novembro. Com relação ao deslocamento, há

muita oportunidade para o crescimento de modalidades coletivas (ônibus) ou

transporte sustentável (bicicleta e a pé), visto que o deslocamento de carro possui

maioridade absoluta frente aos demais. Dados mais específicos de mobilidade foram

extraídos da plataforma Google Maps, que mostra o trânsito típico no local, nos

diversos dias da semana e horários. Percebe-se que na Rua Anaburgo somente

ocorrem trânsito rápido e moderado, em todos os dias e horários selecionados. O

trânsito é moderado normalmente das 10h00min hs ao meio-dia e entre 20:00 às

22:00 hs, tendo também em alguns dias um trânsito moderado entre í7:00 hs até

18:00 hs.

Entende-se, portanto, que o galpão para locação não interfere

negativamente no trânsito local, exclusivamente, ou seja, a interferência é baixa

(trânsito no máximo moderado) e não se pode atribuir que seja exclusivamente em

função das atividades da Ambev, pois há outras empresas no entorno próximo.
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Figura 56: Trânsito típico do local.

Fonte: Google Maps, 2021.
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O Plano Viário de Joinville está sendo construído com base em um

processo democrático, garantindo espaço para a participação social. Trata-se de

estimular o exercÍcio da cidadania participativa e aumentar a efetividade e

legitimidade desta política pública. Dentro da 1a Audiência Pública sobre o Plano

Viário de Joinville, buscou-se aprêsentar o projeto, expor os principais resultados

das pesquisas de campo realizadas e, principalmente, coletar contribuições da

população sobre o tema. Durante o evento, foi solicitado que os participantes

indicassem os locais de maior concentraÇão de veículos e passageiros de transporte

coletivo, os problemas ligados ao sistema viário, às infraestruturas de transporte

coletivo e transporte ativo, e os principais vetores dê crescimento de Joinville. De

maneira geral, nesta 1a Audiência Pública a população não apenas indicou aquilo
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quã íoi solicitàdo, mas tàmbém propostas àé melhoria para a mobilidade da cidade,

colaborando com fases futuras do projeto.

8.6.í Geração e intensificação de polos geradores de tráfego e a capacidade
das vias

A Ambev constitui um fator gerador de tráfego na vizinhança, pois recebe

mercadorias vindas das suas fábricas, armazena-os internamente até que os

caminhões da empresa cheguem, sejam carregados e por fim, os produtos

distribuídos para supermercados, bares, Ianchonetes, restaurantes, etc. Não ocorre

manipulação ou fracionamento da carga recebida das fábricas, sendo que os pallets

são carregados nos caminhões da mesma forma como foram entregues pelas

carretas. O fluxo de movimentação de carga é de 200 a 300 pallets por dia, o que

equivale em média a 44 caminhões entrando e saindo na empresa por dia.

O acesso ao galpâo se dá pela Rodovia SC 108 e Rua Anâburgo, assim

como a saída. Ambos os trechos são de movimento asfáltico ê suportam veículos de

carga e descarga de outras empresas da AID e All. Considera-se esta

movimentaçâo de baixo impacto, considerando o porte médio dos caminhões e o
fato de que este tráfego já existia desde a ocupação preterita do galpão por outras

empresas.

CAF OO SULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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lmagem 35: Frota Ambev

A movimentação de caminhÕes ocorrê das 07h00min às 22h00min, de

segunda à sábado. Em média, 5 carretas trazem mercadorias para o CDD

diariamente, sendo 2 no horário noturno, com uma média de 28 pallets/dia. São

carregados em torno de 44 caminhões/dia para a distribuição de mercadoria, das

07h00min às 22 h, de segunda a sábado. O carregamento leva em torno de t hora,

por veículo. Já a descarga das carretas, leva em torno de 30 minutos, por carreta.

Visualizando o Plano de Mobilidade de Joinville, sâo ações prioritárias às

atividades de transporte de cargas a elaboração de um estudo técnico específico

sobre a circulaçáo de cargas e operaçÕes associadas, identificando origem/destino,

tipo de veÍculos, volumes transportados, identificaÉo de gases poluentes e suas

quantidades; análise da cadeia logística que atua em Joinville ê região, e

posteriormente propor a construção de portos secos nas imediações da BR '101 para

o abastecimento e distribuição de bens dentro da cidade; permissão da implantação

de empreendimentos logísticos em faixas viárias e rodoviárias, mediante aprovação

do EIV; atualização de restriçôes de circulação e abrangência permitida à circulação

de veículos de carga e descarga no centro e regularizar as demais áreas da cidade;

CAF COI'ISULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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execução de correções em vias de grande circulaçâo de veiculos transportadores de

cargâs (médio e de grande porte): geometria, cruzamentos, pavimentação;

implantaçáo de placas indicativas de trânsito nas principais rotas dê acesso até os

principais destinos; proibição de estacionamento permanente de caminhões (carga,

guinchos, fretes) nas vias urbanas, exceto em locais e horários pré-estabelecidos

pelo poder público municipal ; fixaçâo de horários para carga e descarga de

caminhões de grande porte, entre outros.

8.6.2 TranspoÉe de pêssoas

A Ambev possui em torno de 50 pessoas circulantes por dia no local, entre

funcionários e terceirizados. A empresa que presta o serviço de transporte de

mercadorias (distribuição), chama-se Rodalog.

Os funcionários e terceiros não são na sua maior parte, moradores do

entorno imediato. Há uma heterogeneidade tanto do local de moradia como do meio

de transporte utilizado para o deslocamento ao local de trabalho, como o uso de

carro, bicicleta, moto, van fretada pela empresa e ônibus municipal.

8.6.3 Sinalização Viária

A sinalização de trânsito visa informar e orientar os usuários das vias. O

respeito à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para os

condutores e pedestres. Essas informações regulamentam o trânsito, advertem os

usuários, indicam serviços, sentidos e distâncias.

A sinalização viária é composta de:

. Sinalizaçâo vertical, através de placas de trânsito, com

simbologia regulamentada;

o Sinalização horizontal, pintadas ao longo da via;

o Sinalizaçâo auxiliar, composta por balizadores, tachas e

tachões;

. Sinalizaçãosemafórica.
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A sinalização sobre as duas vias principais deste EIV (Rodovia SC 108) e

Rua Anaburgo possui sinalização viária suficiente, podendo haver melhoria na

indicaçáo da Rua Anaburgo a partir da Rodovia SC 108.

A ausência fica por conta de faixas de pedestres e de ciclofaixas na região.

8.6.4 Condições de deslocamento, acessibilidade, oferta e demanda por
sistema viário e transportês coletivos

Com relação ao deslocamento por meio de carros e motos, já foi apontado

que, embora seja o principal meio de transporte utilizado pelo pessoal da Ambev, o

impacto sobre a vizinhança é mínimo considerando a pequêna quantidade de

pessoas e veículos. E precário estimular neste momento a utilização de bicicletas

para os funcionários e terceiros que moram mais próximos do empreendimento, pois

não há ciclofaixas que garantam a segurança dos mesmos. A ampliação de horários

de ônibus poderia ser uma alternativa ao uso de carros, contudo, conforme já

mencionado, náo há uma homogeneidade da origem dos funcionários e terceiros

que pudesse justificar a ampliação dos horários de ônibus ou até mesmo, novas

linhas.

Em termos gerais, as ruas da All e da AID se encontram em condições

regulares de trafegabilidade. Os acessos principais se encontram pavimentados e

sinalizados. A ausência fica por conta de ciclofaixas, que poderiam facilitar o acesso

ao empreendimento de forma segura aos ciclistas, desafogando também o trânsito.

No entanto, percebe-se um movimento positivo no Plano de Mobilidade do munícipio

de Joinville em aplicar a extensão de ciclofaixas.

8.6.5 Demanda de estacionamento

Tanto os caminhões que chegam quanto os que saem da empresa possuem

espaço adequado no interior desta para estacionar e manobrar. Por isto, os veículos

de carga em nenhum momento fazem uso do espaço público para estes fins. O

estacionamento e o pátio de manobras têm um dimensionamento superior àquele

necessário as atividades de empresa.
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Para os funcionários e terceiros que utilizam transporte individual, a empresa

fornece espaço para o estacionamento dos veículos. O espaço reservado ao

estacionamento é amplo e supre perfeitamente a própria demanda de

estacionamento. Assim mesmo, devido ao tamanho, também supre com folga a

demanda ocasional de estacionamento provinda de potenciais visitantes da

empresa. Para motocicletas e eventualmente bicicletas há setores de

estacionamento próprios, separados dos veículos. Em resumo, quanto à demanda

de estacionamento, é possível afirmar que o empreendimento em análise não exerce

impacto na vizinhança.

8.7 lmpactos durantê a fase de obras do empreendimento

Este capÍtulo apresentará na sua maior parte justificativas, pois o
empreendimento já está em operação e não há previsão futura de obras, portanto,

os itens a seguir seráo justificados.

8.7.í Proteção das áreas ambientais lindeiras ao empreendimento

As áreas ambientais lindeiras ao empreendimento, como a vegetaÇáo densa,

está devidamente protegida. Corpo hídrico no sentido oeste também possui suas

margens devidamente preservadas, com a manutenção de vegetação densa além

dos 30 metros previstos pela Lei Federal no 12.651 de 25 de maio de 2012.

CAF COI{SULTORIA AGRO FLOR"ESTÂL LTDA
CNPI: 01.395.170/0001-85 CREA - SCr 05046s-0IBAHA: 229588

{ ü''134 t



CAF
Pe@in àú tus újeti,6

Rua Visconde de Mauá, no '1920.

Bairro Santo Antônio
CEP 89.218-040 / Joinville / SC

Telefone: 47 3425-1807
vvww.caÍltda.com br

8,7.2 Destino final do entulho de obras

O empreendimento já está em operaÉo ê sem ampliações, portanto, não há

entulho de obras.

8.7.3 TranspoÉe e destino final resultante do movimento de terra

O empreendimento já está em operação, portanto não há movimentaçáo de

terra (terraplanagem).

8.7.4 Produção ê nível de ruídos

Não há ruídos provenientes de obras, pois o empreendimento está em

opêração. Os ruídos da operaçâo estão descritos no capítulo 8.1.6

8.7.5 Movimentação de veículos de carga e descarga

Não aplicável, pois o empreendimento já está em operaçâo.

Figura 57: Vegêtação densa e corpo hídrico lindeiro

Fonte: SIMGEO, 2021.
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8.7.6 Solução de esgotamento sanitário do pessoal de obra

Não aplicável, pois o empreendimento já está em operação.

8.7.7 Quadro dos lmpactos - Obras

Não aplicável, pois o empreendimento já está em operação.
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As medidas descritas a seguir são referentes a possíveis impactos adversos

que podem sêr ocasionados pelo emprêendimento. Consideraram-se os temas

abordados neste ElV, ou seja, do meio físico, blológico ou socioeconômico- Buscou-

se qualificar as responsabilidades, estimar um prazo para a execução (curto, médio

ou longo prazo), a natureza das medidas (corretiva ou preventiva) e se as mesmas

necessitam ser realizadas de forma contínua ou se as medidas são pontuais.

CÂF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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Medidas Tipo Fator ambiental Natureza Fase Prazo Responsabilidade

Gerenciar horários de

entrada e saída de

veículos de carga e

descarga, para evitar

obstrução de via

pública e transtornos

sonoros.

ContÍnua Físico e

Biológico

Preventiva Operação Curto Locatário (atual:

Ambev)

Monitorar o crnsumo

de água para

identificar possíveis

vazamentos que

possam comprometer

o abastecimento de

água local.

Contínua Biológico Preventiva Operação CuÍo Locatário (atual:

Ambev)

Monitorar o consumo Contínua Físico Preventiva Operação Curto Locatário (atual:

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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de energia para evitar

quedas de energia.
Ambev)

Vistoriar

periodicamente

drenagens pluviais, a

fim de evitar

entupimentos e

contribuição com

inundaçôes.

Contínua Biológico Preventiva Operaçâo Curto Locatário (atual:

Ambev)

lmpedir manutenções

de caminhões na Rua

Anaburgo e dentro da

empresa, para evitar

contaminação de solo

e água ê geraçâo de

resíduos.

Contínua Biológico Preventiva Operação Curto Locatário (atual:

Ambev)

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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Monitorar visualmente

emissôes dos

escapamentos dos

caminhÕes de carga e

descarga, a fim de

evitar emissáo de

fumaça preta.

Contínua Biológico Preventiva Operaçâo Curto Locatário (atual:

Ambev)

lmpedir o

estacionamento de

caminhõês em via

pública para evitar

transtornos à

circulação de pessoas

e veículos.

Contínua Físico Preventiva Operaçâo Curto Locatário (atual:

Ambev)

Extensão e

melhoramento na rede

de ciclo faixas da

ContÍnua Físico e

Socioeconômico

Corretiva Operação Medio Poder público

CAF CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
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cidade, como previsto

no PIanMOB.

Manutenção e

melhoria da

sinalização das vias

de acesso, bem como

manutenção asfáltica

Contínua FÍsico e

Socioeconômico

Preventiva Operação Médio /

Longo

Poder público

A
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íO RELAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO E

PELO EIV

Equipe técnica:

!t@á*..",
Formaçâo: Arquiteto

Registro ProJíq§ional: CAU / SC no Aí38028-1

Ana Paula-Mura Nastari Mattos

Formação: Química

Registro Profissional: CRQ / SC n" 13.100.606

fu gla's Salzvedel Santan§êlo.

FormaÉo: Administrador e Sociólogo.

Registro Profissional: CRA/SC no 19.533

Observação: Os sociólogos náo possuem conselho regional da categoria,

apenas uma federação nacional que não emite qualquer documentação de

comprovação de aptidão técnica. O decreto no 89.531 de 05 de abril de í984

regulamenta as habilitações do profissional sociólogo. Conforme o Artigo 20, lnciso

V - "É atribuição do sociólogo participar da elaboração, supervisão, orientação,

coordenação, planejamento, programação, implantação, direção, controle,

execução, análise ou avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, plano,

programa, regional ou setorial, atinente a realidade social." Para comprovação, se

anexa cópia do diploma de sociólogo.
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Equipe de Apoio:

Claudlo Boehm Santangelo. Eng.

58.691-7

Ubiratan Ramos do Nascimento.

142.6144

Aturiê Felipe Melo Vermollen.

I nfraestrutu ra .

Florestal e Economista. CREA,/SC no

Engenheiro Ambiental. CREA/SC no

Estagiário de Engenharia Civil de
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Meio fisico

O imóvel é apropriado a realizar operações logísticas, considerando o solo

existente, a topografia e o histórico de operações. Possui Alvará de Localização e

Funcionamento tanto para a atividade da Parsero (locador) como para a atividade da

Ambev (locatária).

É possível verificar através do Quadro de lmpactos - Meio Físico, descrito

neste documento, os impactos gerados ao meio físico e as medidas mitigadoras.

Todos os aspectos apresentam impactos insignificantes à operação da Ambev.

Em caso de desativação da atividade da Ambev no local, o galpão poderá

ter outras finalidades de locação, desde que permitida, por meio da Resolução

CONSEMA no 98 e 99/2017 e Lei Complementar no 47O12017.

Meio biológico

As Áreas de Preservação Permanente (APP) mais próximas do imóvel estão

localizadas na AlD. Uma delas é a cota 40, presente em pequena parcela à sudeste

do imóvel, em área não construída. A outra, é a margem dos corpos hídricos da AlD,

sendo o mais próximo à oeste do empreendimento, onde é possível verificar

vegetação densa e além dos 30 metros a partir das margens.

E possível concluir que o imóvel não possui interferência em Áreas de

Preservação Permanente - APP, além disto, é mantida vegetaçâo densa na área

não construída do imóvel.

É possível concluir que os impactos ao meio biológico ocasionados pelo

empreendimento são insignificantes.

Meio antrópico

Em função de suas @racterísticas próprias, o empreendimento atualmente

em funcionamento no galpão da empresa Parsero não gera impactos negativos

perceptíveis no meio antrópico da área de vizinhança, pois a mesma já convive

o tráfego de caminhões desde o início da habitação das residências, pois o ga
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foi construÍdo no local antes da ocupaçâo urbana, e ainda, as atividades exercidas

anteriormente à ocupação da Ambev já contava com armazenamento de

mercadorias e circulação de caminhões, inclusive eram caminhôes maiores e cargas

mais pesadas (siderúrgicas). Considerando esta situaçáo pretérita, houve um

impacto positivo para a vizinhança com a ocupação do galpão pela Ambev.

Morfologia

Não é verificado nenhum impacto provocado pelo galpão em análise sobre a

morfologia da vizinhança, visto que o empreendimento não afeta a paisagem

urbana, marcos de referência nem vistas públicas notáveis. Quanto aos imóveis

tombados (com interesse de preservação), localizam-se na AlD, porém o

empreendimento não fornece nenhum impacto sobre os mesmos.

Sistema viário

O empreendimento constitui um fator gerador de tráfego na vizinhança,

porém, de baixo impacto, considerando o tráfego rápido e moderado que ocorre ao

longo do dia no local. Além disso, as dependências da empresa apresentam locais

de estacionamento e manobra adequados e suficientes, de modo que nâo se faz uso

do espaço público para esses fins.

Há ausência de ciclo faixas na AID e poderia haver melhor sinalização de

acesso à Rua Anaburgo, a partir da Rodovia SC 108. Cabe ao poder público garantir

as condiçôes de hafegabilidade para os diversos meios de transporte para que sua

utilização cotidiana seja viável.

Já com relação aos serviços e facilidades básicas, como o abastecimento de

água e energia elétrica, coleta de lixo, iluminação pública, pavimentaÉo e rede de

telefonia e internet, a área diretamente afetada e áreas de influência se encontram

equipadas com todos eles. Estes elementos são fundamentais para o funcionamento

de todas as empresas instaladas na região e para o abastecimento dos moradores,

já que se trata de zonas urbanas.
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Fase de Obras

Nâo aplicável.
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12 ANEXOS

1 - CNPJ Parsero

2 - CNPJ Ambev

3 - Contrato Social

4 - Matrícula no

5 - IPTU

6 - Anotação de Responsabilidade Técnica Gustavo André Urbanetz

7 - Anotação de Responsabilidade Técnica Ana Paula M. Nastari Mattos

8 - Declaração do Sociólogo Douglas Salzvedel Santangelo

I - Diploma de Sociólogo Douglas Salzvedel Santangelo
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AT,TERAÇ.{O CONTRATI-IAI, N" I DA SOCIEDADE
PARSERO PARTICIPAÇÕES LT['A

CNPJ n" 3l.l5r.Sr 1/Oo0l -3E
NIRE: 422057E77O8

ROBERTO LUIZ DA VEIGA, brasileiro, natural de Florianópolis/SC, nascido em
L3lOZlL956, casado pelo regime de comunhão parcial de bens. industrial, residente
e domiciliado à Rua Fêrnando de Noronha, no 75, Apto 601, CEP 892O3-072, bairro
Atiradores em loinville/Sc, portâdor da Carteira de Identidade no 2/R 302.113
SSI/SC e CPF sob no 382.321.039-49.

SERGIO HENRIQUE DA VEIGA, brasileiro, natural de Florianópolis/SC, nascido
em 26/09/1957, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro
mecânico, CPF no 420.067,4O9-2O, Carteira de Identidade no 2/R 596.180 SSI/SC,
residente e domiciliado em loinville/Sc, na Ruii Expedicionário Holz, nô 587, Apto
901, Bairro América, CEP 8920r-740.

Únicos sócios componentes da sosiedade limitada, sob o nome empresarial de
'PARSERO PARTICIPAçOES LTDA", com sede na cidade de loinville - Estado
de Santa Catarina, Rua Anaburgo, 3450, Sala H, Zona Industrial Norte, CEP
89.219-630, com contrato social arquivado na JUCESC sob no 42205787708 em
08/08/2018. inscrÍta no CNPJ sob no 31.151.511/0001-38 resolvem, de comum
acordo, alterar o referido contrato social nas condições seguintes:

1) Os sócios decidem incluir a atividade de "administração de bens próprios, locação,
compra e venda de imóveis próprios e direitos reais" ao objeto social da sociedãde.
As9im, altera-s€ a Cláusula Quarta, passando a ter a seguinte redação:

Cláusula Quarta - A sociedade terá como objeto social: PARICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL DE OUTMS SOCIEDADES, COMO QUOTISTA OU ACIONISTA,
PODENDO EXERCER FUNÇÕES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS NEGOCIOS
DAS SOCIEDADES CONTROLADAS/ ADMINISTMÇAO DE BENS PROPRIOS,
LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS E DIREITOS REAIS.

Parágrafo Único: O objeto da sociedade poderá ser alterado, ampliado ou
modificâdo de acordo com a deliberãção dos sócios.

2) Neste mesmo anstrumento, acordam os sócios. anteriormentê qualificados,
CONSOLúDÁ-LO, até a presente data, cujas cláusulas e condições a seguir,
passarão a reger, para todos os flns e efeitos, os negócios sociais, atendendo o
que prescreve a Lei no 10,405 C.C, e os preceitos inseridos no contrato original e
posteriores alterações.
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Junta Comercial do Estado de Santa Catariaa t1/07t2019
Certifico o Registro em | 7/0712019

Arguivamento 20196098050 Protocolo | 96098050 de 17/07/2019 NIRE 42205787708

Noúe dâ empÍcsa PARSERO PARTICIPAÇÔES LrDA
Este documcnto pode s€Í verificado em http://reghjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumenlosi/auteDticâcâo.aspx
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AI,TERAÇ-{O COI{TRATI-IAI, Iti" I DA SOC]IEDAT}E
PARSERO P,{RTICIP \ÇÕES T,TtI,\

CNPJ n" 3I.l5l.s l lio00l-J8
NIRE:42205787708

coNsoLIDAçÂO OO CONTRATO SOCTAL
.PARSERO PARTICIPAçõES LTDA-

CNPJ No; 31.151.51UOOO1-34
NIRE: 422057877O8

CAPITULO I
Da Denominação, Sede, Objeto, Início e Prazo

Cláusula Primeira - A sociedade usará o empresarial de PARSERO
PARTICIPAçÕES LTDA.

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede social à Rua Anaburgo, no 3450,
SALA H, ZONA INDUSTRIAL I\ORTE, na cidade de Joinville/Sc CEP 89.219-630.

Cláusula Terceira - Observadas as disposições da legislação aplicável, a
sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agênciãs e escritórios em qualquer parte
do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta - A sociedade tem como objeto social: PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES, COMO QUOTISTA OU ACIONISTA,
PODENDO EXERCER FUNÇÕES DE GESTÃO E ADMINISTRAçÃO DOS NEGOCIOS
DAS SOCIEDADES CONiROLADAS,, ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS,
LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMOVEiS PROPRIOS E DIREITOS REAIS.

Parágrafo Único: O objeto da sociedade poderá sêr âlterado, ampliado ou
modificado de acordo com a delíberação dos sócios.

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de agosto de 2018 e
seu prazo de duração é por tempo indeterminâdo.

Cláusuta Sexta - O capital social é de R$ 1.002.996,00 (Urn Milhão Dois Mil
Novecentos e Noventa e Sêis Reais), dividido em 1.002.996 (um milhão e dois mil e
novecentos e noventa e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma,
totalmente integralizadas e subscritas pelos sócios:

SOCIOS 3UOTAS r'ALORES
ROBERTO LUIZ DA VEIGA 568.664 ;68.664,00
SERGIO HENRIOUE DA VEIGA 334.332 134.332.00
TOTAL r.002.996 1.002.996,00

Parágrafo Primeiro: O capital social está totalmente integralizado nesta data,
conforme segue:

O montante de 999.997 (novecentas e noventa e nove mil, novecentas e
nôventa e sete) quotas da sociedade *INPLAVEL INDUSTRIA DE PLASTICOS
LTDA". pessoa juríd'cô de direito privado inscrita no CNPJ sob no 76.360.87410001-
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-AI-TF:,RAÇiO C]ONTR,{TL]AI, \' I t-}A SOCIEDADE
PARSERO PA RTICIPAÇÔES I,TO,.\.

CNPJ n" 3l.l5l.5l I /0001-J8
NIRE:.12205787708

11, com sede na cidade de Joinville-Estado de Santa Catarina, na Rua Anaburgo,
no 3450, Bairro Vila Nova, CEP 89737 -7OO, com contrato social arquivado na
JUCESC sob no 422OO56582L, em Z4/O8/19a2, sendo 666.664,00 quotas
lntegralizadas pelo sócio Roberto Luiz da Veiga e 333.333 integralizadas quotas
pelo sócio Sérgio Henrique da Veiga.

O montante de 2.997 (duas mil, novecentas e noventa e sete) quotas da
sociedade 'EMBALE COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA", pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPI sob no 73.74L.5221OO0I-18, com sede na cidade de
loinville - Estado de Santa Catarinê, na Rua Anaburgo, no 3450 - A, Bairro: Vila
Nova, CEP: 89.219-630, com contrato social arquivado na IUCESC sob no
4220L776647 em 77/1U1993, sendo 1.998 quotas integralizadas pelo sócio
Roberto Luiz da Veiga e 999 integralizadas quotas pelo sócio Sérgio Henrique da
Veiga.

R$ 2,00 (dois reais) em moeda corrente nacional integralizados pelo sócio
Roberto Luiz da Veiga.

Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ê quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferênciâ para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delãs, a alteração
contrâtual pertinente.

Parágrafo Terceiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capitâl social.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor
das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução
e a liquidâção da sociedade.

Ctáusula 8a - A admlnistração da sociedade é de responsabilidade dos §ócios
ROBERTO LUIZ DA VEIGA e SERGÍO HENRÍQUE DA vEtGA, que assinarão
isoladamente com os poderes e atribuições de sócios administradores autorizados o
uso do nome empresarial, que representarão ativa e passivamente, em juízo e fora
dele e em todos ôs assuntos ê negócios de interesse da sociedade, pôdêndo
praticar todos os atos com o mais amplos poderes de administração, vedados, no
entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir isoladamente ou
em conjunto todas as otrrigações seja €m favor de qualquer dos cotistas ou de
terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro
sócio.

Parágraío Primêiro - No exercício da administraÇão, o administrador poderá
retirar o valor mensal a título de pró labore.

Req: 81900000857717

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina t1i0 ,1t2o19

Certifico o R€gistro em 17,/07/2019

^rqüivâmento 
20196098050 Protocolo I96098050 dc l7107/2019 N IRE 42205787708
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Cha cela 38381975501604,1
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AI,TER-{Ç,IO CONTRÀTT]AI- \-' I DA SOC]IEDADE
PARSERO PÁRTICIPAÇÓF]S I.TDA

CNI'.1 n" 3l.l5l.5l I /O001-J8
NIRE:422O57877O8

Parágrafo Segundo - No exercício da administração o Administrador,
representará a Sociedade assinando isoladamente, nos atos ou negócios que digam
respeito exclusavamente à Sociedade-

Cláusula Nona - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano,
quando serão levantados o balanÇo patrimonial e o balanço de resultado
econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com
observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos
verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporÇão de suês
cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuiÉo de lucros poderá
ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo S€gundo: A distribuiÇão dos lucros poderá não obedecer a
participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social,
os sócios deliberarão sobre âs contas e designarão administrador (es) quanclo for o
CâSO.

Parágrafo Quarto: A alienação ou gravame real de qualquer bem da Sociedade
dependerá sempre de prévia aprovação dos sócios representando a maioria do
cap;tal social.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos
sócios não acarretará a dissoluçãô dâ sociedade, que continuará com o sócio
rernanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio
falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s)
remanescente(s) providenciar(em ) a produção de balanço especial e apuração do
patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante
levantamento de balanço geral específico para êsse fim, tudo em conformidade
com a legislação em vigor.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese deste artigo, ou quando pretenda retirar-se da
sociedade, o sócio deverá comunicar a sua intenção, por escrito, aos demais
sócios, mencionando o nome e a qualificaÇão do futuro cessionário ou comprador/
bem como o preÇo e condições do negócio.

Parágrafo Segundo: Os outros sócios terão prazo de 30 dias, da data do
recebimentô da comunicação, referida no parágrafo anterior, para manifestarem
sua anuência ou exercerem seu direito de preferência.

Parágrafo Terceiro: Havendo interesse de mais de um sócio na aquisição das
cotas liberadas, estas serão rateadas proporcionalmente ao capital de cada um.

Req:81900000857717

Jrmta Comercial do Estado de Santa Cakrina 11t41t2019
Ceíifico o RegislÍo em 17,/07/2019

Arquiva$ento 20196098050 l,rotocolo 196098050 de 17/074019 NI RE 42205787708
\o*e dâ erpre\a P \ RSLRO PAR I ICIP Aq Õl S LTDA
Estô docunreDto podc scr verificado em http:/rregin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDmÜmentos/âutenticacao.âspx
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Cláusula Décima Primeira: As alterações contratuais se darão pela maioria do
capital.

Cláusula Décimâ Segunda: A sociedade poderá se dissotver pela vontade da
maioria do capital social e. em ocorÍendo a dissolução, os sócios receberão
proporcionalmente as suas cotas/ o patrimônio lrquido apurado, após cumpridas as
obrigações da sociedade.

Cláusula Décima Terceira: Em caso de aumento de capital, terão os sócios
cotistas direitos de subscrição, em iguatdade de condições e na proporção exata
das cotas que possuírem.

Parágrafo Único: Havendo diminuição do capital a mesma será proporcional a
cada cota possuída.

Cláusula Décima Quarta: E vedado o uso da firma para servir a avais, endosso e
quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Cláusula Décima Quintar O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei,
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lêi especial ou
em virtude de condenafro criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pêna
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra nôrmas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Sêxta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com
observância dos preceitos do Código Civil (Lei n" 10.4A6/2002) e de ôutros
dispositivos legais apliéveis.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o foro da cômarca de IOINVILLE - SC, para
dirimir as questões oriundãs do presente contrato.

E por estarem de pleno acordo com as condições acima estabelecidas,
assinam o pre3ente.

AI.,TER,{ÇAO CONTRATUAI, N" I DA SOCIEDÁDE
PÀRSERO P,.\RTICIPAÇOES I-Tt}.\

CNPJ n" 3I.l5l.5l I lo00l -f,8
NIRE:42205787708

loinville (SC), 15 de julho de 2019.

SERGIO HENRIQUE DA VEIGA
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ROBERTO LUIZ DA VEIGA

I{cq: I I9í)(}o(}O851? 1i

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina )1ia72019
Ccfliilco o Regjstro em l7107/2019

Arquivaüento 2019609E050 Prolocolo I96098050 de l7l07r019 NIRE 4220571i7708
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Paraveíilicar a autênticidâde, acesse htlpsy/central.centlakisc.com,br/validacao
lníoÍme o códigoi 61E47F3An 314'0827F4E8Â424

RgO iStf O rirurar: Biancà càste àr de Fàriâ

de "Imovei s []í,?'il\il i,'-TiÍãe: 
538 1e andar

Joinville #:,'ú[TJ]f,ffi*

REGISTRO GERAL Fichs or

168.947 Dâtr: 05 dê troYembro de 2019.

tUÓvpt : Terreno, mm rárea tolal de 50.000,00m', siluado na rua Anaburgo,
bairro Vila Nova, neste municipio de Joinvillc/SC, com as seguintes medidas e
confrontações: Inicia-se a descriçâo deste pêÍlmetro no V7 com coordenada E=
707282,9222 e N= 70935362112 com azimute 358"17'10" e distância de 200,00
metrôs, chega-se ao V2, conÍi.ontando ao oeste com a rua Anabwgo; do V2 com
coordenada E= 707276,9400 e N= 7093736,1217 com azimute 88Ô5i'27'' e

distância de 250,00 metros, chega-se ao V5, confrontaado ao norte com lerras de
GMAD Madviile Suprimentos para Móveis LTDA; do V5 com coordenada E=
10'1526,8903 e N= 7093741,1067 com azimute 178"17'10- e distância de 200,01

metros, chega-se ao V6, confrontarrdo ao leste com a Área Remanescente; do V6
com coordenada F;707532,8732 e N= 7093541,1712 com âzimute 268'51'47" e

distância de 250,00 metÍos, çhega-se Bo V7, confronlando ao sul com a Área
Remânescente; ponto de origem deste memorial.
Proprietárie: IMOBILLíRIA CASA NOVA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, CNi') 79.671.09510001-25, com sede na rua ltajai, n" 160, sala 02,
Centro, neste município de Joinville.
Rêgistm A[terior: Matrícula n" 9ó4 do Livro 02-RG arquivada n€ste 1" Oficio
de Registro de Imóveis de Joinville/SC,
Protocolo: 325.822, l7 de Outubro de20l9.
Emolumentos: R$ E,05. l)
Escrevente - Joseane A. P. Luciano yor-b,-
AV,-t-168.947: - Em 05 de aovembrb de 2019. - Construção.
Conforme Av.2 da malrícula n" 964 (regislro anterior), sobrê eíe imóvel encontra-
se edificado um predio em alvenaria destiaado à indústria com rirea de 10.945,40

m2. Protocolo: 325.822, 17 de Outubro de 2019. Selo de fiscalização: FP212357 '
VIEA - R$ I,95. I
Escrevente - Joseare A- P- Lrciano lOpi*.o
AV.-2-168.947: - Em 05 de novembr§de 2019. - Construção.
Conforme Av.39 da matrÍcula n" 964 (registm anterior), sobre este imóvel
encontrâ-se edificado um prédio em alvenaria destiúâdô à indústria com área de

1.354,65 m'z. Protocolo: 325.822, l7 f,e Outubro de 2019. Seto de fiscalização:
FPZ72356-AV8Z - R$ r,95. ll
Escrevente - Joseane A. P. Luciano /Ar ,..-
lv.-faos-9azr - Em 05 de novemb.S a. zotç. - Ilipoteen Judicial.
Conforme R.5t da matríoula n'964, p€rmarcce vigente a hipoteca judicial nos

seguintes rermos: Exequente: U]\IIÃO - rAZENDA NACIONAL' Conforme
Carta de Arrematâção, exaaída dos autos dâ execuçào fiscal - processo no

2006.72.01.003361-8/SC, da 5" Vara Federal de Joinülle, em dala de 17/12/2014,
assinada pelo MM. Juiz Federal Dr. Marcos . :ancisu: Canali, foi constituida
hipoteca judicial sobrç o bent amematado, em favor do exequente e em garantia do

Círntinuâ no verso...

veauoao oa aarat cl,]lilr
lmpresso em: 09/06/2020
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Paía veriÍicar a aulenticidade, acesse https J,rcenÍal.cenÍakisc.com.bívatidacao
lníorme o códjqo: 61 E47F3A'131,1-0827F4E84424
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www.lrijoinville.com.br
Fonel (47) 3043 5888

cumprimento do parcelamento, cujo pagarnento se darii da seguinte forma O
pag nento será efetuado nas seguintes condiçôes: 1) o valor de R$ 44n.000,00
vista no ato da arrêmntação e o saldo de R$ 12.836.000,00 em 60 parc.elas mensais
de R$ 213.933,33 da seguinte fonna: a primeira parcela no ato dn aÍrematação e as

seguintes até o dia 20 dos meses sucessivos; 2) sobre o valor de cada prÊstação

serão acrescidos, por ocasião do pagamenlo, juros equivaleutes à tâxâ ÍefeÍenciâl
do Sisrema Especial de Liquidação e de Custodia - SELIC para tín os federais,
acumulada mensalmeírte, calculados a paÍtiÍ da data da arrernatação alé o mês

anterior ao do pagamento, e de 170 relativamelrte ao mês em qrre o
estiver sendo efenrado (aú. 3", parágrafo unieo, Pcrtaria PCFN n' 79 de
01102J7014), sendo que êstes critffos poderão s€r alterados, de acordo com
legislaçâo supervenisnt€ relativa aos encargos das dívidas para com a Fazpnda

Nacional e suas. autarquias; l) as prestações deverão ser pagas mediânte deposito
vinculado a estes arÍos, a ser rsalizado na agência da CEF no Predio da Juíiça
Federal, em Joinville; 4) no caso de inadimplerneno, em seu lenno, de quaisquer
das parcelas mensais, o saldo devedor reÍra[esceíle venceÉ a ecipadamente,
sendo acrescido, ainrla, sm cirqüêniÊ por cento de seu valor a título de
rescisória. e executado, de imediao, conÍa o aÍÍêmataÍrl€. FRJ:
0000.50020.1106.2431, recolhido o valor de RS 550,00, em data de 26/02f2015.
Protosolo: 325-822, 17 de Outubro def.019. Selo de fiscalização: FP272355-51L7
-R{.rqs
Escrevente - Joseane 4.. P, Luciano

§r*1ÉÊP42. - Em 02 de Janeiro de 2020. .Inscriçâo imobiüária.
Averba-se que o imóvel desta matrícula encontra-se cadastrado na
Munic@ de Joinville sob o no ô9.33.14.68.0520.0000, conforme
OfIcio SEI n' $2A275D019, emitido pela Prefeitura Municipal de Joinülle
16!1217019. Protocolo: 328.1ó4, l7 de Dezembro de 2019. Emolumentos: i
Selo de fiscalizaçâo: EOE94261-ZNEY - (sentg).
Esorevente Substitutâ - Joseane A. P. Luciano

ÀV.-Í168,947: - Em 24 de Março de ?0lj}. - CàncelamênÍo de
.Iudiciâ1.
Conlbrme Ot'ício Judiciai n" 720005683866. firmado pelo MM. Juiz
Substituto Dr- Pedro Paulo Ribeiro de Moura, em data de 43fi312020. nos autos
processo no 5013424-78.2015.4.M-72011SC, da 5'Vam Federal de Joinville, e
Íica arquivaô neste OÍicio. faço o cancelamento da hipoteca judicial constante

A1,3 supra. ProtoÇolo: 330.604, 0.{ de Marçc de 2020. Ernolunrenlos: RS I 12.49

Seio dc liscaliiração: FR-Z35819-7D70 - I{$ 2{01.

Substituta - Natacha Micaela Dias Bertolli

R-.6-168.94?: - Em 08 de Junho de 2020. - Compra e Vends.
Tmnsmirenle: IMOBIII{RIA CASA NOVA LTDA, pes§oa jurídica de direi

CôDtiíuÊ n{ ficha 02 ...

Certideo da matrícula ne: 168.947
Impresso em : 09/06/2020



Paía veriÍicar a autenticidade, ecessê htFsJ/central.centíâlÍisc.com.bÍ/velidecâo
lnÍorme o ódigo: 61E47F3 A-1314-O827F4EBAA24

Registro
de Imoveis
Joínville

Titular: Bianca Castellar de Faíia
Rua Orestes 6uimarãet 53E - 1e andar
Bairro América -Joinville - SC

www.1Íúôinville.com.br
Fone: (47) 3M3 5888

Livro N'2 REGISTRO
Matrícula N' lóE.947

GERAL Ficha 07

IlaÍr: 08 de Juuho de 2020.
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privado, CNPJ 79.671.095/0001-25, com sede na rua Ilajaí, no 160, sala 02, bairro
Centro, neste município de Joinville. Adqúrente: PARSERO PÀRTICIPAÇÔES
LTDAr pessoa j urídica de direito privado, CNPJ 31.151.51 t/0001-38, com sede na

nr4 Ànaburgo" no 3450, sala H, bâirro Zona Irdustrial Norte, neste município de

Joinville. Confonne Escritura Pública, lawada pelo 3o Tabetionato de Nolas de

Joinville. às Íls. 40-F./41-F, do Livro no 1132, em 20105/2020, o imóvel constarte

da presente matrícula foi vendido por R$ 17.000.000,00, paÍceladamente a

de 0l/0212018. Condição: Consta na escritura que a venda foi realizada na

condiçâo.Ad Corpus". ITBI: recolhido pela avaliaçâo fiscal de R$ 17.000.000,00,

medianle a guia n'312212020. Fzu: 2834ó670003409020, recolhido o valor de R§

732,00. em data de 16104/2020. Cotrsta na escritura a apresentação de certidão de

ôíus e ações Íeais e reipers€cutórias e dispensada as fiscais. Certidões do INSS e
de Tributos Federais mencionadas na escriflrm pública. A DOI seni emitida no
prazo regulâmentar. Protocolo: 332.851, em 29 de Maio de 2020- Emolumentos:

RS 1.602,00. Selo tle fiscalizaçâo: FUts92l
Escrevente Substituta - Josea:re À. P. Luciano

Cêrridão dá matíÍcúla no: 168-947
lmpÍesso em: 09106/2020

'-l'It-)



Para veíiíicâr a autenticídâdê, acesse hitpsJ/cêntrâl.cêniratnsc com.bí/validacao
hÍoÍme o código: 61 E47F3A-1314,082/F4EBM24

RgqiStfO,,rLrdr:Bian(àcàsteldrdeTâr;a

de Jmóveis ::;,:';I:::,''T"1ràe5 
s38 1e dndd,

Joinville www.lrijoinville.com.br
Fone: (47)3043-5888

ceRnoÃo oe NTEtRo rEoR
Matrícula no: 168.947 (até R.6)

Certifico que o presente documento é fiel expressão dos regishos existentes no 10 Registro de lmóveis
de Joinville, conÍorme dispõe o art. 16 da Lei 6.015173.

0 referido é verdade e dou fé.

Joinülle, 09 de junho de 2020.Eto
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[ ] Bianca Casiellâr de Fada - Titular
[] Natacha Micaela Dias Bêrto i - Subsütuta
[ ] FeÍnanda Elisa Tonioti Pedrini - Esoêvente Substituta
[ ] Tainara Karin Ribeiro - Escrevente de Certidão
[] Carina da Silva Pires Junkês - Escrevenle de Certidáo
[] Munique Crisüna da Silva - Escrêvênte Registral
[ ] Camile Ely Horn - Escrevente Registral

Emolumênlos:
01 Cêrlidão s/ Va|or............-..,............-.... R$ 0,00
Selos: R$ 2,80
Total: R$ 2,80

E*!H#E,","1""fi'dllii'3:1,,""
Éf_rlÍ+;..r sero f g,I3lde l- s:ê r:êiéoÍJ.!4.-4-ÉA'. Norma

ffit*B FUBe27o5-D4G5

iilH#ffi H' ""::1 : -: ::: ::'1"-"'selo.tjsc.jus.br

[ ] Joseane A. P. Luciano - Êscrevente Substituta
[]Arianê Pinheiro Cârvalho - Escrevente Substituta
[ ] Valentine Bevilaqua - Escrevente Operacional
[] Thamires Siedschlag - Escrevente Registral
[ ] Sirlene de Sousa Sanios - Escrevente de Atêndimenio
[ ] Patricia CoÍea - Escreyente dê Certidão
[] Gilce Rocha - Escrevente de Atendimento

CERTTDÃo vÁuDA poR TRtNTA (30) DtAs.

lmpresso em: 09/06/2020
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TMI - Tributos Municipais lnleligentes

E.IPTU @e*riro

PARSÉRO PARTICIPAÇOES LTDA

Município de Joinville

Dados do Imóvel -
Valores IPTU '
Carnê-

Revísão -
Sair

PTopTietáTio: PARSERO PARÍICIPAÇÓES LTDA

'nllllo'o os.:s.ro.os.0s2o.oooo situaÇão:

LogradouÍo: AnâbuÍgo no 2500

Conrplemento: Bairro: Zona lndustrial NorÍe

I

_l
Dimensões pÍinclpâis do terreno

Área terÍeno (m'?)i 5O.OOO.OO Testada principal (m): 2OO,OO Fração ideal: 0.00000

lnformaçôes do lote

eeo"togia: I Nonnd----- -'-l
topograna: lÊiã- . 

- 
-

Permtssao de uso: ltem I

Pos. quadra: Fdo DE Ouadtã -_l
setor:@]

Taxação: Normal

Calçada: ConcrêtoAlisado

Meio fio: Sem

Muro: Alambrâdo

Patrimônior Particulâr

Ocupação: Construido

Forma: Rêgular

Zona aliq.: 201

Nada consta!Nada c

https://tmiweb joinville.sc. gov. brleiptdisp/portaucádasfro.isp 1t1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETAR|A DE ESTADO DA SEGURANÇA pÚBLtCA

CORPO DE BOII,IBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVAçAO DE PROJETO

Com Íundamento nos incisos li, lll e lV do artigo '108 da Constituição do Estado dê Santa CataÍinâ (E.C. 033/2003) , na Lei EstedLrâl no 16.157 dê 0711112013 e 1o

oecrelo Executivo Estadual no 1.957 do 20h212013, atesiamos que o projoto dâ €diÍcaÉo abâixo qualifcâde atêndê êos padr6es mÍnimos de segurança contre

incêndio-

Regisko dâ Endêreço (RE): : RE81790001754

Nomê da EdlÍicâÉo: PARSERO PARTICIPAçÕES LTDA

I{ome Fantasiar PARSERO PARTICIPAçÔES LTDA

LogÍadouro público: Rua Anaburgo N': 2500

Beiíro: ZONA INDUSTRIAL NORTE I Munlcipio: JoINVILLE-/SC CEP:89219-630

Complêmênio: I LAT,Lollc: -26 26201 a7t4a.924sua

Referência:

do tênono: 50.000,00 (m'z) Árêa lotal comtruída: - (m')

rcos Homoloqados CBMSC: 0 Blocos Cadastradoa CBMSC: 1

NR l{omê Completo CPF
1 PARSERO PARTICIPAçÔES LTOA 31.151.511/000'1-38

Protocolo: 481790001 554 Complêxidâde: Alia Complexidâde I t{" dê Btoco.: 'j

ÁÍBa total dâ .ollclt çãô: 14.105,29 (m'I)

Nomê Solicitânte: Juiiano Perazzoli I CPF/CNPJ : 970.090.329-04

Deta da Solicitaçáo: 14107/2020

( x .)Acêsso dê viáturas ( x ) Alarmê dô incêndio ( x ) Brigadâ de incêndío

( x ) Controle de malêíiais de acábamento e reveslimênto ( x ) Detectores automáticos dê incêndio ( x ) Gerenciam€nto de riscos e plano de emêrgência

( x ) lluminâÇão de emergência ( x ) lnstalaçôes êlétricas ( x ) Proteção por êxtintores

( x ) Saídas dê emergência ( x ) Sinâlizâção dê emêrgência ( x ) Sistema hidráulico p.evêntivo

I Nenhum íisco €spêcial cadastrado

3.3.í. CEflTRO DE D|STRIBUçÂO ArBEV

Árêa da solicitâção: 14.105,29 (m2) Áree aprovada: '14.105,29 (m2)

N'de pavimêntos: 2 I lt*".1,+z {rl i Área Tipo: '14.105 29 (m:)

Responsávol lóonico: Juliano Pêrazzoli Reglstro (CREA/CAU, outros): SC0552967

cârge dê lncândloi Média

Tipo da EdlÍlcaqão: OUTRO Tipo de Escadai Comum

OCUPAçÔÉS

NR Ocuoacão Deslinâçáo Ârea
1 J-3 lDepósilol Dopósitô com média carga d€ incêndio Oepósitos com caÍga de incêndio entre 300 a 1.200

MJ/m2 - galpóes, centros de disaibuição, centro

atâcadista

14.105,29 (m'z)

RISCOS ESPECiAIS

Nênhum ísco especial encontrado para essá solicjtaÉo.

SISTEMAS E MEOIDAS DÉ SEGUR.ÀNÇA .> ÍSIGLAI . SISTEi/IA/i,EDIOA

Í AVtr I - Acêsso de viaturas J Al l- Alame de incêndio

I Bl ] - Bngada de incêndio I CMAR ] - Conlrole de materiâis dê acâbamento e revesümento

I DAI ] - Dêtêclores eúomáicos dê incêndio I PE I - Geíênciemênto de íiscos ê plano dê emergência

Página ln

I,IDENT'FICAçÀO DO TERRENO / EDIFICAçÀO

2, RESPONSÁVEIS PÊLO IMÓVEL

3. DADOS DA SOLtCTTAÇÃO

-> 3.1. SEGURANÇA CONTRA INCÉNDIO

"> 3.2. RTSCO ESPECtAtS

OETALHES POR BLOCO



I lE I - lluminação de emergência I IEL j - lnstâlaçôes êlétricas

I PPE ] - Protêção poí extintores I SE ] - Sâídas dê emêrgênciâ

I SEM I - Sinalizâção dê emêrgência Í SHP I - Sistema hidráulico preventúo

Re6ultado: DEFÊRlDo

observâçôes: LOTAçÀO MÁxll,".1A:

REFEITÓRIO 48 PÊSSOAS

SALA ÍREJNAMENÍO 73 PESSOAS

SALA DE TRE NAIUENTO 49 PESSOAS

Autênticidâdê: dâ39a3êê5€6b4b0d3255bfêfs560í8S0aÍd80709

Assinatura Eletrônicâ

Claudio Donizete dê GOES - 3'Sargênto

JOtNVtLLãSC, 14107/2020

Quêrtêl dê JOINVILLE, 20/07/2020

Página Z2

4, RESULTADO DA SOLICITAçÃO



SEI/PMJ - 9105360 - Declaração

PreÍPil!ra iJ:

Joinville
Prefeitura de Joinville

fi le:///C:fu sersfu suari o / AppD ata,4-ocalMicrosofu WindowVTemporary I...

DECLARAÇÁO SEI N" 9105360/2021 - SAMA.UAT

Joinville, 04 de maio de 2021.

DECLARAÇÃO DE ATTVIDADE NÃO CONSTANTE

O órgão ambiental licenciador do município de Joinville, por meio da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, declara para os devidos fins que PARSERO PART'ICIPAÇÕES lfOe,
CPFiCNPJ n" 31.151.511/0001-38, informou a implantação/operação da aÍividade G põo para locaçiio
e/ou usos dfuersos, comerciais e industriais, situado à Rua Anaburgo, n'3450 - Zona Industrial Norte, no
município de Joinville, em Santa Catarina, o qual não integrâ a Listagem de Atividades Sujeitas ao
Licenciamento Ambiental, aprovada pela Resolução CONSEMA n' 9812017 de 05 de Maio de 2017,
portânto não sujeito ao licenciamento ambiental, o que não eximirá o empreendimento ou atividade em
atender às demais disposições da legislação ambiental e florestal vigente.

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações prestadas pelo empreendedor.
O órgão ambiental licenciador poderá, a qualquer momento, exigir o licenciamento ambiental caso
verifique discordância entre as informações prestadas e as caracteristicas reais do empreendimento ou da
atividade.

Esta declaração não desobriga o empreendedor a obter, quando couber, as ceÍidões,
alvarás, de qualquer naírreza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Esta declaração tem validade de 01 (UM) ANO ano após a data de assinatura.

"ilj
Documento assinado eletronicamente por Brayam Luiz Batista Perini, Gerente, em
07 /05/2021, às [ 0:48, conforme a Medida Provisória no 2.204-2, de 24108/2001,
Decreto Federal no8.539, de 08/10/2015 e o DecÍeto Municipal n" 21.8ó3, de

30/01/2014.

i A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalseijoinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9105360 e o código CRC 73BD79DA.

Rua Dr. João Colin,2.7l9 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - ww'r,v-joinville.sc.gov.br

9105360v3

07 /0512021 llt2tI of I

21.0.010089-5



2AlO12A21 SEI/PMJ - E160(X, - Dedârâçáo

Prefeitura de Joinville
J oinville
PrIEiirÍi ,]i:

DECLARAÇÁO SEr N. Er60041/2021 - SAMA.UÂT

Joinville, 28 dejaneiro de 2021.

DECLARAÇÃO DE ATN'IDADE NÃO CONSTANTE SEI

O órgão ambiental licenciador Municipio de Joinville, por intermédio da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, declara para os devidos fins que CRBS S/A, CPF/CNPJ n"
56.228.356/0190-70, informou a implantaçãoioperação da atividade Comércio atacadista de cerveja, chope e
refrigerante; leite e laticínios; água mineral; bebidas não especificadas anteriormente; produtos alimentícios
em geral; artigos do vestuátio e acessórios, exceto profissionais e de segurança; equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico; móveis e artigos de colchoaria e mercadorias em geral, sem predominância de alimentos
ou de insumos agropecuários, situado à Rua Anaburgo, 2.500, Bairro Vila Nova, no município de Joinville,
em Santa Catarina, o qual não integra a Listagem de Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental,
aprovada pela Resolução CONSEMA n' 98l2ol7 de 05 de Maio de 2017, portanto não sujeito ao
licenciamento ambiental, o que não eximirá o empreendimento ou atividade em atender às demais disposições
da legislação ambiental e florestal vigente.

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações prestadas pelo empreendedor. O
órgão ambiental liçenciador poderíí, a qualquer momento, exigir o licenciamento ambiental caso verifique
discordância entre as informações prestadas e as características reais do empreendimento ou da atividade.

Esta declaração não desobriga o empreendedor a obter, quando couber, as certidões, alvarás,
de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

A declaração Íem validade de 0l (um) ano após a data de assinatura.

eir ,i
,ti,,. ' I I

Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina Peruzzo Bardini, Gerente, em
2810112021, às l2:48, conforme a Medida Provisória n" 2-200-2, de 2410812001, Decreto
Federal n"8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n' 2l .863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferidâ no site https://portalseijoinville.sc.gov.brl informando o
código verificador 8ló0041 e o código CRC 8EAB5F72.

Rua Dr. João Colin,2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - wwwjoinville.sc.gov.br

20.0.159545-,1

frle lC:NserslpetlalADDDat Locál/Macrosofl/V\rndows/lNetcacheJcontent.Oudooklo2t9YBlN/D,edaÍacao 816004í.htÍÍd

8l ó0041v3



SecrêtaÍia dê
Agricultura e

Meio Ambiente Prefeitula de
Joinville

N.o 0í9/2020,SAMA/UAP

CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EM USO CONDICIONADO

Atendendo ao requerido por PARSERO PARTICIPAçÕES LTDA, através do protocolo

n" 761712021 de 1í de fevereiro de 2021, estamos rêtificando o protocolo n.o 35200/2020 de 02

de Setembro de 2020, informando para os devidos fins que as atividades solicitada com código

CNAE 46354/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refÍigerante,4631-1/00 Comércio

atacadista de leite e laticínios, 46354/01 Comércio atacadista de água mineral , 4635-4/99

Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteíiormente, 4639-7/01 Comércio

atacadista de produtos alimentícios em gêral, 4 2-ll$1 Comércio atacadista de artigos do

vêstuário e acessórios, exceto profisslonais ê dê sêgurança, 4649-4101 Comércio

atacadista de êquipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46494/04 Comércio

atacadista de móveis e artigos de colchoâria, 4693-1/00 Comércio atacadista de

mercadorias em gêral, sem predominância de alimentos ou dê insumos agropecuários, em

área do Empreendrmento de 36.042,00m'z, árêa construída 14.105,29m', enquadram-se na Lei

ComplementaÍ no 500/20í8 - USO CONDICIONADO, no imóvel localizado na Rua Anaburgo,

n." 2500, BaiÍrc Zona lndustrial Norte - Joinville - SC.

Para a emissão desta Certidão considera-se o Parêcer Técnico SEI n." 7482332, emitido

após a análise realizada em reunião ordinária pela Comissão dê Análise de Estudos dê

Viabilidade de Usos e/ou Atividades - EV criâda pela Portaria no 04 de 06 de setembro de 2018,

a qual informa que o Estudo de Viabilídade de Uso e/ou Atividadê apresêntado pela empresa

está em conformidade com o Anexo I da Lei Complementar n" 500/2018, e demonstra que o

uso/atividade requerida possui impactos ambientais e uóanísticos iguais ou inferiores ao uso

e/ou atividade anteriormente exercido no imóvel.

Portanto defere-se â solicitação do Íequerente nos têrmos da Lei Complementar no

500/2018, lnstÍução Normativa Conjunta no 05/2018 e Dêcreto no 32765DO18.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos efeitos legais,

assinamos a presente Certidão, em duas vias de igual teor.

Joinvillp, 16 de fevereiro de 2021.

\I ,-)

X*-\*Á
/Schirlene (heSatri

Secretária de Agricultura e Meio Ambiênte

Rua Doutor Joâo Colin, 2719 - Santo AntÔnio- 89221-703 - Joinville/SC
Fone (47) 3433-4036 - www. ioinville.sc.qov.br

côrpôÉêrivô d. Joinvitle 16/02/202\ 1o:t4ta9



Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente PrefeituÍa de
Joinville

N.o 019/2020/SAMA/UAP

TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MUNICíPIO DE JOINVILLE

E PARSERO PARTICIPAçÕES LTDA

Pelo presente instÍumento, na Íorma da Lei Complementar n" 500/2018, de um lado o

MUNICiPIO DE JOINVILLE, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA infra-

assinado, no exercício de suas atribuiçôes, doravantê denominado tomador do compromisso e de outro

lado, denominado compromissário, PARSERO PARTICIPAçÕES LTDA, CNPJ no. 31.15'1.51110001-38,

com sede na Rua Anaburgo, n.o 2500, Bairro Zona lndustrial Nortê - Joinville - SC., neste ato

representado por seu preposto.

Considerando o constante nos incisos ll e lV do § 2" do Artigo 73, da Lei Complementar no

261t2008.

Considêrando o constante nos incisos XCV e XCVlll do art. 2o da Lei Complementâr no 47012017.

Considerando que a Lei Complementar n'500/2018 estabelece o conceito e aplicação do Uso

Condicionado.

Considêrando que o compromissário apresentou requerimento de enquadramento em Uso

Condicionado, de forma coniunta com o Estudo de Viabilidade de Uso e/ou Atividade, êm conformidade

com o disposto na Lei Complêmentar n" 500/2018.

Considêrando quê o enquadramento requerido foi aprovado, em conformidâde com o disposto na

Lei Complementar no 500/2018.

RESOLVEií

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO - EV com fulcro no incjso lll, do art. 3o da Lei

complêmentar no 500/2018 
cLÁusuLA 

'RTMETRA 
- Do oBJETo

O presente compromisso visa à realização e aplicaçáo das Condicionantês; medidas preventivas,

compensatórias e/ou mitigadoras, do empreendimento dênominado PARSERO PARTICIPAçOES

LTDA, CNPJ no. 31.151.511/000í-38, com sede na Rua Anaburgo, n.'2500, Bairro Zona lndustrial

Norte-Joinville-SC.
cLÁusuLA sEcuNDA - Do cotvtpRoMlsso Do roMADoR

Para a implementação do presente TERMO DE COMPROMISSO, Íica o Município de Joinville

obrigado ao seguinte:

1 - Emitir a Certidáo de Enquadíamento em Uso Condicionado.

PaÍa a implementação do presente TERMO DE COMPROMISSO, fica o CompromissáÍio

obrigado ao seguintê:

'1 - Atender o disposto no Estudo de Viabilidade de Usos e/ou Atividades, parte integrante do

Processo n.' 35200/2020/SAMA.

Rua Doutor Joáo Colan, 2719 - Santo Antônio- 89221-703 - Joinville/Sc
Fone (47) 3433-4036 - www.jôinville.sc.gôv.br

ltrpresso no aÀbiêntê co.porariwo dà PÍefeiE!!â dê Joitrwille 16/0212021 10,16,01



Sacretaria de
Agri<ultura e

Meio Ambiente PreíeiluÍa de

Joinville

2 - Efetuâr todas as suas atividades de guarda ê movimentaÉo de veículos no interior do

imóvel, inclusive carga e descarga de mercadorias

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OESCUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO

Descumpride pelo Compromissário e(s) obrigaçào(ôes) contida(s) na Cláusula Segunda deste

Termo, a Certidáo de Enquadramento em Uso Condicionado emitida pelo MUNICÍPlO DE JOINVILLE

perderá a sua validade, passando o enquadramento da atividade a situaÉo anteÍior ao Íequerimento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS EFEITOS DO TERMO DE COMPROMISSO

O presente Termo de Compromisso não inibe ou restringe as ações de controlê, fiscalização,

monitoramento por parte do MUNICíPlO DE JOINVILLE, nâo o impêdindo de adotar todas ê quaisquer

medidas cabíveis, em decorrência de eventuais irrêgularidades contratadas.

CLÁUSULA QUINTA. DO FORO

O foro da Comarca de Joinville é o competentâ para diíimir as questôes decorrentes deste

TERMO.

E por estarêm devidamente ajustadas e compÍomissadas, frmam o presente TERMO DE

COMPROMISSO em 02 (duas) vias dê igual teor e foÍma, na presença de 02 (duas) têstemunhas, para

que surta os seus êfeitos .iurídicos.

Joinville, 16 de feveteiío de2021.

§*u^',Q*:ü.
/ s"nirt n"foleg"\ii

Secretária de Agricultura e Meio Ambiênte

/W-*'*"hryb
PATÍERO PARTIGIPAçOES LTDA

Têstemunhas:

L.,"..\.n-í O Gxt
t\ \ Assinatura \'/
\J 

Nome Legível

Ruâ Doutor Joáo Colin, 27.19 - Santo AntÔnio- 89221-703 - Joinville/SC
Fonê (47) 3433 4036 - www.joinville.sc.gov.br

cor-.ôrà.i.,ô dâ Prêt€ltu.a po! u224os en 16/0212Ô21 r. 1á'Ô1

Nome Legível



CPF/CNPJ: 31.151.5111000í-38 DArA:18r03r2021 í5:43

CONCEDIDOA: PARSEROPARTICIPAÇÕESLTDA

PARA sE ESTABELECER NAi ÁNABURGO. No: 3.í50 SALA H. CEP: 892,t9-630

BAIRRo: zoNA ll{DusTRlAL NORTE CTDADE: Joinville

iES: A(s) atividade(s) descÍita(s) não sêÉ(ão) exercida(s) em estabelecimênto fixo e náo imdicâm na comercializaÉo de produtos ou
seÍviços regulados pelo Sislema Nacionalde Vrgilâncja Sanitária (Si.IVS) e não estão obrigados ao licenciamênlo ambieital, conformê

apresentada e assinada pelo Emprêsário, em ânexo ao pro@sso no 32670/19. Fica o empresário ciente de que o uso do estâbelecimento
exercícjo da(s) atiüdade(s) descrita(s) acáíretará no cancelamênto imediato da permissáo para o exeícÍcio da atividade, acaÍtetando âinda

Compra e vendâ dê imóveis próprios

OutÍas sociêdades de participaçâo, exceto

É oBRtcATóRlo a colocAÇÂo Do ALvaRÁ Ei, LocALvlsivEl No EsraBELÉclMEl{Íol

A âúenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br



CPF/CNPJ: 56.228.35610190-70

CONCEDIDOA: CRBS S.A

PARA SE ESTABELECER NA: ANABURGO. N':2500 CEP: 89237.700

DATA: 05r04/202.t 10:52

Area ocupada pela empresa é de ,114í m'z conforme GC1M0000017363.

o Decreto FedeÍâl no 5296/04 e Lei Federal no 13.146/2015 que estabelece as noÍmas gerais de âcêssibilidade das pessoas portadorãs de

Comérdo atacâdisla dê água mineral

Comércjo atacadista de aíigos do
vêstuádo e acessórios, exceto profrssionais

11.14't,00

Comércio atacadista de bebidas náo

Comércio atacadista dê ceNêja, chope e 1 1.'t41 ,00

Comércio atacâdista de lêite ê laticlnios '1'1 .141 ,00

Comércio atacadista de mercadodas em
sem predominância de alimentos ou

Comercio atâcádistâ dê móveis e ârligos

É oBRtGATóRo Â colocÂçÃo Do aLvARÁ Ê LocAL vrsívEl o ESTABELECD|ENTo!

A autenticidade deste poderá ser mnfrmâda na páginâ da Prêfêitura Municjpal dê Joinvillê www.joinville.sc.gov.br

BATRRO: vlLA NOVA CIDADE: Joinville

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

cMc Atividadê Serviço :uncionamento SituaÉo Data início Área

coMÉRcto DAS 00:00 AS 24:00 ATIVO 24t04t2020 '11.141 ,00

216E19 coN!ÉRClo IAS 00:00 AS 24:00 AÍIVO 24t08t2020

2168't 9 COMERCIO )AS 00:00 AS 24:00 AÍIVO 2410812020 11.141,0O

2168't 9 coMÉRcro DAS 00:00 AS 24:00 ATIVO 24t04t2020

2168í I Comérdo atacadista de equipamêntos
êléiÍi..s Ílê rl§ô ôêssôâl Ê.iômésliôn

coMÉRcto )AS 00:00 AS 24:00 ATIVO 24tO812020 'Í1.í41,00

216819 COMÉRCIO IAS 00:00 AS 24:00 AÍIVO 24t0at2020

216819 COMÉRCIO DAS 00:00 AS 24:00 ATIVO 24t04t2020 '11.',41,00

2r 6819 coMERCIO DAS 00:00 AS 24:00 AÍIVO 24t04t2020 '11.111.00

2168í 9 Comérdo atacadista de prodúos
âlimÊnli^iôs Fm .êrâl

coMERCtO DAS 00:00 AS 24:00 ATIVO 24t0812020 11.141,00



MunicÍpio dê Joinville
e

loinyille

Espelho cadastral

Ihdo6 Bádco€

'l - lrÉcri@ câdôtrd: 09.331,(64(E20 í3 - Setc./Área lndêfnido - AIPA SÉü6

32 - Prwie{áio PARSEní) PAm(,PAçÕE LTDA

16 - lndaÍação 20í9 18 - CaÍrdanerúo:

65 - Area do tqÍeíloi 500@ 20 - Bddio:

22 - togrddd.rÍo: RIAA,{ÁERGO 25-NlÍrÉío:25m

26 - Cqnde{ÍEÍÍo 28 - Bdíoi &NA ltü§ÍEAL MRTE

.- 54 - OcLpaçto do lctê:4 - COa{SIR(im 56 - Situaçâo:

66 - Testãda Principel(m): m 68 - t'lrÍso de FÍeÍies: í

Data/Hora de impressáo'. 1810312021 14'.47 Página 1 de 1



Joinville

Consulta de uso
e ocupação do solo

Autenticidade
A aiterticidade do d@trÍEÍÍo pode seí c4fuida no site
hnp6J/'áÀwir.jdr ille.sc.go,/.br/aúer{ic1Me inft,rnado a

clrale de adêÍrticidadê í í í 555+d3f{Sb.

Numero:111555
Data: 18/03/2021 14;46

l

I

I

--l
I

I

I
1

i

Dados do requereÍÍe da consulta

NorE: Ana Paula itura Mstari lvlattos CPF: 02118631S01

Dados do lotê

EndeÍeço: RUA A I,cBURGO, 2500, Zot{A INDLISTRIAL NoRTE

Dados consultados:

Macrozonas: lndefinido - Arrc, AJPA
lnforma o cdigo da tíacrozona do lote, de acordo com a Lei Comdementar
470tm17.

Faixe M&ias: NÂO
lnforma se o lo!e, ou parte dele, encontra.se sot Íe a inf,uàlcia da Íaixa viária-
Para vedficar se o lote está enquadrado, bem como seus usos e ocupação
permitidos, consulte a Lêi Comdementar n'470117.

Centrditlade Urbana; NIo
lnforma se o lote, ou parte dele, encontra-se na iníuência da centralidade
uóana conlorme a Lei Comdemenrar 470/2017. Pára vêdficar se o lote e§tá
enquadrado, bem como seus usos e ocupação permitidos, consultê a Ld
Complementar no 470/201 7.

Cota /O: SIM
lnÍormâ se o lote, ou parte dele ul1Íapassa a isohsa de 40 m, indicando,
portanio, potenciais rêsaiçóes de uso e/ou ocupação, conÍorme Lei

Corndem entaí 470/201 7.

E{ÍBil: anamatto§@caítda.com.br

lnscÍiÉo iEEblliá.üx 09.33. 14.68.0520

Sêtor / Áea: lndeÍinldo - A,PA SÊ{6
hÍorma o código do Setor / Àêa do lote, de acordo com a
Lêi Corndêmeotar 470/201 7.

Falns Rodovlárias: NIO
hfo.ma se o lote, ou parie delê, faz trente a fajxa
rodoviária. Para verificar sê o lote está enquadrado, bem
como seus usos e ocupagão permitidos, consulte a Lei
Comdemenlat 47012017

PlânoMtuio: ilÂO
híorma se o lote, ou pa.te delê é aúetado pdo Plano Mário,
conforme Lei 1m21973.

Oriêntaçõês

Este documeÍúo resüingêse a informar os dados dispGtos acima. i,lais inÍoímaçóes podem ser obüdas em:
httos://www.ioinville.sc.oov.br/servicos/obter-consultade.uso.e-ocuoacao_do_solo/

Data/Hora de impressão: 18/0312021 14:46 Página 'l de 1



Secretaria do Meio Ambiente
Pnfeirurà de

Joinville

N.' 143112020 / SAMA / UAP

CERTIDÃO

Atendendo ao requerido por PARSERO enRflCteeçÕEs LTDA, através do

Protocolo no 2875512O20 de 2310712O20, informamos para os devidos fins que o

imóvel de sua propriedade, matriculado sob no'168.947, Ficha 01, do Livro no 2/RG,

no Cartório do Registro de lmóveis da 1a Circunscrição desta Comarca, localizado

no Macrozoneamento AUAC / Setor SE06- Bairo Zona lndustrial Norte, que

conforme diagnósüco Sócioambiental pare o Município dê Joinville, aprovado

pelo Decreto n.o 2687412016, o imóvel em questão não é atingido pela Mancha

de lnundação.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos e legais efeitos,

assinamos a presente cêrtidão, com validade de 180 dias a contar dêsta data.

Joinville, 10 de agosto de 2020

ô^
Arq. tíliam'C. ivl, Corrêa
CAU/SC A441287 / M".rr 38883

Coordenadora

I 7829 -Edson

Rua Doutor João Colin, 2719 - Santo Antônio- 89221-703 - Joinville/Sc
Fone (47) 3433-4036 - www-joinville.sc,gov.br

I[,!.rso na aúbisntr co.9oÍ.t!'o J. pEeaeituê j. Jorovillc 9ô. u1r€2, rq :,r/ôal:o?a ôr,ij,sr



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Aprovação de Projetos

DECLARAÇÃO

Declaramos que, conforme solicitação de numeração no 2O79412020 de
0210612020, inscrição imobiliária 09.33.14.68.0520.000, requerente INPLAVEL
INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, o número da edificação localizada na
Rua ANABURGO - ZONA INDUSTRIAL NORTE, é 2500 0.

flTerreno
fj Terreno baldio

Atenciosamente,

ATEN evitar quê venÍtque ê nos
informe caso a numeração concedida esteja em duplicidade no logradouro.

Joinville, 1 de julho de 2O2O

Rua Anite Gaíibaldi, 79 - Anile Geribaldi - 89201300 - Joinvillê,/Sc
Fone (47) 3433-2230 / Fax (47) 3433-5202 - www.joinvillo.sc.gov.br

rftpres§o no ambierarê côrpólalivo da prê!êirura dê.roinvrllê pêr ut838j ft ctlorl2o2o 1B:52:ss

i-]terreno edificado



03t02t2021

Águas de Joinville
ComDônhiE dê 5ân.r6cnlo Bá'ico

RUÀ OUINZE DE NOVEMBRO,
760CÊNÍRO - JOINVILLE (SC)CEP 8s20í-

600
PÂRsERo PARTICIPAÇÓES LTDA
RUAANABURGO2SOO
ZONA INDUSTRIAL NORTEJOTNVILLE - SC CEP:

2e Via de Faturê

Vencimento Valor ã Pagar (R$)

221O2t2A21 221jA
Matícula

228271.2

Atendimento Companhia Águas de Joinville
0800-7230300

ldentiÍicôgão Bancáriâ:
Agência/Co.úa Corênte:

Número Loca''-_ _= _

O1 Ol O6/t5 oO2O 0680.0001 I

FATUM N.. 2797693i H|DRôMETRo N." yíôL256762

RES lCOr\.i I PUB lrND | ÍOTAL

ooo loooloooloor I oor

DADOS DE FATI'RAMENTO
Uês/AnoFatuEmsnto: 01/2021

DOS ITE},IS FATURÂDOS
Faturamênto Água
ToTAL A PAGAR }

vÁLoR És i$.eí..a*) tvrl@ coÉN tur uio..4) I B.o.í^çóÉs c
IIENSAGEiI

Valor (R$)

221,18
221,14

07D420 Lida
08/2020 Udo
09DO2O Lido

1112020 Lido
12t2020 Lido

FATURÀS PENDÉNTES

157
409
455
975

1224

t0

120
167

6€

VdoííRl)Data d. Vênclmêt*o

t
VALOR TOTAL PENDENTE

AUÍENTtcÂçÃo irEcÂNtca REAvlso vENctMÊNro I o,r*nncaçÃo xEcÂMca FA'n RADof,Ês 
)

r.c
lis.=-q.*s

F TURA Do Ês
FAÍURA N":27976931 VENCIMENIO: 220212021 VÀLOR (R§):221,1E

NoME, PARSERo PARTICIPÀÇÓEs LTDA,
MATRICULÂ: 22a271-2

828200000021 211 80961 000-9 00000001022-7 827 121 01000-0

. . 
tillilI ilil ilililflilililt ililililil tililtililililt ilililfiililtililil fl til1tililtilt ilililil1ilil1tililil

hnps:/ M rt!r.aguasdejoinville.com.br/autoatendimento/imprime_zvia?idFatuÍâ=2797693í &tpFatura=11

I

Conlumo Diáno: 1,0345

Olâs d. Coffiürtlo: 29

OcorÉncl. do mês: Lido

Grupo: 68

ÍÂBÊLA TARIFÁRIA

231 0 452 NÍU 5,0 ui

1t1



PREFEITURA ITIUNICTPAL DE JOINVILLE
Secretaria de Agricuhura e Meio Ambiente

Aprovação dê projetos

Joinville, 21 do agosto de 2020.

ANÁLISE DE PROCESSOS

Prczado(r) Senhor(er),

Em atençáo ao requerimento no 2r[51s/2020 em nome de pARsERo pARTlclpAçoEs LTDA,informamos quê devêrão sêr feitas as atteràçoes coniãÃe'reraçao abaixo ê/ou anotaçóês nosprojetos.

. , . Docum.ntação necesaárla paÍa epÍovação do projeto
- Apresentaí Estudo de lmPacto de vizi;hançalÉM; contorme Lei complementâr n.336/11 e Decíeto de
RegulamentraÉo 20.66S/i á. Aprovado peta iomissáo fecnica úufiidisciptinar.

--Âpresentar 
Licênça Ambiental de lnstalaçáo, conforme ResoluÉo coNSEMA 1312012 ou Resoluçáo coNDEMA

01/2013.

- Davoiverrslo oíÍclo lunto com oa projoto., Í.cllttando ..alm . nov..nálLa;
' Erte Verlf,caglo de PÍoJcto nlo dLp.nra o cumpÍlmrnto da Lcgbl.çlo qu. por vonture não tanha rldo

abodada, nem rúodz. a cor.úuç!o;
- O lnlclo d. obr. aó será rpór a crpôdlçIo do Aly.É d. ConstÍuçlo,

podarlo conlaÍ amcnda ou ?aauraa.

Retiredô diâ

Fon «rD 3a3$223{IF.x (/a7} }í3:}-5202

rt)r..É É.-l.si. coqF!ftirc rtr pêa!1ru!. ô. irolrvllrà iD! ua!r!. á orlot/2o2o or,2e:!3
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
No 00000096754í0

INICIAL
INDIVIDUAL

ililflillliltrillillililt|lilrtil

Documênto válido somente sê acompanhâdo do comprovante do pagâmânto
Lei No'12.378, de 31 de dezêmbro dê 20í0:
Arl 47 O RRT sêÍá eíeloado pelo profissiônal ouArl 47 O RRT sêÍá eíeloado pelo profissiônal ou pelâ
no CAU A'l. ,18. Não seíá eÍêluedo RRT sem o ,íêr

)fissiônal ou pelâ pessoa Eridicâ rêsponsável por rnlemÉdio de sêu píoíissiôôal hâbihlado legalínente
RRT sem o píê$o Íecolhimento da Taxa de RRT pela pessoa llsac€ do ptofssional ou pela pessoano CAU A'l. ,t8. Não seíá eÍêluedo RRT sem o píê$o Íecolhimento da Taxa de RRT pela pessoa llsac€ do profssional ou pela pessoa

píidica íespohsávêl art 50 A íalta do RRT sujeitará o pÍofissaoôal ou a empresa responsável sem prepizo da responsabiÍza9ão pessoal
pêlâ violaÇão élicâ ê da obrigatoriêdade da paralisaÇão do Íabalho alé a regularização dâ siuaçáo à multa de 300% (kezenlos poí ceôlo)
sobre o valor (h Íaxa de RRT não paqa corneida. a paÍtir da aúuaÇâo. com bese ha vaÍiaçào da Íarâ ReleÍenciáldo Sisiemâ Especial de
pêlâ violaÇão élicâ ê da obrigatoriêdade da paralisaÇão do Íabalho alé a regularização dâ siuaçáo à multa de 300% (kezenlos poí ceôlo)
sobre o valor (h Íaxa de RRT não paga corngida. a paÍtir da aúuaçâo. com bese ha vaÍiaçào da Íarâ ReleÍenciáldo Sisiemâ Especial de
L,qurdaÇáo e de Custódra - SELIC. acumulada mênsalmenle. alé o últmo dia do mês anteíior ao da devoluÇâo dos recúÍsos. acrescido eslerecúÍsos. acrescido esle

§idadê de apíesentêÇãomontante dê 1% (um poí cento) no mês de eÍelivação do pagarnenlo. ' O docunÉnto derlnitívo (RRT) sem a neces§idadê de apíesentêÇão
do compÍovânle de pagamenlo. podeíá ser oblidô epós a identlffcãçáo do pagâmento pela compensaÉo bancáÍia.

1. RESPONSÂVEL TECNICO

Nome: SANDRO BOi{AT OE MELLO
RegrstroNacionâl 432486-8 íitulo do Proíissronal Arquiteto e Urbanrsta

EmpÍesa Contratada: GPSKAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 0í.34í.3271000í-90

2. DADOS DO CONTRATO

Regrstro Nacional: PJ19553-7

conrralante: PARSERO PARÍ|ClPAÇÔES LTDA
CNPJ 31.151.511/0001-38
Conkalo: 202005.042
Tapo dê Contratante: Pessoâ .,uridicâ dê direito pÍivado

CelebÍado em: 0210612020 Datâ de lnício: OSl07l2O2O

Valor Contraio/Honorários R$ 32.000.00

Previsáo de têÍmrno. O5l07l202'l

A!És a condugâo das atiüdades técÍicas o pÍoússlonâl deveíá proceder a bahâ de8te RRT

3. DADOS DA OBRA/SERV|ÇO
Endereço: RUA ANABURGO
Complemenlo:

UF: SC CÉP: 89219630 Cidade: JOINVILLE

CoordenadasGeográficas: Lãtitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

N.: 2.500
Bairro ZONA INDUSTRIAL NORTE

Longitude: 0

GruPO dE ATiVidAdê: 5 . ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Subgrupo de Atividâde: 5.4 - VISTORIA
Quantidade: 1.507,38 Unidade m']

Grupo de Atividade. 5 - ATIMDADES ESPECIAIS EM AROUITETURA E URBANISMO
Subgrupo de Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO
Quantdade: 1.507,38 Undade: m'l

5. DESCRTçÃO

Laudo Têcnico e Vistoria de Ediflcios Existentes (sendo Edifícias Awíbedos com árêâ total dê 10 254,59m, e Ediílclos a
Regularizar com área total dê 1.507,38m'z) totalizando 11.76'1,97m'

6. VALOR
Totêl Pago R$ 0.00
AtenÇào: Estê ltem 6 será preenchrdo automatrcâmentê pelo SICCAU após a identificaÇão do pagamento pela compensaÇão
bancária Para comprovaçáo deste documento é necessária a apresentâÇão do respectivo comprovante de pagamênto

A eulenticidade deste RRT pode ser veriÍicãda em: hüp7íslccau.caubr gov t í/app/viedsghl/eíerno?íorm=Servicos.
com a càaver AZ4CZA hpresso em. 06/07im20 às 16:55:23 poí: . ip 17'7.2OO.1 213
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RegistÍo de Responsabilidade Tecnica - RRT

RRT SIMPLES
No 0000009675410

INICIAL
INDIVIDUAL

Dectaro Oaíá os devidôs Íins de drrertos e olrrigaÇões sob âs penas preústas na legislaÇáo vigente, que as informaçóe§ cáda§lradas nesle
RRT sâo verdadeiras e de minha Íesponsâbúidade técnica e crvrl

CNPJ: 31.151.51 1/0001-38

A autenlicldacÍe deste RRT pode ser verificãda em: htipJ/siccau caubí gov brlapp/views€hrexternozorm=Servicos.
com achave'AZ4CZA lmpresso em: 06/07/2020 às 16155 23 por ip: 17?200 196213
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RRT SIMPLES
No 0000009672685

INICIAL
INDIVIDUAL

rflililillililtillt illillillll ililr
Registro de Responsabilidade Técnica

Documonto válido somentê se acompanhado do comprovante de pagamento
Lai No í2.378, do 31 de dezembro de 20í0:
A.t. ,47. O ÂRT ,seÍá efetuado pelo prolissional ou pela pessoa lurldicâ responsávd. po. ifierrÍÉdio de seu profssional habilitadg tegat.nenie
no CAU. Aíi. 48. Nâo seÍá efeluado RRT sem o prêvlo íêcolhiÍÍenlo da Taxa de RRT pela pessoa Íjsicâ do profisglrnâl ou pelá pêssoa
iuídica responêâvê|. AÍ1. 50 A íalla do RRÍ sujêataÉ o profssionel ou a empresa Íesponsável. sêm píeiuÍzo da responsabilização p€ssoet
pêla violaÇáo élica e da obngatoriedrde da paralisaçâo do tÍabalho até a regularizaÉo da situação, à múlta de 300% {trezentoó por cento}
sobre o vahr da Íara de RRT nâo paEa c.nigda. á parlrr da âuluação com base nà vâ âÉo dâ Taxâ ReÍerenciat do Si§tema E3pecjal dê
Liquilaçáo e dê Custódiâ - SÉLIC. acumulãdâ Ínensâlmente, alê o úllimo dia do mês antêíioÍ ao da deyoluçáo dos ÍecuÍ§os, acÍêscido este
montánlô dê 1% (um por cenlo) no íÉs de eÍetivaçâo do pâ96Ínênlo. 'O documenlo deÍinilivo (RRT) sêm a necessidâdê cle aprêsentaçâo
do comprovante de pEgaÍneoto, podeíâ ser oblido apóE a identificaÉo do pagarnehlo pela compensaÉo bâncáriâ.

1. RESPONSÁVEL TECNTCO

Nome SANDRO BONAT DE MELLO
RegistÍo Nacional: 432486-8 l itulo do Proíissronal Arquiteio e Urbânista
EmpÍesa Contratada. GPSKAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPir 01.341.32710001-90

2. DADOS DO CONTRATO

Regisho Nacional PJ19553-7

contíâtânte: PARSERO PARTICIPAÇÔES LÍDA
CNPJ: 31.151.51 1/0001-38
Conkato 202005.042
Tlpo de Contratante: Pessoa luridica de direito privado

celebÍado emr 0210612020 Data de tnício. o5rc7D020

Valor Cont ato/Honorários: R$ 32.000,00

PÍevisáo de término 0510712021

Após a conclusão das atividâdes lécnicas o profissronal deveíá procêr,er a baixa desle RRT

Enderêço: RUA ANABURGO
Complementoi

UF: SC CEP: E9219630 CidAdE: JOINMLLE
Coord€nadasGeográficas; Latitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

N.: 2.500
Bairro: ZONA INDUSTRIAL NORTE

Longitude: 0

Grupo de Âtividade 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EOIFICAÇóES
Atividade -1.í. 1 - Levântamento arquitetônico
Quantidade: 1.507,38 Unrdâde m2

DêclaÍo o atendiÍnenlo às Íeoías de acesslbilidade pÍevistas em legislaçáo e êm normas têcíicas pertinenles para as ediÍcaçÕê§ ebenas ao
público. de úso público ou privahvas de uso coletivo, conÍorme § 10 do aí. 56 da Lei no 13146. de 06 de jutho de 201S.

Grupo dê Atividade: '1 - PROJETO
subgrupo de Alrüdâde 1.1-ARoU|TETURA DAS ED|F|CAÇOES
Atrvrdade '1.'1.2 - PÍojel.o arquitetÕnico
Ouantidade 788,9E Unrdade m2

DeclaÍo o âteíÚamento às regras de âcessib,lidade pÍevistas em legislaÇào e em noamas técnicas pêÍtirEnles paía as edaficações eberlas ao
público. de uso público ou privatúâs de uso coletivo. conforme § 1. do art 55daLein"'l31,t6.de06deiulhodê2015

Gíupo de AtNrdade. 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇôES
AtiMdade 1.1.3 - Projeto arquitetônico dê reíorma
Quantidadê. 1.554.34 Unidade m'.

Declaro o aiendlmenio às rsgras de acessibilidâde previstas êm legislâçáo e em norma6 lecnicas pêítinentes pâra âs edificações abertas ao
público, de uso público ou privãlivas de uso colelivo, confo.me s 10 do âí 56daLeinoí3146.de06dejuthode2015.

A autêntrcidade de,ste RRT pode sêí veriÍicadá em: hltp://siccau caub{ gov.bílâpplviedsighuâteínoãoÍm=SeMcos.
corn a chave:Yd2D0D lrhpÍesso emr 06,f07l2020 ás 16:53 13poÍ: .ip 177200.196.213-
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
No 0000009672685

INICIAL
INDIVIDUAL

lililiilillllfl tillililillillllllilll

5. DESCRTÇÃO

Levantamento arquilstôniço de Ediítcios Existêntes a Regularizâr coÍn áíea totral de 1.507.38m'. Edificios Existentes â
refoímar com área totel dâ 1.554,34m, EdiÍÍcios a construií com área total de 788,98mr.

6, VALOR

Totâl Pagol R$ 0,00
AtenÇâo. Este ltem 6 será preenchrdo automatrcamente pelo SICCAU após a rdentrficaÇáo do pagamento pe,a compensaÇao
bancána Para comprovaçào deste documento é necessária a aÊresentàçáo do respectrvo corhpiôvanG dà pâgamênto

7. ASSII.IATURÂ§

Declaro para og devidos fiÍ|s de direitos e obíEâçõês, sob as pênas pBvastas na legislaçáo vigente, que as inírÍmaçóês cadastradas neste
RRT sáo verdadeirâs e de miÍrha Íesponsabiladade técnicâ e civil. /',-/

-. 
,=-::_dê_0", ':

Local Dia Mês -, Ano

CNPJ: 31. 1 51.51 1/000í-38

A aulentrcldâde desle RRÍ pode sêr veíiÍicada em. hltp ,siccau caúbr gov bíapp/viewstghrexteíno?,orm=Seívicos,
com a chavê Yd2O0D lrnp.esso em 06/07/2020 às 1653:13por .D 177 2O0196.213

/* 3 Ái,*l
,T DE MELLO
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PLANO DE MONITORAMENTO DE
RUÍDO. PMR

E

LAUDO DE PRESSÃO SOIVORA

PARSERO PARTICIPAÇÔES LTDA

Edificação industriql, expansão de área situada à ruct
Anaburgo, 3450 - Zona Industrial Norte.

Documento elaborado para atendimento dos requisitos LEI COMPLEMENTAR 470,
478/2017, 548/2019 da PMJ, NBR 10.151:2019 e 1N001/2020.

RESPO N SAB I LIDAM TTC I'I rc,q:
Agro Florestal Ltdo - CREA - SC 50.465-0
Eng. MSc. Rodrigo Noguerol Correa - CREA-SC 45.141-0
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INTRODUÇÃO

O presente documento possui registros para verificação do órgão
competente medição preliminar e plano de monitoramento de ruídos, atestando
as condições de ruídos existentes no local da empresa Parsero Ltda,, em relação à
referenciais regulamentares.

Empreendimento situado à R. Anaburgo,3 450 -Zona Industrial Norte 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
abaixo da faixa limítrofe para o zoneamento, sendo a via frontal acesso ao
industrial de foinville com movimento substancial de veículos de carga e

existência de outros galpões industriais.

RESPO NSÁVEt, TÉCNICO 7/ ASSINA'ITJRA: Página 2 cic 24



LAUDO DE AVATIAçÃO EM ÁREAS HÁBrTADAS, VTSANDO O CONFORTO DA
COMUNIDADE, SEGUNDO A NBR 10.15t2019 e IN 007

O SOCIAL:
1- IDENTIFICA DA EMPRESA EXECUTORA

CAF - CONSULTORIA AGRO FLORTSTAL LTDA
NOME FANTASIA: CAF
CNPI: 01.395.170l0001-85
REPRESENTANTE LEGAL: Claudio Boehm Santangelo
TELEFONE: {47) 3425-1807
E-MAIL: cafltda(aterra.com.br
LOGRADOURO: Rua Visconde de Mauá,1920
BAIRRO: Santo Antônio
MUNICÍPIO: Joinville
C.E.P.: 89.278-040

,_ DO EMPREENDIMENTO
EMPREENDIMENTO: Parsero Participações Ltda
NOME FANTASIA: Parsero
CNPJ: 31.151.511/0001-38
LOGRADOURO: Rua Anaburgo, 3450
BAIRRO: Zona Industrial Norte
MUNICIPIO: Joinville
CEP 89.219-630
CAMCTERIZA ODA SE-06
COORDENADAS
GEOGRÁFICAS:

Lâtitude: - -26.26'1,87 4
Longitude: - 4A.9237 45"

RAMO DE ATIVIDADE: CNAE 64.63-8-00 - Outras sociedades de

_ participação, excerto holdings
HOMRIO DE Segunda a sexta - 7:30 às 17:30h
FUNCIONAMENTO:
OBSERVAÇÕES: Empresa possui baixo nível de emissâo de ruídos

inclusive dentro do galpão.

21 - PROCE.SO§ DilSTENTES E FONTES DE RUÍDO
PROCESSO/AREAS FONTES EMISSORAS DE RUIDO: TIPO DE

ATIVIDADE:
Estaqueamento: Equipamento de

estaqueamento
08/2020

Não
confinável

Estrutura,
Alvenaria, Elétrica e

Hidráulica:

o8/2020 ConfinávelGuinvho de
coluna
Betoneira 0B/2020 Confinável
Serra circular 08/2020 Confinável
Guincho de
coluna

Confinável
09/2020

Betoneira 09/2020 ConfinávelAcabamento

Serra circular 09/2020 Confinável



-z.z 

- pEnioDrclDADE DE coNTRoLE DAs rrrrtssóns »r nuÍoo
PREVISÃo nr rNÍcto: PERIODICIDADE:

Após a liberação dos licenciamentos e
início do processo de estaqueamento e
entrega dos laudos na conclusão do
licenciamento

trimestral

2.3- CARACTERíSTTCAS PARA METODOLOGIA DE MEDIçÃO
REQUISITOS AMBIENTAIS, TONAIS, IMPULSWOS, ETC.

Foi realizada leitura do espectro global em bandas de oitavas 1/1 na
área interna para caracterização das potências sonoras compreendidas
nas faixas de 20Hz à 16kHz. A característica das fontes emissoras
demonstrou:

Interior do terreno, região da obra:

Ponlo m tmGríol^térro

Irul
Ídsi

IdBI

ldBl IóBI

>.15

!2' 2l t

29

)l 2

2000 I

t3

27 30 -11
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Ezs

. Não há oredominância de ruídos imoulsivos. intermitentes e
residuais. O espectro apresenta estabilidade das bandas sem oscilação
significativa porém o método completo de medição deve ser utilizado
nos controles;

. Com objetivo de reduzir a interferência de sons intrusivos em virtude
do trânsito na faixa üária da rua Anaburgo utilizou-se tempo mínimo
de medição em momentos onde não ocorreu som intrusivo na amostra;

. Tempo estável, vendo não significativo e sem ocorrência de chuvas e

intempéries no período de medição;

Desta forma, pode-se concluir que:

o Admite-se dentro destas considerações que as medições de
caracterização possam ser feitas utilizando-se o MétQdQ.detalhadg§

estabelecimento.

RÊSPONSÁVEI, TÉCNICO / ASSÍNATLJIIAI Pági|a 5 de 24



3.1 - DESENHO ESQUEMÁTICO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO
EXTERNOS E INTERNOS AO EMPREENDIMENTO

OBS.: Pontos locados

- P0: lnterior do terreno, no centro do mesmo;

- P1: Alinhado frontalmente com o ponto médio do galpào

- P2: Alinhado frontalmente com a divisa de junção com confrontante
esquerdo

- P3: Alinhado frontalmente com a divisa de junção com confrontânte direito.

AMENTOS DE
MEDIDOR:

RI]SPON5

3.2-
Medidor de nível de pressão sonora

na6ttIN;\1



MARCA: NTi Áudio
MODELO: XL?-TipoZ
rtir\4-ERorÉlÉR-r* aze-õ7soã-ao

ESCALA DE COMPENSACÃO: A
CLASSE:
NORMAREGULAMENTADORA IEC60651
/ TIPO:

MEDIDOR: Calibrador de nível sonoro
MARCA: S.P.

MODELO: ND9
NÚMERo DE SÉRIE: N679232
CLASSE:
NORIT{A REGULAMENTADORÂ IEC 60942

3.3 - DADOS DA MED
As medições foram realizadas em horário diurno
condições compatíveis com os critérios legais para
reatratadas abaixo:

e os resultados atestaram
o horário diurno. Condições

3.3.1 - CRITÉRIOS TECNICOS ADOTÂDOS
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE

Distância do medidor do piso [m]: 1,5 m
Distância do medidor ao limite da propriedade IP0, P1,P2,
P3l lml:

2,Om

Condição c

limática:

Estável, bom,
vento
insignificante

Umidade Relativa Inferior B0%
Ruído com caráter impulsivo: Não evidenciado

na caracterização
Ruído com componentes tonais Lz"qr, tt' pt1z1: Evidenciado na

caracterizaÇão
Ruído sem caráter impulsivo e sem componentes tonais:
Lauq, T

Pelo
equipamento

Mensurado
automaticamente

Mensurado
automâticamente

Ruído M:íximo:
Ler.:,

pelo
equipamento

nRIiSPONSÁVTL TÉCNICO / ASSINÀTURA:



POSI ES La"q, T: Lar.ar: Lz"q,r, t Ítz 1t 111 TEMPO HO

AMOSTML
DATA

PO 50,9 67,8 43,6-r.zsxa" 60 s 13:30 O4/08/ZO
Registros

PO

§r§

tdBl

RESPONSÁVEL TÉCNICO / ASSINATIJRA: Página I dc 24
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3.3.1.2 -MEDrçÃO NO TNTERIOR PARA TDENTTFTCAçÃO DAS CARACTEÚSTICAS

P0SIÇÔES L
AMOSTRAL

P1 56,9 7+,9 62,6-zsos" 60s 13:30 04/08/20
P2 51,6 64,0 47,0-t.zs,^9, 60s 13:35 04/08/20
P3 51,7 62,7 43,6-t,zsxu, 60 s 13:40 04/08/20
Média
P1 àP3

04/08/20
53

Registros:

P1

t!tl :: f\
,- ( ' i.r:=

\SS]NA'TT]RÂ: Página 9 dr' 24
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Região com
diversas indústrias
de porte com ruído
provenÍente de
trânsito de
caminhões da via e
adjacentes.

Sem trânsito Lraeq=51,6 63

Com trânsito Lra"q=72,5 dB

À,I U RÂ

DE4- AV,
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NcA - NÍVEL DE CRITÉRIo DE AVALIAçÃo - Lei complementâr

- 47812O17 - Resolução COMDEMÂ 03/2O18
TiposdeAreas ZONASDE DIURNO NOTURNO

uso 07-19h 19-7h
Áreas de sítios e fazendas ARUC e

ARPA
40 dB(A) 3s dB[A)

Área estritamente residencial
urbana ou de hospitais ou de
escolas

s0 dB[A] 4s dB(Al

sA-05, sE-
03, sE-04,

SE-05 e
AUPA

Área mista, predominante
residencial ss dB(A) s0 dB[A]

sA-o1, sA-
02, sA-03,

sA-04
Área mista, com vocação S!.0?,_S!_ 60 dBtA) sS dB(AJ
comercial e administrativa 064, SE-09

recreacional SE-01, SE-08

Área predominantemente
industrial

SE-06, Faixa 70 dB(A)
Rodoviária

60 dB(A)

* Em caso de obras pela
Resolução 438 /2OlS Art144
§ 1s.

* Em caso
de obras

oela
50 dB(A) Resoluçâo

438/2015
Art144 §

1e.

80 dB(A)

4.1 - ENQUADRAMENTO LEGAL
NBR 10.151:2019
NBR 10.152:2017
Resolução CONAMA 01/90
Resolução 438/2015
Lei Complementar 47 O / 2O17

Lei ComplementaÍ 47 I / 2017
x Resolução COMDEMA 03/2018

4.2- AV. COMPARATIVA COM O NCA
Lc [dB(A)] Laeq, T: RL,l"q

Diurno / Noturno
Não aplicável 53 80/50
Ll"q,T = Le"t í RLl"q* ACEITO

Incerteza de mêdição IM 1dB
Considera-se K = 0
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5 - CONCLUSÃO:
A medição foi realizada seguindo-se metodologia padronizada pela NBR
10.1.51:2079, considerando-se as condições ambientais e o objeto da medição
ser medição para fins de conffoles ambientais.

Caracterizou-se o espectro das fontes dentro da área emissora identificando
componentes tonais predominantes porém sem caráter impu[sivo e utilizou-se
o método detalhado. Não foram realizadas correções no resultados
apresentados

As diferenças entre as bandas adjacentes foram caracterizadas e traçada sua
análise em relação à curva corrigida por frequênciae analisadas com base na
Tabela 2 da NBR 10.151:2019.

Condições de vento insignificante, chuva inexistente, umidade relativa do ar
abaixo de 80%0.

Cabe registar que o nível de ruído em regiões conforme Lei Complementar
478/2017 SE-06 preconiza limites de 80 dB(A) - diurno e 50 dB(A) - noturno,
devido à existir Lei Municipal, utilizou-se este parâmetro legal em
detrimento do estabelecido pela norma por ser mais específico.

O ruído médio interno ao terreno (P1 à P3) apresentou LAeq, TÍf,fulBIA» dentro
do limite máximo regulamentar, individualmente em cada ponto o mesmo foi
retratado não havendo nenhum ponto fora do limite legal, demonstrando que o
impacto da empresa no ruído local não é significaüvo. .

As curvas corrigidas apresentam resultados de todas as frequências tonais
dentro do limite legal.

Cabe ressaltar que não existem escolas ou hospitais num raio inferior à 200
metros das divisas do terreno e não há confrontantes residenciais.

O empreendimento atende os critérios dos referenciais legais para realização da
obra com frequência de controle das tonais com controle definido na
periodicidade proposta.
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sc 45.141-0
TELEFONE: (47) 99602-607L
E-MAIL: nosuerol.engenharia(a qmail.com

ART SC: z5 2020 759059A-2
Laudo Calibração s387028/2020
Laudo Calibração 20200878t4333t
Dados Técnicos dos Equipamentos
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ANEXOI-ARTSC

,rb§ anotecão de Rêspon§abiridâdê Íécnica - ART GREAaSC tffi ART OBRA OU SERVIçO

ffiF"""-."Jil"::T#,*:rtri:;'iJ..."".*- 
- -- Hffi ""11*íiil"'-'

Êr]Pi2503324304
Rdi§to: 0rt51a1{rsc

CPF/CNPJ: 01.305.170m001.a5

_-+Jê!!,.lrdr!l+áuiÉr
RÔDRIGO NOGUEROL CORREÂ
Tltlh Pof§aml Encqlrêim Me.ánJ6

EE.r$.iD dc sesdnç. do ÍÉàdhô

....4iêrd.srr€ôíÉn'-
conrEr..Íê: c^F c@. Asrc FlÉá.| ud.
E i,.rêço: RUA 

^I{ÍOa{lo 
rrERÁs sÀG\S

v.lor d. oh,€€Mç./codiío: Rt30O 00 Hoi.Énos Rl300.o0
c€rebÉdô 6o Vrúl.doàART

-*ffin ,tartr-
PTq.ií&Ni PÂRSERO PÁRÍCIPAçÔ€A ITDA
Érd4ç!: RLra 

^N^BURGO

Drr. dé rniôio: 02m32020

Aáim: ZOtlÂ INDUSTRIAI NORT

DarâdeTém'no o2l032ü1

cPar'ct{PJi 31.151.51 trc@1 3á

cEPr4r219i30

-'+..tli'rü'd?iFácrict-

í'raur.éo l..'n.
RüldG ú á8.. h.biait.6. conforto .oi.tlco

oimeBáo do Túhâlào: €,00
E§lúdo

bol.mento s/ou Lat.mento acú!üco dé edlíc.çóês
Dirunsáo dôÍflbrlho: 1.00

E§lóO
hohmúro 610ll ir_.Lmdto .cúíico dê maquh.t ê .quiP.m.ntG

DiMao do Trb.rro: 1.m

5. êbs.Mçó6
rtd. d. mi§ô6 5Did.. à 

'mFáG

6. B.d.ÉÉF
. a6s§bitüadêr D.ct.Ío quê nã(s) otiüd.d.(s) ÍeoiíÍàdà(s) .ê5râ ÀRT Íoám slê.didás * rêsrss d. .Gibildàdé pr.viíâs nâs nom.§ léoi6 d€ ác6siblid.de d5 ÁBNÍ nt
l.lhbÉo e§9e.rie ê no Dê@lo F€do!.ln 5.2€6, de, d. dàzêmbÍo d€ 200'1.

#iü#.Cts*

, a aRÍ é ÉÍd. $úúnlê !pó6 6 pág.m.nlo ó. r.E-
sll!.çàodo pâldErío d. r.5 dá 

^RÍ.m 
17,'lílneo: TÁ)(a oÀ ARÍ 

^ 
PÂc R

v.rorÂRr: Rl SaJl I odá vmtMÍor 27r riteo I F€all6d..m:
v.lor Pao: IDdaPâs.mêío: lNôsoNuftE:
a áurenÍcidadê dê.ià d4um4to podó $r Eriicadâ ío Êllà ww.me oE.br.í

. Á gu.da dá \r. áslnád. d. ART s.lú dâ êpon*hilid.d. óo p.Õf,§ioíâl é do
6ilãLdê om o óqâ§É dÉ doém.L. Ô vhoio 6nlr.t!.1.

. Eí. ÂRT €*i airit. . Ein rçõ6 @,rtorE dÉpo§to ,. §jítub ,rã do sTF,

Lei e.?üIe§ € n. R6du!áo 1-025/09 rro CONfr;Á'

HãF smn E|Ú.dci6 d hlonn çó.s aiIa

-1 1

SANIÀNGELO'I 733920964

Rooeoono6l,:rucôâR€l

01195.170/0@135
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9g9@

A 6libnçao Íoi FrliEd. conforu o pEedlm.fto PsGAôv.oi rcvltao 01,7, pelo ra.todo de coúFhÉo com p.drn4 d.
êlêrêíc|.. P.drõêB úllládG: lllicrolonê .êÉltlc.doE cERl!00215 RB6/BAK ê CBRla002l4 REc/Eak, válido. .ú 042021,
B.ómno cenificrdô Jooolo5r2oit Rac/x&L, valldo.rê 0l/2021, ilulüm.tro cêÉfiédô E0255/2020 RBC/LABELO, válido âtó
o:ral2l, Í.nrohaóm.rro c.rtiíc.do s0rll2/ú20t9 RBc/xtl. Élido.tô 10/2020, PlrtotrÍdê ..rtifado cBRlroo2to
RBC'A8|(, várido.ú oar:ú2'l,c.llbãiior acsltrco @rdlc.do r0r.tl6r20t9 RacrcHRoiaFÂcK, válido.lÓ o3,2o21,

Múlddlibddor eíilicrdo Eí700/2011 RBC/LASELO. válldo.tá 05/2021. GlEdor dê FuícõA..rtiÍedo Eia7l,/201s
RBC/LABELO, válldo .té 0í202í.

E5r. c.ítlíedo .laúê c Équlcio. .lê .d.dh.do ú. cGcRE qu. .v.llo0 . @mPClênd. dô l.lpEtó.lo . @.le7úwu {.
Éstr.úüdadG. !.dóú n.cion.lt dG medid. (oq ro.lst m. inlêmiclor.l d. unid.d.. - SD

3. Tabel. dê R6uhado.

dêtrl6: iuldo autosÊ .do @m dl.po.iiirc d. átnd.

20,6 0,2 200

.cúíica: R(ldo aúôq.r.do cd fri@l

21.0 24,6 0,8 2,00

LÂBORÂrÓiloS DE ITEiPOLOCTÂ OMAÀA\rN8i 50/'fa17o:' soúúNlMrÊo{^Loúi

ANEXO II _ LAUDOS DE CALIBRAÇÃO

CER.llFlcÂDo OC C UAR çÃO 'S387028/2O2O

iu^Íi@pÊ, u1.@.qoo@^çÚ c., r,!o.o 11o . sI6 ro§á oor anH s - Prn&r
foill ]t§rr r317ó6ó.d:$aÉj29t7,(r,lr09.r9r0rt/0001.73

.r..bô.@n.r /ri.',iror.íô,hb.
E.ü!cnr§rln D.c!]r. çro

Lumrlôftot Dt clúr alo lcuÍü É u0irc06. DrMflrsorÂ( fírKcalJNt
ÍoiaÁ, roiau r ouÍlraÀ úén rL*auruM r !üD oí, v rto r floooroa o{

'luroos, 
vrsao§roÀDr, lolliMr r MÀ§r rçrcÍFrr

ColíÉI.íê: RODFIGO NOGUEROL CORREA

RU,qDRJOAOCOL]N N' 1285.JOIN!1LLÚSC

SoIIciI,Ít!: RODRIGONOGUEROLCORREA

RUÀ DR JOAO COUN, N'1285. JOINVILLE/§C

F.bric.ri.: NTIIffi]
F.iÊiam.dlc.o: ( 3oa'13, ) dB

R@tucro: (0,1)rE
Núnero d.3&lê: À2 -075@Eo

Clasê: 2

5.t

g rrlc..ío.ê: MI260 q

[us:*g:.*"J:*rs*:**"f * J
Nlvêl.1. p6sào lonoh rêr (dBl: 94

Ficn. de ÂcmD..h.m.nto: @50a9/2020

í. Dados do lnstrum6nto e Solicit ntê:

@ o oqe ÉIkíô déGú

Págrna lô (l(' 24

Irredidôr dê Nivel SonoÍo

CAÀ/IILA CRISTINA CHAGAS GARCIA
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rú.*6rp:,llr-Bôrrcrmrcurçú ct, sto.aÉ . ílo,osa oor níixàs. p MÀl

fo r. rt5413]&7s !Ír9042r.1?$3? ciP, 09r9..o9!/@r73
ff.rdbÚlrirdiiror.[ú.dl§

ix.raot aar$m oÍarrl.raalo
L loi rÔftos orüu8Mçror anjsBrvrlMçàrs. DrMrNíoN^I. íícôat iMrcr,
rorçÀ Ídou€! ou.rzÀMÀ! I.MrmrruM r uMro^ot, !^tÀo r vrLooDAor Dr

fluroos, v6rorr0.Dr, voLu,tn E i*r55. rsrao,ncr

II
-*o*

LÂSORÀÍOR]O§ OE METROLOGIÂ

.m ood& dôeffi Éónóç!- áÉd.6, ú$naooeÀ!âel*@ pâq_Aa.inlrc N.o. Énn.âropad!É.

Íeíe acúílco d!.urua dê pondêrecão em iêouên.ia
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iuÂÍicrã,rB.ol1r(rml6U^çü ctP lro.+rro .5& loí Dot Ênfl^s - P^i.!Á
t7 0r» 0e,r..0s5/061 rr

m.r.dd.M.r rbrrrc&rô.et
e.r4.mEÉ*.Àur. !Áo

LÀroMrôxlor ff cÂúriÂ(Àor ÀcÚsrfr I vlBR4Ôrs, DrMlr{5ror{Âr. ísrcooulMlcÀ
roiçÂ, Toiqur I DuÊrzÀ, iÁÂ55 , llMfrRÂruM f uMro Dr, vlrÀo t wrocrD^oE 0a

aurút vrtao9o^Dr, wlrra r Mrs!^gr€aiÍrcr

III
-.-

cÉRTrFrcÂoo DE cÀLrBRÂçÃo N' s387028/2020

o,o

a -2,o

É

!

-9,0

6fr l.l.s Nào é pem'id. â lgp,odué

Teste elétíco da.urÉ de poídê.óçãô êm íêquên.iá

á
---a+

,-=ta"+
--

ffi
/
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KL
ru^ sri6rn, r lr ' soMf-^ oo 6u íÚ . .tP tro.+l?a . tlo §51 !o! mrr6 . ,^i^/il

roxt .99 tr ]*2 7666 .§ t0 429 12]lr .cn,,' 09.r!l..l,95/!Or'ô
tr r.r-.6.L, dqía&dr&dli.

i!c'i!ot.lr§LEli oat^úüclô
úeoiâroRroror cr(6R çÁor (ÚtIKÂ I u8R4Ôrs, DrMtr{tonÁr ítccoulMr.r,
roiçr to.qu r DUirá, (Ás!t ÍÊirPaRÂIiru e uMoÀoe, vrr^o t varooD 0t Dt

rúnoos, vrÍoro^Df. volrj{Ê I ir^st^ Ê§rttÍfrar
oM r 

^3!I 
N8i rsonr( r 7015, 5oB o xÚdr rô cr 0r..

II
-

--
IÀBORÀTÔPO§ DÉ METROIOGIA

CEiÍFGÂOO DE CAUARÂçÃO N. S387028/2020

,5 c.llbr.çlo .létricà: Lindrld.d. ía íaixa d. r.lêrênclr, êm dB

1.6 crlibrâcão .lalÍicá: R6polt. . pul$6lonrl! íâ pondmçao túpor.! F (F..0, êm dB

i.7 C.ribôçao .létri@: R6Posi. . Pules loôalt na Poírtêhçao tsDohl S (Sloal, m dS

.F6 ooue dtôdodsc ôiâsd
sni!e Nioé @úe áéNdu€

13C 1,1 4,22 2,00

l2s,39 1,1 {,39 0.22 l0
124 124,'17 1,1 1,'1 4,17 0,22

119,0 119,05 1,1 {,05 2,Ot)

114,0 114,00 1,1 0.00 4,22 2,O0

109,0 109,05 1.1 11 4,05 0,22 t,00

10400 1,1 0,00 022
99,0 98 §7 1,1 1 0,03 0,22 )0

t1 '1,1 0.22 2.1)t)

39 88S 1,1 0,04 22 200
84 00 22 2AO

79,0 79,13 1,1 0,13 22 200
74,54 1,1 1,1 -0 50 » 200

6§ 69 51 1,1 1,',I -0,51 » 200
64,0 1,1 -0,10 4,22 2AA

59,0 59.32 11 1 -432 22 2,40

54,24 11 4,24 » 2.00

49,0 1,1 1.1 4,87 22 2,00

1 -o,10 o,29 2,00

umitê {-) Limftê (+)

126,0 12600 1,0 1,0 0,00 0,21 200

124 125 A2 1,0 1,0 ,o,02 0,21 200

99,0 99 01 15 50 001 4.21 2,ú

Limitê t) Lidne (+)

1264 126,00 1,0 10 0,00 4.21

,19,0 1íA,54 1.0 1,0 o,42 o.21 2,00

99,0 99 01 10 25 001 0,21 2,@
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uâôÀ ÍôRros oE arioL@rÂ

cERflÊrcaDo oE caLrBRÂÇÃo . s367028/2020
5.4 c.llDEçro .l&rlcâ: Nlvcl .on.E dê pico

!.9 CàlibÉçio êléLicâ: Nivêl 3norc dê plco pondndo m C, ná Írequêo.ia dê 600 ttz, êm dB

3.í0 rídi@çao de $b6arga

.nl sriGtpr. rr! . ,o{ra oo l6oraÚ - ct, r!üorú ro rola Es Brus . r Mú
torl: rtt.r 3ú276.L 90.09 rz9r, orrr:09J9r099/0dl.ri

nrd.à6.b, rd.rbo..rÚ,m.t

ü(.imtü§l!tr Drqrna çIo
Lâ8oMróiDr or uusn^çlo 

^cúís 
r vBi,q@ts. D'Mrr{srorÂ!. ri!rcêoulMrÀ.

foicdTofout!,uiEÀ,MÁssâ,rrúPIRrTUr ruMroÀot,vÀ?iorv(oarDAor0Ê
fruroos, vcÍorD D.,!o.u .íM^55rreE lr,.

rml!firm pÍu («ra Df raorm coM r r3ú xBr m/lt( 17015, 50r o iurrm crL 0t!

K&L LáboÉtónos de Meirclôgiá

122 ! 3J "C

II
-"

4, CorÉiçó6 Ambldt is:

Lhldâdê ElatlYr do ar

5. Not$:

a.í -a inoenêa.p.ndidá u de mânh.ào rcraiadá É dêch..d. mm s inc.í.a padÉo d. ú.dlÉô muitirliÉd. pôlo fglor dê abÓnganca k o qusl

p!É um. dHnbuig!ô t @m oÉus d. llb.n âdc êÍElivo3 Éí @Gpddõ ! um pB&hilíad. d. .b6nsanêi. ó. ãprcrrudam.iÍ. 959t, a ineíl*
o.drao d5 ÍEdi{o Íoi dámÚ.d. d. Mrdo @m . put lc.ç,o E -a/02. 03 v.bcs de r €l.o .rrê*niádos m t bols de Éu[.úq
6l - A cdihÉçIo ,oi Ékádâ dê à@rdo @m os ÉquÉlot ép.ciiedo. ru l& 61572 3: 2013

o

umitê c) Liúne l.)

116 0 11600 3,0 0,00 422 2,tú
124.6 120,60 30 30 0,00 022 200

Sinal timlteC) Limitê (+)

126,0 126,@ 2,O 2.O 0.00 o,22 2gJ
119 8 I19.40 2A 2A 0,00 0,22 2.@

119I 119,30 2A 2A 060 0,22 2ú

LImftel+)

119,0 119,00 0,@ 4,22 2,@

119 o o22 2,00

119 0 422 2.00

00 1,5 1,5 0,00 0,22 2.00
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r{'in!ffi: i.Yi..o DÍ, d! C.llh.clo aLr .L Eúta.L:
CeÍtiíicado de Callbração 2o&..r.r.rrrt oo r!lo!2oz! 1.Jjo!,iroiro r.:.,

RtER tISÍnUMtNÍAçÀO ÊrÉTRrcÀ SrCHt'Í{ €rREu

cNPJ: 82.091.166/0001-25 - t.Ê.: 252.033.426
JdNíle - Santà Catàína

Íonê: {M7l 3472{306 ^ rae.erl.í.(om,br - wvrrw.rlersom.b,

Éúo,69 \',!tn,{, t rts"}r'n^

tdt$.ê!o e É, n, , . x.t 
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,áq s*
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ANEXO III - DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO COMPROVANDO

ATENDIMENT0 DAS NORMAS IECs - REQUISITOS DA NBR 10.151:2019 PARA

EQUIPAMENTO

aw$

Rêq!írprrronfs

NÍ Àd'o. typc XL2. S..Nr A2AG585O€0
miargptrooe with í{ogmild píc.ínpiít€í. Nrl Audio, tyrê

S -Ní 3?Ea

NTi Ardlo
lín Ctü RÉt t02
9aga scàr.íl

fha [d!d c.ínpooads td lhr sg|gld &avel meter yírír I.rt!ó
.c€ordmo to út. p.oc.úríÉ lrrd out in IEC 61672.3 2006 Íàô
acourbc taatr ,ríat! pcíoíÍird ,oí tÍro coírôgl,-dilnt

. mkvopàoía mountad on toohd loúd mciaí

. mraíoÊona connaatad br 5íli.ASO cíêru|(,íl cabb

ry! üE..ourítúnaírla acaorú69 lo
llEC 01672-3 zoGIAll mêà.{rÍêrnerl .c!úr r!r! compíl§6d

-..B 

ro. rÍIsüum€nrc or qsrl z at rpac,-

Certificate of Conformity No. 259-í0352

9,03 gaÍÍFwrüern. 12. l,lgv8írôa. 2012

Fú th6 ltr[uírnraí{r Lrôo(alqy Acourlic| üÉ Vbotion

r ,-1-i ,;/. -., '_ //I'
Clrldl, R.Il Oí CrÍú.n 16í, Hüd rí ltôoúdtry

Il|..er d, d !. rr-.r..d i,,-r.. Ê.r. s

r,ld.E(tsh§-r'..i ti ... r, trÍ,,Ú4-ti!

ícd h lhc dt d $r,úrú.

Ead o,ttl, d*,n,'a(ü ra,ío,'tt' l te gqra úE,4,úà &t út-
ÍEír,!lc' b !r. r!q*rrrí* dFí r dh ffi lÊC 6rct7l WZ)
cÍr ra rladr r!'E rD avl*úç, d fun Wúd.ffiüêlo ú 2
í6C arttt-2'ÍAl, l. grdy .i.§ ., ü. *rÉ oarrüt

Oao glc&.rlr,,! 09.11.2012

,l,.ijng Cdtbrllio't Lôel ínár. 't1.20Í2
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l8.Technical Data XL2

Prodúcr C@ . XL2-TA. M22m micÍophohe â.d
liguraions ASD Cabre Íoms 6h nregÍâlins sound l#l mereí
Cla$ 1 üth rrpê âpprd8i
Íypô 1 rCláss1 in accordrnc€ úrh |Ec61672

' Ty!6 1 in a.dd.rc. withÂNSl Sl 4

Coníôms ! EC 61ô72,lFC 60651,lEC60A04,
wirhSrân- ÊC61260.1SO2969
dârds . Clrlnâ' 68,4 3735 2010 GB/T 3241. GB 309&2004,

GB í1526, G&Í_49591995
. GcÍhany: OIN 1590t5, DlN,l56.at2, opti@l DIN

4564ç1
.Japar: JIS Cr50$1:2005, J!S C 1513 class I, J S C

l514oláss0
r Súredand: SLV
. uK 8566SA, 855959
. US: ÁNSlSI4, ANSI 51.43, ANSISl.I12004 c!6s 1

. l emânoar IEC srôndaÍds .rc .dü.pled as Euop@n
srandards and th e LelreE EC aÍe rêplâ ced by EN

XLz coÍÍorms Lo rhese EN sranduds.

Dcrails . MeãsuÍemoat bándwldlh l3dBl 4 4H2 23.6kN2
. LNJ íesolur'on: 0 I dB
.lniemâlnoisô 13 uV Á.Wêiqhed

wagtÍinq . Físq!êncy wEhúns: a, c, 2 lsmlllaneN)
.lm6 wêiShr nS: Fast, S@ opr ó.ál: lmpulsé

ls muhaneous)

.xlr+M223o:17 dBlAl 133 dA

.Xr2+M2215 ?5 dBlÂl 1s3 dB
Báng6úth rXL2+M221t: 21 dBLA) l,l4 dg

' xL2+M426o: 29 dBíA) 1.,4 dA

.XLz úth M2230 micÍoohone

' Cbss 1 inaccôrdônceúrh lECGr6T?
, Typê t h accôrdancÉ wihÂNsl514

.XL2 wlh M22ll, M2215 h'cíopho.ê
r Clôss I kêquôncv Íespon* n accordên@ wiú

' TWê 1 ÍÍóq!ôncy rêsponsê in ac.ordancewnh

Ihese speciriÉtons apply fôr opêíalon with rhe
mic'oph6ê dêrâóêd usinq rhe ASO.abb Inis
pr.vsnrs Dcsibl6 ã.ousric rcíedions toh the xL2
h.usng andens!,ês a high m€suÍ.moni accuÍacy
ináccordancewrhth6íandards EC61672ând

SpeciÍications .rNTi

!XL2+M2230:24 dB{A) 138 dB
27 dBtO. r33 dB

! xL2+M2215. 3s dBA) r$dg
.xL2+M221r: 29dBLA' r44dB
.XL2+M4?60:35dBIAl la4dB
@ ryplcal microph or e sênsirlvily

A.2 AnalisadoÍes de 1/1 e de 113 de oitava (ver IEC 61260):

a) âtenuaçâo das frequências centrais relativa â frequência cent.al do Íltro de referêÍlciâ:

b) curva de atenuação relativa à frequência cêntral para cada um dos Íiltros necessários ao atendi
mento ao escopo desta Norma.

4.3 Micrôíone (ver IEC 61094-4. IEC 61094 5 e IEC 61094-6):

Sensibilidade absoluta em toda a faixa de fÍequências da aplicação desta NoÍma

NOTA Pela IEC 61672-3, a calibração do micloÍone Íica implicita no teste acÚsUco. Nestes ca§os, a
calibração do microÍone pode ser considerada válda apenas pâra o seu uso com o sonômetro para o qual foi
calibrado
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Rodrigo
Noguerol Correa

Segurança do
Trabalho

cREA 45.141-0 10/08/2020

ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenharia de Segurança. Dezembro / 20t2. SOCIESC.

Mestrado em Engenharia de Processos. A gosto /20O9. UNIVILLE.

Pós-Graduação em Consultoria Empresarial. Jnlho /2OO2. Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC

Pós-Graduação em Inovação Tecnológica e Qualidade. Julho /1999.
UNIVILLE / TECPAR.

Curso Superior em Engenharia Mecânica Plena. Agosto/1997.
Faculdade de Engenharia de Joinville - FEJ / SC.

Empresa com registro no CREA-SC e legalmente habilitada no seu
obieto social para execução das atiüdades e registro no conselho
CREA-SC 10755$5;

Experiência com empresas de diversos ramos e portes em projetos de
consultoria pelo SENAI-SC há mais de 10 anos;

Vinte anos atuando no segmento de construção ciü1.

RESPONSÁVEL TÉCNICO / ASSINA'I'IJRA: Página 24 dr'24
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Município de Joinville
Dodjmento de AnecadaÉo Municipal

ÍnteTessado: PARSEROPARNCIPAÇOÊSLTDA

Grupo serviços: ATENDIÍI|ENTO SEPUD - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Serviços: Estudo de lmpaoto de Vizinhançâ - Decreto 2066E/13

N" processo: 21392 5/l2021
63126r;o6o. 05/05/2021

Taxa /Valor (R$)i 10.907,75- Estudo de lmpacto de Mzinhança - Deqeto 20668/2013

DAM número: 35ís1{8

Vencimento: 31 lO5l2O21

Valor (RS): 10.907,75

Chave de acesso para consulta do protocolo: RBVVII-J7IX.

ApóS o pA.AMÊNTO, RET.RNAR Ao BÂLcÂo DE 81730000109-3 07752296202 - 4 1O5312121OO - 4 003284í 5900 -5
ATENDIMENTO

Ma do contribuinte

Autenticáção mecánica

Destaque aqui

Município de Joinville
Documento de Anecadação Municipal

lnteressado: PARSEROPARTICIPAçOESLTOA

crupo seÍviços: ATENDÍMENTO SEPUD - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANçA

ServiÇos: Estudo de lmpaclo de Vizinhânça - Decreto 20668/13

No processo: 2í392 512021
Dataemissáo: oí05/2021

Taxa / Valor (R$): 10.907,75 - Estudo de lmpacto de Vizinhança - Decreto 20668/20'13

CNPJ/CPF: 31.151.5í l/000í -38

DAM número: 35í3í48

Vencimento: 31 10512021

Valor (R$): '10.907,75

Após o pAGAMENT6. RET6RNAR Ao BALCÁ9 DE 81730000109-3 07752296202-41053í212100-4 00328415900-5
Aúeí icação mecânicá

Destaque aqui

ATENDIMENTO

Via da Preíeitura

817300001 09 - 3 077 52296202 - 4 10531212100 - 4 0032841 5900 - 5

Sicoob.lntemet Bankinq e terminais de Autoatendimento:

Náo rêcêbeÍ após o vencimento

LTDA.. CNPJ/CPF: 31.151.51 'l /0001-38
Rua: Anaburgo. Nõ: . Complemento: . Bairro: Vila Nova.
Cidade: Joinülle. SC.CEP: 89237-700.

Autenticaçáo mecânica

rilililiilililrililrffi 1ililtilililütilililÍilil1ll1tililtitil]ilnililffiilililililtilffi ilililil



rÊ
bradesco

net empíesa

Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS

Data da operaçâo: 06/05t2A21 17h27

Ncde contmlê: 332.538 973.176.734 062 Âutêntrcaçâc bêncária: 019.821.047

Conta de débito: Agência: 2150 | Coniâ: 4í,(r7€ | Tipo: conta€olrenie

Empresa: PARSERO PARTICIPACOES LTDÀ | GNPJI 3í.í51.5t110001-38

Código de barras:

EmpresaÍuaqao:

Desc.iÉo:

ReÍerencia:

Data de débiio:

Data do vencimênto:

Valor principal:

Desconto:

Jurcs:

Multa:

Valor do pâgamento:

Eí7300001110.3 0n522S64n24 í053Í212í0lM (x)32Ei115000§

P.it JotNvlLr.-E sc

urrPosTorTAxÂs

003:1841

o6n5frro21

t1t0ât2021

R$ í0.907,75

R$ 0,00

R$ 0,00

R§ 0,00

R$ í0.907,?5

A transaçáo acimâ fôi Íealzada por mêio do Bradesco Net Empresa.
O larçamento consia no êxtrato de Conta CoÍe.te, junto a agência 2150, com dâta de pagamento emA6l05t2A21.

Autenticaçâo

GAIIxq3lS Hdrnsoro ?et?*GDK G#NjRgQa YAfro*8Às iPGSfPÉê vSh$CaFp nPÀvigYv
Qrr,ej Cme inKDfiELq 11zL6p'##2 @2248@5, oc9e«ÀÍúo ÍHP!új irE \rSn21pf6 NsxklqNc
FVwjBqsV FtlPOkÀ* a-PpEKrv vueBjasm ox?fcwbg 5?QúxOAl- 00100621 oo0OoO9O

SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Clientê 0800 704 83S3

Dêficlentê Auditivo ou de Fala
0800 722 0ô9S

Cance ameniôs Rêc ainâçôês e
lniomiaçóes. Atendimento 2,1 horas, 7 drâs

Ouvidorla 0800 727 9933 Atendimento dê segunda a sexláJeiía, das 8h às 18h. excetô Íedados
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PARSERO PARTICIPACÕES LTDA

31.151.51't/0001-38

382.321.03949

CASADO I ECOT'IOMISTA BRASILEIRO

RUA ANABURGO, N' 3450 ZONA INDUSTRIAL NORTE
úúNicJPror úF

SALA H JOINVILLE 89.2í9.630
PO

a Amplos poderes pârâ A§SINAR em nome do outorgante: requeriÍnêntos diversos, resposias dê oÍicios,
târmos de aveÍbaÉo. declaraçÕes, píoietos, ARTS, deÍesas de autuações e para RÊCEBER oflcios,
nolificaçÕes, cerlidões, dêclarações, licenÇas, ãutorizâçôes e outros documenios emitidos pela SEMA

Somente para RECEBÉR oÍicios, notificâçÕes, cêrtidôes, declarações, licenÇâs, autorizaçÕês e outros
documentos emitidos pela SEMA

ü

CLÂUDIO BOEHM SANTANGELO 2r7.389.209-68
PRôa saÀn

CASADO ENG FLORESTAL BRASILEIRO
ÉÀD€*E(:O

RUA VISCONDE DE ÍIIAUA, I92O SANTO ANTONIO

ESCRITÓRIO I JC,INVILLE 89.2í 8.040

ADRIAI'IA MIELKE 095.266.219-r3
PRo.lssÁo

SOLTEIRA ENG. AMBIENTAL BRASILEIRA

RUA VISCONDE DE MAUÁ, 19A SANTO ANTONIO

ESCRITORIO JOINVILLE 89.218{40

MUMCIP Ô ]UF

DADOS ] / PROCESSO ra 7to)

LICENCIAi'ENTO AMBIENTAL

PARSERO PARTICIPAÇÔES LTDA

RUÂ ANABURGO, NO 25OO ZONA INDUSTRIAL NORTE
MI]N1dP O, U'

JOINVILLE 89.219430
AS§INÁTT

JOINVILLE 23 de JULHO
AruÊÂ ouÍoirsÀúÍE

de 2024

ASSUMO SOB AS PÉNÁS OA IEIQUEAS INÊI TADAS SÂ tAs

OUTORGADO 1 tpRFENcHr,lENro o9RtcatôRto)

OUTORGADO 2

OUTORGADO 3

À}uRÀôuÍÔRGÀi

FÂ8§ERO

Crru&-G 
e*fr ${í. t sr.r'i uõõíiae





Registro de Respónsabilidade Técnica - RRT

1,1 Ârqulteto(â) c Urbânlst,

Nome Clvil/Social: GUS-TAVO ANDRÊ
URBANETZ

Data de Regictíor 75112120L7

2. DEÍALHES DO RRT

CPF:063.039.409.19

Reglstro Nacionalr 0041380281

Tel: (47) 99911-6619

E-mailr GUSTAVO.URBANETZ@6MAIL.COM

No do RRT: S110709259100CT001

Data de Cadastror O3lO5l2O21,

Modalidade: RRT SlMPLE5

Data de RegistÍoi lll15l2A2l

?,1 Vãlor do RRT

Forma de Registro: lNlClAL

Tipologiâ:
lndu5tÍial

Forma dc Participaçâor INDIVIDUAL

ValoÍ do RRI: Rrg7,95

3,DADOS DO CONTRATO

Pago em: 1,0/05/2021

Na do RRÍ: S1107092 59100CT001 CPFiCNPI: 31.151.511/0001-38 Ns Contrato:

Contratante: Parsero Partiopôçôes Ltda Valor de Contrato: R6 0,00 Data de Celebraçáo:
1010512021

Data de lnicio: l1l05l2127
Previsão de Término:
t0tL1t2021

CE?t 89219630

LogradouÍo: AnabuÍgo' lado par

Bairro: zona lndustrlal Norte

3,L,2 Des4rlçáo da Obrâ/scÍvlço Técnlco

Ne: 2500

Complemento:

Cidadei Joinville

Longitude: Latrtude:

Esludo de irnpaçto de vizlnhãnça - EÍv de gfreíNáo de ee&ío de Did,rt!Á,{,ãe 4a ÂJBb*v (CDD,,oh!lllel.

?.L.3 occflar?,çâo do Âcerrlbllldade

oe(laro a não exiqlbilidade de Êtendlmento às regras de acessibilidade prcvistas em legislaçâo e em normas técnicas
pe,tlneÍrtes para €6 edtllç.aç6e5 aber\as ao público, de ü9o púbiico ou pr,vativês de u5o foletivo, eonÍoÍme § le do aí7,56 da

Lei n" 13,146, dc 06 dê ju,ho de 2015,

3,L,4 Oedo, de Atlvldâdê Íécnlc.

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJÂMENÍO ÀÊG|oNAL E URBANO

Atlvidade.4.2 - MEIO AMBlEttÍE -> 4.2.4 - Estudo de lmpacto dê vlzinhança -EN

4. RNT VIIICUTÂDO POR FORMA DE NEGISTRO

Quantidade: 50000

lJnidâde: m,

1Aí.aadha,pt,* Páqina 1/2



Número do RRT Forma de Reqislro Contratarte

Nç cio RRT: Sl10709259loocÍ001 lNlclAL Parsero Parllcipaçôes Ltda

Data de Beqrstro Data de Pagamento

a3t05t2A2t rAtASt2A2r

Dectaro para os devidos fins cie direitos e ollriçla(ôes, sob ês pêna! prevlstas na legislãçào vigenle, qile as rnformôcÓes

reglstro CAU n'r 00A1380281. nô)lsta e haft ú1A512A2113i02r25, ccrri o uso de login e de senha pessoal e

cadastíad€§ neste RÂT são vcrdadcira§ e de minha responsabilidade lécni(a c civil,

6. A§5IÍ{ÂÍURA ELETRÔtTICA

Documento àssinaclo eletronicamente por melo do cadast.o do arqulteto{a) e urbanrsta GiJSTAVO ANDRE UBBÁNETZ,

,1ta1t2a2't.:. a1.a? a! ,ú rl Q". ';',4 i2e a )



A.R.T.
Anotrção de Responsabilidade Tecnicâ

por AFT
Conselho Regional de QuiÍricâ da 13" Região

Av. PÍcC Osmar Cunha. 126 - l'ândar- Cx.P. 6850 - 88015- 100

Florianópoljs SC | (48) 3229-7800 Fex. (4E) 1229-7812

ART de PROJETO , OBRA ou SERVIÇO TEMPORARIO
Contrâtado

N" 379212021

I' Via - Contratante

Código de Autenticidade

6053.1617.769s

Processo:05570

NoEe:

ANA PATJLA MURA NASTARI MATTOS
Endereço!

R. Antônio Schmitt, 135 Ap. l0t
Baiiro:

Costa e Silva

Habilitação profissionâl:

Bacharel ern Quimica

Cidâde:

Joinville

CPP:

02r .186.319-01

CEP:

89220-333

Telefonei

(047) 9 t27 4790
N' registro CRQ:

13100606

Contratânte
Râzio Social:

PARSERO PARTICIPAÇÔES LTDA
Endereço:

RUA ANABURGO. 25OC)

Bâirro:

ZONA INDUSTRIAL NORTE

Râmo atividade:

OUTRÂS SOCIEDADES Dt PARI ICIPAÇÀO,

Cidade:

JOTNVILLE

EXCETO IIOLDINGS

CNPJ:

3l.l5t.5l I /0001-38

CEP:

892 r9-630

Telefone:

(47) 3425-1807

Descrição do Serviço Técnico - Características principais

l.3O - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito das

atribuições respectivas
Descrição complemeotar: ESTUDO DE IMPACTO DA VIZINHANÇA

\7-

Os dados constantes nesle documento sào de responsabilidade do contratâdo e do contratante.

PaÍa yerificar a autenticidade desta ART acesse o site dô CRQ-XIII: www.crqsc.gov.br
O CRQ-Xlll não se responsabiliza por documentos que não tiverem sua autenticidade verificada.

Combata as falsificações e denuncie qualquer irregularidade suspeita.

ANA PAULÁ MURÀ NASTA}U MAT-IOS

Assinatura

;11-;:. pa11p\ 1i- iliffiAii ri'{"o3
ot lMlcA

cRorSc 13t0rl€04
CFF: O21.18E.31gOi



CAF Rua Visconde de Mauá, no 1920.
Bairro Santo Antônio

89218-0.t0 - Joinville - SC

Telefone: 47 3425-1807
www.cafltda.com.brPunceira dos seus objaiws

ANOTAçÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO SOCIóLOGO QUE

suBscREvEu o ESTUDo DE TMPACTO DE VtZrt{HANçA.

Vimos expor que o profissional que participou da elaboração do Estudo de Impacto de

Vizinhança é sociólogo e diplomado pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

Conforme o Decreto no 89.531 de 05 de abril de 1984, que regulamenta as habilitaçôes do

profissional sociólogo:

Artigo 2o São atribuições do socÍólogq Inciso IV - "É atribuição do sociótogo partiapar

da elaboração, superuisão, oientação, coordenaçãq planeiamentq programaÉq

implantaçãq direçãq controlq execuçãq análise ou avaliaÉo de qualquer estudq

trabalh4 pesquis4 planq program4 regional ou setorial, atinente à realidade social."

É importante salientar que os sociólogos não possuem conselho regional, apenas

conselho nacional que não emite qualquer documentação de comprovação de aptidão técnica.

Esperamos assim, sanar esse item.

Joinville, 10 de Maio de 2021.

DOUGIAS SAUN'EDEL SAÍ{TANGELO

Administrador e Sociólogo

cRÁ,,/sc 19.533

CAF COI{SULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPI: Ol -395-17O/OOOI -8s CRFA - SC: 0502165-0 TBAMA: 229588


