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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o atendimento documental e demais complementações solicitadas 

pela Prefeitura Municipal de Joinville, através do Ofício SEI Nº 0011635288/2022, referente ao 

Estudo de Impacto de Vizinhança da Linha de Distribuição 138kV Joinville Sul RB – Joinville SC, 

CNPJ 08.336.783/0001-90. 

 

2 COMPLEMENTAÇÕES 

 

Apresentam-se neste item as documentações solicitadas e demais informações 

complementares. Os documentos e demais complementações solicitadas são apresentadas 

sequencialmente, conforme solicitações do documento supracitado, sendo anexados a parte 

documental (anexos) ao final deste documento 

 

1) Verificar identificação do bairro de implantação da Subestação Joinville Sul RB; 

Resposta:  A identificação do bairro de implantação da Subestação Joinville Sul RB consta 

no item 3.5.2, página 39 do respectivo EIV. 

 

2) Complementar o EIV com análise e mapas mais detalhados da área de abrangência do 

empreendimento respectivos ao município de Joinville, especialmente quanto às áreas mais 

adensadas, considerando todos os itens descritos no anexo I do Decreto nº 30.210/2017; 

As complementações solicitadas foram inseridas no referido item, contendo maiores 

informações, detalhamento e mapas da área de influência com enfoque em Joinville, tais 

complementações podem ser visualizadas na página 145. 

 

3) No item 5.1.1 citar Lei nº 470/2017 e corrigir Decreto nº 20.668 para o nº 30.210/2017; 

Resposta: Ambas legislações estão citadas e descritas no estudo vide item 6.1.1.1, página 

60 do estudo em questão. 
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4) No item "Características dos níveis de ruído na região", apresentar mapa com localização dos 

pontos e planilha com medição de ruídos referente a área urbana do município de Joinville; 

Resposta: O mapa com a localização dos pontos pode ser visualizado na página 101 do 

estudo, posteriormente, na página 102, item 7.1.1.5.4 constam as medições de ruídos com 

seus respectivos gráficos. 

 

5) No item "Características da dinâmica populacional da área de influência do empreendimento", 

apresentar maiores informações, detalhamento e mapas da área de influência do 

empreendimento; 

Resposta: Foram inseridas maiores informações e detalhamento no referido item, tais 

informações estão dispostas na página 131 do estudo. 

 

6) No item "Características do uso e ocupação do solo, com informações em mapa, da área de 

influência do empreendimento", apresentar maiores informações, detalhamento e mapas da área 

de influência do empreendimento com foco em Joinville; 

Resposta: As complementações solicitadas foram inseridas no referido item, contendo 

maiores informações, detalhamento e mapas da área de influência com enfoque em 

Joinville, tais complementações podem ser visualizadas nas páginas 148 e 151. 

 

7) No item "Uso e ocupação do solo atual", apresentar mapa contendo informações referente ao 

macrozoneamento e zoneamento da Lei nº 470/2017 incidente no empreendimento; 

Resposta: O mapa de macrozoneamento e zoneamento encontram-se na página 147 e 150 

respectivamente. 

 

8) No item "Dados sobre a estrutura produtiva e de serviços", apresentar maiores informações e 

detalhamentos da área de influência do empreendimento; 

Resposta: Foram inseridas maiores informações e detalhamento no referido item, tais 

informações estão dispostas na página 160 do estudo. 

 

9) No item "Valorização ou depreciação", apresentar maiores informações e detalhamentos da 

área de influência do empreendimento; 

Resposta: Foram inseridas maiores informações e detalhamento no referido item, tais 

informações estão dispostas na página 162 do estudo. 
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10) No item "Impacto sobre a infraestrutura urbana instalada", apresentar maiores informações, 

detalhamento e mapas da área de influência do empreendimento; 

Resposta: Foram inseridas maiores informações e detalhamento no referido item, tais 

informações estão dispostas na página 163 do estudo. 

 

11) No item "Bens tombados na área de vizinhança", apresentar mapas da área de influência do 

empreendimento e informações sobre os imóveis com tombamento estadual e municipal; 

Resposta: O Mapa da área de influência do empreendimento frente aos imóveis com 

tombamento estadual e municipal está contido na página 180. Outras informações 

referentes ao item supracitado podem ser visualizadas na página 178. 

 

12) Apresentar mapa da área do município de Joinville contemplando: delimitação da área 

urbana e rural, divisão fundiária com inscrição imobiliária dos imóveis e edificações que serão 

afetados e locação precisa das torres; 

Resposta: O mapa contendo a delimitação da área urbana e rural, divisão fundiária com 

inscrição imobiliária dos imóveis e edificações que serão afetados se encontra na página 

55, já o mapa com a locação precisa das torres está disposto na página 177. 

 

13) Apresentar item "Síntese dos objetivos do empreendimento e sua justificativa em termos de 

importância no contexto econômico-social do país: região, estado e município"; 

Resposta: Item (3.4) apresentado na página 32 do estudo. 

 

14) Apresentar item "Quadro referencial do nível de vida na área de influência do 

empreendimento"; 

Resposta: Item (7.1.3.3) apresentado na página 158 do estudo. 

 

15) Apresentar item "Impactos na morfologia"; 

Resposta: Item (7.3) apresentado na página 174 do estudo. 

 

16) Apresentar item "Impactos sobre o sistema viário"; 

Resposta: Item (7.4) apresentado na página 189 do estudo. 
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17) Apresentar item "Proposição de medidas preventivas";

Resposta: Item (8) apresentado na página 198 do estudo. 

18) Apresentar documento de anuência da AutoPista Litoral Sul em relação à interferência na

rodovia; 

Resposta: O referido documento atualmente está em tramite para sua obtenção, de forma 

que a CELESC Distribuição S.A. está providenciando a autorização junto a AutoPista 

Litoral Sul. 

19) Apresentar documento de anuência do DNIT em relação à interferência no desvio do ramal

ferroviário; 

Resposta: O referido documento atualmente está em tramite para sua obtenção, a 

solicitação de aprovação de travessia de LD sobre ferrovias foi enviado para o DNIT 

(conforme consta no Anexo III), ainda em tratativas de resposta.  

20) Apresentar comprovação de publicitação e de instalação de placa conforme estabelecido no

Decreto nº 30.210/2017; 

Resposta: Comprovação de publicitação e de instalação apresentada no Anexo I, estando 

a referida placa instalada na Subestação Joinville Santa Catarina, R. Ronco d'Água, s/n, 

Bairro Santa Catarina, CEP 89233-740. 

21) Na ART da profissional Eridani Oliveira, corrigir descrição para elaboração de estudo de

impacto de vizinhança. 

Resposta: Descrição corrigida, ART do profissional Eridani Oliveira alterada consta no 

Anexo II do presente documento. 
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3 ANEXOS 

ANEXO I – FOTO COMPROVAÇÂO PUBLICITAÇÃO 

ANEXO II – ART ERIDANI OLIVEIRA 

ANEXO III – SOLICITAÇÃO ANUÊNCIA DNIT 
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ANEXO I – FOTO COMPROVAÇÂO PUBLICITAÇÃO 
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