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REF.: Processo 36568 /2021 - Estudo de Im pacto de Vizinhan ça.

Prezado,

A AZIMUTE Consultoria e Projetos de Engenharia vem através deste registrar a entrega de

documentação referente ao processo de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para at ividades de

Condomínio residencial e comercial de lotes - no processo já aberto 36568/2021

Dados:

1.1 - Identificação do Empreendedor

Razão Social: HPB Participações S/A.

C N PJ :36.638.874/ 0001-16

Endereço: Rua Xavantes , n° 54, Andar 4, Sala 01 - Atiradores, Joinvil le/SC

CEP: 89.203-900

1.2 - Identificação do Empreendimento

Endereço: Rua Gothard Kaesemodel  n°  254, bair ro Anita Garibaldi , Joinvi l le -  SC

CEP : 89.203-400 -  J oinvi l l e/SC
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1.3 - Identificação do Responsável Técnico

Nome: Tiago Nunes

CPF: 088.379.879-43

Qualif ic ação Prof i ssional : Arquit eto Ur banista

N2 CAU: A253425-8

Endereço: Rua Clodoaldo Gomes, 415, Bairr o Distr ito . Industrial - 89.219-550 - Joinville/SC.

Fone:  ( 47)  3473-6777 - e-mail:  t iagoar q .nunes@ gmail. com

Sendo o que tínhamos para o presente momento, agradecemos desde já toda atenção dispensada

e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Documentos em anexo:

EIV:
o l x CD (Contendo o Relatório digital com as assinaturas)

DATA:

Atenciosamente,

Tiago-Nunes
Arquiteto e Urbanista
Setor de Topografia
+55 47 3473-6777
tiagoarq.nunes@gmaíl.com
www. azimute . eng. br
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APRESENTAÇÃO 

A empresa Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia entrega nesta oportunidade o presente 

Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para implantação de Condomínio Residencial e 

Comercial de Lotes, em imóvel localizado na Rua Gothard Kaesemodel nº 254, faz divisas também com 

a Rua Ottokar Doerffel, Rua Concórdia e Rua Benjamin Willian Frank, bairro Anita Garibaldi, Joinville – 

SC (atual Parque Hansen). 

O EIV é um importante instrumento de gestão urbana, principalmente para casos de implantação 

de grandes empreendimentos.  

De uma forma geral o estudo de impacto de vizinhança se divide em três partes, sendo: caracte-

rização do empreendimento, caracterização da vizinhança e avaliação do impacto do empreendimento 

na vizinhança.  

A HPB Participações S.A, requerente deste EIV, é uma Holding de instituição não financeira, que 

nesta oportunidade busca oferecer uma alternativa imobiliária diferenciada às pessoas, para que possam 

ter uma opção além do que é imposto pelo atual mercado imobiliário em termos de moradia e uso comer-

cial.  

Este relatório é referente ao produto final do estudo em questão e tem como escopo principal os 

seguintes itens: 

 Caracterização do empreendimento e do local de implantação;

 Delimitação e caracterização da área de influência abrangendo os meios físico, biótico e antrópico;

 Indicação da legislação urbana e ambiental aplicável;

 Definição dos possíveis impactos causados pelo empreendimento;

 Definição das medidas preventivas.
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 

Com o crescimento acelerado das cidades e a necessidade de novas áreas para a implantação 

de novos empreendimentos, é imprescindível que as políticas públicas estejam pautadas sobre instru-

mentos de gestão urbana que garantam qualidade de vida a população, aliada a proteção e conservação 

do meio ambiente e maximização do meio econômico, promovendo o desenvolvimento sustentável da 

região a qual o projeto estará inserido.  

Ao encontro desta problemática, o EIV se mostra uma importante ferramenta para regulamentar a 

implantação de empreendimentos que possam causar impactos adversos, de qualquer natureza, a região 

e a comunidade na qual será inserido.  

O Estudo de Impacto de Vizinhança atende a interpretação do crescente desenvolvimento da 

consciência popular em relação ao meio ambiente. Sua principal finalidade é avaliar os impactos urbanís-

ticos do empreendimento sobre a delimitação espacial do seu entorno e sobre a cidade como um todo, 

tendo em vista a análise de quesitos tais quais o adensamento populacional, equipamentos urbanos e 

comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por trans-

porte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Para tanto foram efetuados diversos levantamentos na área definida como “Área de Influência do 

Empreendimento”, visando elaborar um diagnóstico da situação atual da região e ponderações sobre um 

prognóstico para a situação posterior a sua Implantação. 

Os levantamentos executados tiveram por finalidade colher o maior conteúdo de informações so-

bre a região e suas características, efetuando-se ainda uma resenha histórica considerando-se o zonea-

mento municipal com intuito de detectar a situação local e sua tendência face à legislação de Uso e 

Ocupação do Solo. 

Apresenta-se uma abordagem do Projeto proposto, inserindo-o no contexto local, levando-se em 

consideração as questões de vizinhança, verificando-se o impacto gerado pelo Empreendimento, estu-

dando eventuais medidas e providências a serem tomadas no intuito de minimizar os efeitos gerados 

decorrentes do Empreendimento em suas várias etapas - da obra à sua efetiva ocupação. 

O EIV é um instrumento público de planejamento instituído pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 

nº 10.257/2001), que define que todos os municípios brasileiros devem promover sua regulamentação 

através de lei específica, definindo claramente os empreendimentos passíveis de apresentação de estu-

dos, a fim de desobrigar aqueles cujo impacto é praticamente nulo ou pouco significativo, ou definir formas 

de mitigação e compensação caso os impactos sejam negativos. 

Para o município de Joinville, o Decreto que regulamenta o processo de aprovação do EIV é o de 

nº 30.210 de 2017 e Lei Complementar nº 336 de 10 de junho de 2011. 
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2.0 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 - Informações Gerais 

O emprendimento proposto trata-se de um Condomínio de lotes, com a mistura do uso residencial 

e comercial. A proposta é inovadora para a região de Joinville/SC, e Santa Catarina, de uma forma geral.  

Apesar de se tratar de um condomínio de lotes, o seu funcionamento é pensado para conciliar o 

acesso livre a população de toda a cidade. Para isso o empreendedor destinará às vias de circulação, 

exclusivamente as faixas de rolamento, como servidão administrativa ou de direito real com base no dis-

posto no §4º, do artigo 4º da Lei Federal n.º 6.766/79, que autoriza o uso de limitações administrativas e 

direitos reais em benefício do poder público. 

A idéia principal do empreendimento é implantar uma nova centralidade urbana, no modelo das 

“smart cities”. Em breve resumo, será um local projetado com prioridade para as pessoas, onde elas 

possam morar, trabalhar, estudar, ter seus momentos de lazer, sempre conectadas a natureza e tudo ao 

alcance de uma caminhada, diminuindo os deslocamentos com o uso de veículos automotores e aumen-

tando a interação entre os moradores da região e da cidade. 

 

2.2 - Identificação do Empreendedor 

Razão Social: HPB Participações S/A. 

CNPJ: 36.638.874/0001-16 

Endereço: Rua Xavantes, nº 54, Andar 4, Sala 01 – Atiradores, Joinville/SC 

CEP: 89.203-900 

 

2.3 - Identificação do Empreendimento 

Endereço: Rua Gothard Kaesemodel nº 254, bairro Anita Garibaldi, Joinville – SC 

CEP: 89.203-400 – Joinville/SC 

 

2.4 - Histórico do Empreendimento 

Conforme dados do “Joinville bairro a bairro de 2017”, a Rua Anita Garibaldi era denominada an-

teriormente de “Kaiserstrasse” (Estrada do Imperador), passando a adotar o nome Anita Garibaldi em 

aproximadamente 1930. O Bairro adotou o nome de sua principal rua em função da importância que 

desempenhava no acesso ao centro da cidade. No final da década de 1920 o bairro foi beneficiado com 

a instalação da energia elétrica e só a partir da década de 1950 chega a rede de água tratada. 

As primeiras ocupações da região se deram pelos colonos de origem germânica, que imigraram 

para a Colônia Agrícola Dona Francisca na segunda metade do séc. XIX. A importância do bairro também 

foi fortemente influenciada pelos equipamentos públicos como o Hospital Municipal São José (1906), a 

Estação Ferroviária de Joinville (1906) e a Maternidade Darcy Vargas (1947).  
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Na economia, a empresa Tigre, do qual o empreendimento almejado se instala em sua recreativa, 

historicamente elevou o bairro Anita Garibaldi e Atiradores a posição de destaque entre os demais bairros 

de Joinville. Além de desenvolver uma crescente economia de subsistência, contribuiu efetivamente no 

desenvolvimento industrial do município com a instalação de várias empresas como por exemplo, a Fá-

brica de Pentes do Sr. João Hansen Jr, instalada no bairro em 1941, e que já na década de 1950 estava 

fabricando mangueiras, tubos e Conexões de PVC, consolidando a atual marca TIGRE S.A (POSSAMAI, 

2005 pg64). A mesma empresa além da sua própria expansão física e de produtos, criou uma série de 

outras empresas para dar suporte a sua atividade principal, como a criação da Rodotigre em 1964 para 

logística, a Escola de Aperfeiçoamento Tigre (EAT) em 1967 para qualificação profissional e até mesmo 

a produção própria de maquinários para a transformação de termoplásticos em 1973 (NASCIMENTO, 

2004, pg58) 

É possível verificar na imagem área de 1972 (Figura 2.1), que a ocupação de todo o complexo 

fabril da Tigre, bem como também a sua recreativa, imóvel do qual estamos tratando neste estudo, que 

existe desde 1965, como também muito das ruas deste entorno imediato já estavam abertas e loteadas, 

ainda que com ocupações de baixíssima densidade e com vários lotes baldios e vegetados.  

O impacto na produção de novos lotes, durante a consolidação e ampliação expressiva de mer-

cados internacionais da Industria Joinvillense (a partir de 1950), que trouxe grandes massas populacio-

nais para a cidade, aconteceu de forma bastante modesta no bairro Anita Garibaldi, ficando a baixo da 

média de produção de lotes na cidade deste período (SANTANA, 1987). Em partes por conta da própria 

ocupação anterior, vinculada ao processo colonial, ou influenciados pelos equipamentos públicos que 

datam a primeira década do século XX, como o hospital São José e a própria Estação Ferroviária.  

O que se observa ao longo das imagens de 1989 (figura 2.2) e 2003 (figura 2.3) é uma ocupação 

destes lotes de forma mais densa, com visível perda da área de vegetação, principalmente na região do 

bairro Atiradores.  

Uma das principais modificações do entorno foi a obra viária de continuação da Avenida Marquês 

de Olinda até o encontro da Rua Gothard Kaesemodel com a Rua Ottokar Doerffel, limítrofes ao imóvel 

de estudo, que possibilitou uma nova e importante ligação direta do eixo norte e sul de Joinville, potenci-

alizando a região e o movimento de verticalização de alguns imóveis do entorno, visíveis principalmente 

na imagem aérea de 2020 (figura 2.4). 

O imóvel em questão, que é a união das matrículas nº 57.414, 57.330, 57.113 e 15.289 (antigas 

34.305, 17.205 e 10.851, respectivamente) da 2ª Circunscrição de Joinville, pouco teve sua estrutura 

física alterada durante todos estes anos, sendo que as mudanças mais significativas foi o fim ou realoca-

ção de algumas atividades industriais no local pela empresa TIGRE, dando abertura para locação dos 

espaços para outros segmentos empresariais. 

Em 2019 a própria recreativa da Tigre é transformada em Parque Hansen, que além de continuar 

a atender os funcionários da empresa, passa a ser gerida por uma administração paralela que tem como 
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objetivo oferecer estes serviços à um público maior, através de eventos esportivos, culturais e de lazer, 

manutenção e modernização das áreas já existentes, e desenvolvimento de novas atrações para comu-

nidade e visitantes, além de oferecer serviços de saúde e bem-estar envolvendo qualificados profissio-

nais. (O MIRANTE, 2019) 

Estas e outras relações históricas, materiais e geográficas possibilitaram que o bairro crescesse 

de forma a manter um elevado padrão de vida com médias salariais entre as mais altas da cidade.  

Dada todas estas características de desenvolvimento do entorno, e pelo imóvel estar inserido em um 

zoneamento que incentiva uma ocupação de maior densidade e de uso misto, é que surge então a pro-

posta de ocupação da área de 103.982,96 m² com um uso misto de habitação, comércios e serviços, em 

um modelo condomínio de lotes, dos quais serão futuramente serão realizadas incorporações de edifícios 

edilícios com usos de habitação, comércios e serviços, conforme permitido no zoneamento municipal. O 

condomínio de lotes terá suas vias e áreas comuns (praças, espaços pet, espaços plays, etc.) abertas ao 

uso público, oferecendo uma diversidade única de espaços privados de uso público de alta qualidade. 

 

 
 Foto aérea da área, de 1972. 

Fonte: adaptado da foto aérea de 1972, PMJ 
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 Foto aérea da área, de 1989. 

Fonte: adaptado da foto aérea de 1989, PMJ 

 

 

 
 Foto aérea da área, de 2003. 

Fonte: adaptado do Google Earth, 2020.  
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 Foto aérea da área, de 2020. 

Fonte: adaptado do Google Earth, 2020. 
 

2.5 - Informações da Área do Empreendimento 

A área está registrada nas Matrículas 57.414, 57.330, 57.113 E 15.289 da 2ª Circunscrição de 

Joinville. Estas matrículas serão devidamente unificadas. Juntas totalizam uma área de 103.982,96 m². 

Desta área total, 13.323,48 m² é caracterizada para equipamentos comunitário e 90.659,48m² será 

de área loteável. A área loteável, ainda, se divide em: 

  Área das unidades: 66.597,13 m²; 

  Área de ruas: 18.829,08 m²; 

  Área de lazer: 5.233,27 m². 

 

A área das unidades foi dividida em 36 unidades de tamanhos diversos. As tabelas 2.1 e 2.2 

apresentam todas as informações presentes no urbanismo. 
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 Implantação do Projeto Urbanístico. 
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Tabela 2.1 - Estatísticas do projeto 

 

 

Tabela 2.2 - Quadro de áreas das Unidades 
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Além dos lotes para unidades privadas, o empreendimento contará com as áreas para circulação 

(arruamento), estacionamento, áreas de lazer e áreas de manutenção florestal. 

 

 

 Implantação do paisagismo, com alocação das vagas de estacionamento (amarelo), vagas 
preferenciais (roxo) e bicicletários (vermelho). 

 

Em relação a ocupação atual, as edificações, em grande parte, serão removidas (demolidas) 

ficando nesta área apenas a edificação que hoje é destinada para o restaurante, indicada no projeto 

urbanístico como “edificação existente”. Sendo assim, de um total de edificações existentes de 

24.700,034m² (área de projeção), serão demolidos 23.168,00m² (área de projeção) de 

construções/estruturas. 

O acesso ao empreendimento se dará por vias a serem implantadas partindo das ruas existentes: 

Gothard Kaesemodel, Ottokar Doerffel, Concórdia e um pequeno acesso local na Rua Benjamin Willian 

Frank. 

Apesar de ser um condomínio de lotes privado, o modelo prevê que as vias de circulação interna 

e áreas lazer sejam abertas para uso público, estando livre o acesso a qualquer pessoa, porém, a manu-

tenção será responsabilidade do ente privado (o condomínio de lotes), não onerando a municipalidade 

com a manutenção das áreas de circulação e lazer. Desta forma, entrega-se um benefício enorme à 

população Joinvilense sem custos à Prefeitura. 
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A área possui um remanescente de vegetação, que por sua vez será preservado, sendo 

necessários apenas cortes de árvores isoladas para a implantação das vias. Esta questão está 

caracterizada no capítulo do meio biótico, mais a frente, neste estudo. 

A seguir, são apresentados os registros fotográficos da situação atual do local. 

 

 

 Visão geral de uma porção do imóvel. Data: 15/07/2020. 
Fonte: Acervo do autor. 

 
 Parquinho. Data: 15/07/2020. 

Fonte: Acervo do autor. 

 
  Quadras de tênis existentes. Data: 

15/07/2020. Fonte: Acervo do autor. 
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 Restaurante existente à ser mantido. 

Data: 15/07/2020. Fonte: Acervo do autor. 

 
  Salão de festas à ser removido. Data: 

15/07/2020.Fonte: Acervo do autor. 

 

 
 Quiosque à ser removido. Data: 

15/07/2020. Fonte: Acervo do autor. 

 
  Quadra coberta à ser removido. Data: 

15/07/2020. Fonte: Acervo do autor. 

 

 
  Campo de futebol. Data: 15/07/2020. 
Fonte: Acervo do autor. 

 
  Estacionamento CRH e BurnOut aos 

fundos. Data: 15/07/2020. Fonte: Acervo do autor. 
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  BurnOut, galpão Britânia e escritórios à 

serem demolidos. Data: 15/07/2020. Fonte: Acervo do 
autor. 

 
 Galpão Britânia à ser removido. Data: 

15/07/2020. Fonte: Acervo do autor. 
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2.6 - Atividades a serem desenvolvidas 

As atividades que serão desenvolvidas neste imóvel podem ser divididas em dois grandes grupos. 

O primeiro seria referente aos esforços de obra para implantação da infraestrutura urbanística que se 

descreveu no capítulo anterior. Em resumo: área de equipamentos públicos, áreas públicas de lazer, 

unidades de lotes e uma rede viária interna. O segundo grupo de atividades trata-se das etapas de ope-

ração desta estrutura e infraestrutura condominial. 

Referente a instalação desta infraestrutura, fazem parte serviços como terraplanagem, drenagem, 

instalação de redes de água, esgoto, rede elétrica, iluminação pública, telefonia, pavimentação, paisa-

gismo, instalação de mobiliário urbano, deixando o condomínio pronto para sua fase de operação e co-

mercialização de lotes. 

Para além desta infraestrutura básica, o condomínio de lotes produzirá um espaço público de 

altíssima qualidade. Contando com a participação de diversos profissionais do urbanismo e do paisa-

gismo, o projeto tem na utilização dos espaços públicos a sua essência. Para isto, se propõem que todas 

estas vias internas recebam arborização ao longo do seu traçado, jardins de chuva como solução inova-

dora de apoio a drenagem urbana e criação de paisagem natural, obras de arte e instalações artísticas 

interativas em diversos pontos, tratamento de iluminação nas vias e praças públicas voltadas para a se-

gurança dos pedestres, ciclovias protegidas e mobiliários de apoio a ciclistas, mobiliário para descanso 

sombreados e abertos, praças e áreas verdes, manutenção da arborização existente, mobiliário infantil 

multiuso contemplando balanço, escorregador, escalada e giro, espelho de água para contemplação e 

brincadeiras infantis, espaços dedicados aos animais, anfiteatro ao ar livre, etc. 

Durante a fase de operação, é oportuno reforçar que embora a utilização deste espaço do condo-

mínio de lotes seja aberta para o uso público, a sua manutenção será responsabilidade do ente privado, 

de forma a não onerar a municipalidade.  

A infraestrutura descrita proporcionará diversas atividades ao ar livre e gratuitas para toda a po-

pulação, e ainda serão acrescidas de mais opções a medida em que a comercialização dos lotes e suas 

edificações aconteçam.  

A proposta é que estas edificações futuras, ainda que com uso majoritário destinado a habitação, 

façam do seu térreo um espaço ativo, aplicando o conceito de “open mall” ou shopping aberto, com co-

mércio e serviços dispostos continuamente nas fachadas dos prédios, protegidos das intempéries por 

marquises ou alpendres, e com locais para descanso e contemplações em contato direto com a rua. Desta 

forma, há um fomento tanto nas atividades econômicas locais, aumenta-se a segurança mútua dos tran-

seuntes, como também atende as demandas essenciais do próprio empreendimento e da vizinhança. 

Os referidos espaços que serão comercializados futuramente possuem estimativas de 

comportarem 1.901 unidades habitacionais, 402 salas comerciais e 146 unidades Open mall (varejo, 

gastronomia, serviço). Estima-se que a população fixa do empreendimento seja de 6.250 pessoas sendo 
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3.802 consideradas para a parte residencial e 2.010 pessoas consideradas para a parte comercial e ainda 

438 pessoas para as áreas de serviços. Estes números são uma projeção de etapas futuras não 

obrigatóriamentes vinculadas a esta etapa, porém são necessárias para estimar os impactos causados 

na ocupação final.  

É oportuno esclarecer que todas as atividades, usos e edificações futuras deverão atender aos 

parâmetros definidos na legislação vigente, não se exigindo quaisquer alterações desta natureza. 

 

2.7 - Objetivos do Empreendimento e Justificativa 

O modelo do empreendimento que se propõe neste estudo, vai além de um condomínio conven-

cional de lotes urbanos. O que se pretende implantar de fato é uma nova centralidade urbana. Um “bairro” 

projetado para as pessoas, onde elas possam morar, trabalhar, estudar, ter seus momentos de lazer, 

sempre conectadas a natureza e tudo ao alcance de uma caminhada, diminuindo os deslocamentos por 

meio de veículos automotores.  

Muito semelhante ao empreendimento Cidade Pedra Branca, localizado na cidade de Palhoça/SC, 

o urbanismo projetado aqui é um conceito inovador que tem como objetivo promover o planejamento 

urbano focado em espaços mais humanos, a partir da criação de ambientes que priorizem o bem-estar e 

o desenvolvimento sustentável. 

Este modelo de urbanismo vem ao encontro do anseio da maioria dos Joinvillense que carecem e 

reivindicam melhorias na cidade, tais como: 

 Implantação de mais espaços públicos de lazer aliados a natureza; 

 Melhorias no sistema viário, principalmente na implantação de meios de transportes mais eficien-

tes e menos poluentes; 

 Espaços atrativos a abertura de empresas de segmentos diversos, de maneira conectada para 

facilitar a rede de negócios; 

 Incentivo a arte a cultura; 

 Uso eficiente do solo; 

 Densidade habitacional adequada para manter negócios saudáveis; 

 Segurança; 

 

Estes motivos citados acima, além da valorização da região do entorno, justificam a instalação do 

empreendimento na localização prevista no referido estudo.  
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 Proposta/ Master plan inicial para o empreendimento 

 

2.8 - Previsão das etapas de implantação do empreendimento 

Nos itens a seguir são descritas as obras e ações inerentes à implantação do empreendimento: 

  Serviços Iniciais: Consistem nos serviços de supressão de árvores isoladas e roçada, desto-

camento e limpeza, assim como a instalação do canteiro de obras, placas e tapumes; 

 Demolição das edificações: consiste nos serviços de demolição das estruturas e edificações 

a remover; 

 Terraplenagem: Consiste na execução de cortes e aterros, remoção de solos, movimentação 

de material, recomposição de taludes, entre outras atividades visando à formulação de estrutu-

ras que tenham suficientes condições de suporte e estabilidade; 

  Drenagem: Consiste na concepção, dimensionamento e detalhamento dos dispositivos ne-

cessários à proteção do terreno contra a ação das águas. Os dispositivos de drenagem foram 

concebidos para proteger a área e seu entorno e garantir um eficiente escoamento das águas 

incidentes sobre os terraplenos e adjacências e direcionamento para locais seguros de des-

carga; 

  Demarcação das unidades e vias: Através da topografia são locadas as divisas das áreas 

loteáveis e as vias, sendo materializadas com a implantação de marcos de concreto (ou outro 

dispositivo físico) nos vértices das áreas de interesse; 

 Implantação das redes de água, esgoto e iluminação/energia: consiste na implantação das 

referidas redes para atendimento as unidades projetadas;  
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  Pavimentação e sinalização viária: consiste nas atividades de implantação do pavimento e 

dispositivos de sinalização das vias projetadas; 

 Obras complementares: Obras e serviços de finalização como, por exemplo, colocação de 

grama e outros elementos de paisagismo, serviços de limpeza em geral, entre outros; 

 

As etapas previstas para implantação do Empreendimento podem ser observadas no cronograma 

físico apresentado na Tabela 2.3. 

 

2.8.1 - Estimativa de mão de obra 

Estima-se que no auge da implantação do condomínio atinja-se em torno de 30 funcionários, po-

rém somente para implantação do condomínio, considerando todas as etapas de infraestrutura com as 

suas respectivas particularidades, devem passar pela execução aproximadamente 100 profissionais.  

 

2.8.2 - Estimativa de custos de implantação 

O investimento previsto para a implantação do condomínio será de aproximadamente R$ 

18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).  

Há também um valor de R$ 422.900,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e novecentos reais) refe-

rente ao projeto de duplicação da Rua Ottokar Doerffel como contrapartida oferecida pelo empreendedor, 

que será melhor abordado na seção 6.6 Impactos sobre o sistema viário (6.6.16 – medidas mitigadoras e 

compensatórias)  

 

2.8.3 - Cronograma de implantação 

As atividades de implantação do referido empreendimento estão previstas para serem realizadas num 

período de 07 anos – 42 bimestres, como podem ser observadas no cronograma físico apresentado na 

Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 - Cronograma físico com as principais etapas previstas. 
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2.9 - Empreendimentos similares em outras localidades 

Conforme exposto na justificativa, o conceito aplicado ao empreendimento, chamado de “novo 

urbanismo” e urbanismo sustentável, e que busca uma integração maior dos usuários com o local, tanto 

oferecendo opções de lazer e cultura, como pela proposta de utilização mista do solo, onde além da 

habitação, seriam possibilitados a abertura de diversos segmentos econômicos, o que visam tornar pos-

sível um bairro completo, estimulando a mobilidade ativa e sustentável.  

O conceito, que foi cunhado na década de 80 nos EUA, com base nas críticas às cidades ameri-

canas, apontadas pelo historiador Lewis Mumford, a jornalista Jane Jacobs, entre outros, serviu como 

ponta pé crítico se contrapondo ao modelo modernista, que foi as bases para um modelo rodoviarista, 

onde as consequências mais danosas às cidades foi o seu espraiamento e uma forte dependência do 

automóvel individual. Este modelo modernista continua ainda muito vigente no Brasil, de modo que estas 

críticas e atualizações ainda foram pouco aplicadas no Brasil. 

A segunda etapa (2005) do bairro Pedra Branca, em palhoça, foi um dos primeiros a aplicar estas 

concepções para o planejamento brasileiro. Ainda podemos citar como modelos exemplares o empreen-

dimento “Parque da cidade” em São Paulo, e o Quartier, em Pelotas. Todos fazendo parte de diversas 

qualificações diferentes envolvendo sustentabilidade, como o Climate Positive Development, Green Buil-

ding Council Brasil e atendendo os requisitos e certificações LEED. 

 

2.9.1 - Pedra Branca, Palhoça – Santa Catarina 

Um dos melhores exemplos deste conceito de novo urbanismo ou urbanismo sustentável, está em 

Palhoça, Santa Catarina. O bairro Pedra Branca, que começou a ser construído em 1999, seguindo o 

modelo tradicional de loteamentos, teve contato em 2005 com o conceito de “novo urbanismo” e urba-

nismo sustentável, e levou para si esta bandeira de responder de forma diferente aos problemas gerados 

pela urbanização moderna, de forma pioneira no Brasil. (CIDADE PEDRA BRANCA, 2020). 

Inclusive, o grupo Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários S.A, que concebeu o bairro deste 

exemplo em Palhoça, faz parte do quadro de sócios do empreendimento joinvilense, escopo deste estudo,  

e ajudam a compor toda a equipe técnica que discute e concebe o urbanismo proposto. 
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 Localização do bairro Pedra Branca – SC 

Fonte: https://www.cidadepedrabranca.com.br 

 

 
 Master plan de ocupação compelta da área central do bairro Pedra Branca 

Fonte: https://www.cidadepedrabranca.com.br 
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 Praça Central bairro  

Pedra Branca, Palhoça –SC  

Fonte: https://www.cidadepedra-
branca.com.br/noticias/os-pilares-da-cidade-

criativa-pedra-branca 

 
 Pátio interno entre habitações 

Pedra Branca, Palhoça - SC 

Fonte: https://www.cidadepedrabranca.com.br/empre-
endimentos/patio-da-pedra 

 

2.9.2 - Parque da cidade, São Paulo – São Paulo 

Projeto com os mesmos objetivos já expostos, porém pelas características viárias do local e de 

conexões intermodais, como o trem por exemplo, teve um foco maior no setor comercial e de serviços.  

Um grande diferencial do projeto é a promoção da reutilização da água de chuva, coberturas ver-

des, sistema de coleta de lixo a vácuo e própria usina de separação do lixo, sistema de alta tecnologia 

(ICT) capaz de controlar em tempo real o consumo de energia, água, trânsito, entre outros (ROMANINI, 

2014). 
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 Localização - Parque da cidade, São Paulo/SP. 

Fonte: https://www.orealizacoes.com.br/comerciais/parque-da-cidade 

 

 
 Parque da cidade, São Paulo/SP. 

Fonte: https://www.orealizacoes.com.br/comerciais/parque-da-cidade 
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 Maquete eletrônica  

Parque da cidade – São Paulo/SP  
Fonte: https://www.orealizacoes.com.br/comerci-

ais/parque-da-cidade 

 
 Fase de construção 

Parque da cidade – São Paulo/SP  
Fonte: https://www.novatec.eng.br/portfolio/parque-da-

cidade/ 
 

2.9.3 - Quartier, Pelotas - Rio Grande do Sul 

Ainda em fase de construção, o Quartier é um bairro que possui todo o master plan desenvolvido 

pelo renomado Jaime Lerner arquitetos, sendo sua instalação total abringindo 30 hectares, com potencial 

construtivo de 400.000m². 

 

 
 Localização empreendimento Quartier, Pelotas/RS. 

Fonte: https://teitelbaum.com.br/quartier/ 
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 Maquete eletrônica bairro Quartier - 

Pelotas/RS 

Fonte: https://teitelbaum.com.br/quartier 

 
 Obras no bairro Quartier - Pelo-

tas/RS  

Fonte: https://teitelbaum.com.br/quartier/ 

 

 

 

2.10 - Contatos referentes ao EIV 

Nome: Azimute Engenheiros Consultores SC LTDA. 

CNPJ: 04.967.284/0001-40 

Cadastro IBAMA: 464738 

Registro CREA: 060.122-9 

Registro CRBio: 00.725-03 

Endereço: Rua Clodoaldo Gomes, 415 – Distrito Industrial – Joinville/SC 

Contato: (47) 3473-6777 (Paulo) 

E-mail: paulo@grupoazimute.com.br 

 



 

 

 

 

35 
 
 

EIV-9847-01-RE-01-02-B   ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV – JOINVILLE/SC 

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DO ESTUDO - 3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 

3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 
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3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

O município de Joinville está localizado na região Sul do País, município polo da microrregião 

nordeste do Estado de Santa Catarina. 

É a maior cidade do Estado, responsável por cerca de 20% das exportações catarinenses. É tam-

bém o 3º polo industrial da região Sul, com volume de receitas geradas aos cofres públicos inferior apenas 

às capitais Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).  

Figura entre os quinze maiores arrecadadores de tributos e taxas municipais, estaduais e federais. 

A cidade concentra grande parte da atividade econômica na indústria com destaque para os setores me-

talmecânico, têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico. O Produto Interno Bruto de Joinville 

também é um dos maiores do país, em torno de 18 milhões de reais por ano (IBGE ano de referência 

2010). 

A área em estudo está localizada na região sudoeste de Joinville, no bairro Anita Garibaldi, que é 

rodeado pelos Atiradores, Bucarein, Floresta e São Marcos. (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 - Delimitação do bairro Anita Garibaldi no município de Joinville 

Fonte: o Autor 
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O futuro empreendimento será implantado na Rua Gothard Kaesemodel nº 254, faz divisas tam-

bém com a Rua Ottokar Doerffel, Rua Concórdia e Rua Benjamin Willian Frank, bairro Anita Garibaldi, 

Joinville – SC, onde atualmente funciona o Parque Hansen e foi anteriormente recreativa da empresa 

Tigre, importante empresa de grande relevância histórica e econômica em Joinville, conforme Figura 3.2, 

3.3 e 3.4. 

 

 
Figura 3.2 - Visão da área de acesso ao imóvel pela Rua Gothard Kaesemodel. 

Fonte: Google Earth, 2020. 
 

 
Figura 3.3 - Visão da área de acesso ao imóvel pela Rua Ottokar Doerffel. 
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Fonte: Google Earth, 2020. 
 

 
Figura 3.4 - Visão da área de acesso ao imóvel pela Rua Concórdia. 

Fonte: Google Earth, 2020. 
 

Suas coordenadas geográficas seguem abaixo, na Tabela 3.1. 

 

Coordenadas de localização do imóvel. 

Coordenadas Geográficas e UTM: 

Latitude: 

26°18'58.95" S 

Longitude: 

48°51'45.22" O 

UTM (e): 

713364.71 m 

UTM (n): 

7087514.40 m 

 

A área do imóvel está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 
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3.1.1.1 - Planta de Localização 
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4.0 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

As áreas de influência são aquelas áreas afetadas direta ou indiretamente pelos impactos, positi-

vos ou negativos, resultantes do empreendimento, durante suas fases de implantação e operação.  

A delimitação destas áreas depende da variável considerada (meio físico, biótico ou socioeconô-

mico) e, também, das características e da abrangência do empreendimento. 

A delimitação das áreas de influência de projeto é uma importante ferramenta nos estudos de 

impactos ambientais e caracteriza-se por ser um dos requisitos legais para a avaliação dos impactos. 

São utilizados, geralmente, três conceitos de áreas de influência: Área Diretamente Afetada (ADA) 

Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII).  

 

4.1 - Delimitação da área de influência do empreendimento 

Com isso, a delimitação destas áreas se dá da seguinte maneira: 

 Área Diretamente Afetada (ADA): é delimitada pelo perímetro do imóvel, que contém uma área 

de 103.982,96m²; 

 Área de Influência Direta (AID): é delimitada pelas ruas do entorno, nas quais sofrerão influência 

principalmente em relação ao tráfego, a AID inicia no ponto P1, localizado na Rodovia BR-101, no 

alinhamento com a Rua Barbacena, seguindo pela Rua Barbacena até a Rua São Juliano, até o 

ponto P2, deste segue até a Rua Anita Garibaldi no ponto P3, seguindo nesta rua até o encontro 

com a Rua Rio Grande do Sul, denominado P4. Deste deflete a esquerda seguindo na Rua Rio 

Grande do Sul até o encontro na rotatória com a Rua Visconde de Taunay, no ponto P5. Desta 

deflete a esquerda na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, seguindo em alinhamento 

retilíneo até o encontro com a Rua Otto Parucker, denominado ponto P7. Deste segue pelo morro 

do Atiradores até o final da Rua Augusto Schlegel, marcando o ponto P8, que segue até a rotatória 

de encontro da Rua Ottokar Doerffel com a BR-101, denominando o ponto P9. Deste segue pela 

rodovia até o ponto P1, início desta descrição, conforme item 4.1.1. 

 Área de Influência Indireta (AII): é delimitada pela bacia hidrográfica do Rio cachoeira, que con-

templa uma área de 83,12km². Item 4.1.2 
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4.1.1 - Planta de Delimitação Área de Influência Direta 
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4.1.2 - Planta de Delimitação Área de Influência Indireta 
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5.0 - INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL 

Para a concepção de empreendimentos possivelmente causadores de impactos é de extrema 

importância que sejam consideradas todas as leis, normas, instruções, portarias e demais diretrizes inci-

dentes sobre a área de intervenção e atividade do empreendimento proposto. 

Com isso, a seguir são elencadas todas as diretrizes que devem ser consideradas para a área e 

empreendimento em estudo. 

O EIV está previsto na Lei Federal 10.257/2001 que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constitui-

ção Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

A Seção XII da referida lei dispõe o seguinte: 

 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que 

dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou auto-

rizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

Art. 37. O EIV será 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, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para 

consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental 

(EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

 

E para fornecer as diretrizes municipais e, regulamentar a elaboração e apresentação do EIV no 

município de Joinville, foi criada a Lei Complementar Municipal 336/2011, regulamentado através do De-

creto Municipal 30.210/2017.  

 

O Art. 1º desta Lei compila o objetivo principal do EIV: 

 

Art. 1º O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV é o documento que apresenta o conjunto de estudos 

e informações técnicas relativas à identificação, avaliação e prevenção dos impactos urbanísticos ou cons-

trutivos de significativa repercussão ou interferência na vizinhança quando da implantação, instalação ou 
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ampliação de um empreendimento, de forma a permitir a avaliação das diferenças entre as condições exis-

tentes e, as que existirão com a implantação ou ampliação do mesmo. 

 

O Art. 2º da mesma lei dispõe os empreendimentos nos quais é necessária a elaboração do EIV. 

O empreendimento em estudo enquadra-se no seguinte: 

 

II - edificação ou agrupamento de edificações, destinado ao: 

d)  Uso residencial, prestação de serviço, comercial ou de uso misto com mais de dezesseis (16) unidades 

autônomas e/ou gabarito de altura superior a quatro (04) pavimentos, situado em logradouro cuja seção 

de via seja inferior a doze metros (12,00 m); 

 

5.1 - Compatibilização com a legislação federal 

 Lei Federal nº 6.766/1979: dispõe sobre o parcelamento do solo urbano;  

 Lei Federal nº 10.257/2001: Estatuto da Cidade; 

  Lei Complementar nº 140/2011: fixa normas para a cooperação entre união, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 

relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; 

  Lei Federal nº 12.651/2012: dispõe sobre proteção da vegetação nativa;  

  Lei Federal 11.428/2006: dispõe sobre o regime de proteção da Mata Atlântica; 

  NBR 10.151: avaliação do ruído em áreas habitadas. 

 

5.2 - Compatibilidade com a legislação estadual 

 Decreto 14.250/1981: dispõe sobre a melhoria e a qualidade ambiental para o Estado;  

  Lei 16.342/2014: atualiza o Código Estadual do Meio Ambiente. 

 

5.3 - Compatibilidade com a legislação municipal 

 Lei Complementar Municipal Nº 29/1996: dispõe sobre o Código Municipal do Meio Ambiente. 

  Lei Complementar Municipal Nº 84/2000: dispõe sobre o Código de Posturas; 

  Lei Complementar Municipal Nº 261/2008: dispõe sobre o Plano Diretor (regulamentadas pelas 

leis complementares nº 336/2011 e nº 523/2019); 

  Lei Complementar Municipal Nº 470/2017: dispõe sobre os instrumentos de controle urbanístico 

– estruturação e ordenamento territorial; 
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  Decreto 18.250/2011: Regulamenta o processo administrativo de aprovação de projetos, alvará 

para construção, reforma, ampliação, demolição, e vistoria final de edificações, uniformizando pro-

cedimentos e especificando a sua dispensa; 

 Decreto 30.210/2017: Regulamenta o processo de aprovação do Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança – EIV no Município de Joinville e dá outras providências. 

 Decreto 38.868/2020: Regulamenta o processo administrativo para o licenciamento de constru-

ções e autorizações. 
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6.0 - IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO SOBRE A 
ÁREA DA VIZINHANÇA 
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6.0 - IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DE VIZINHANÇA 
A realização de um empreendimento normalmente provoca alterações no meio ambiente. Estas 

alterações são denominadas impactos ambientais, e podem melhorar ou reduzir a qualidade ambiental 

da área onde se localiza o empreendimento. 

A Resolução CONAMA nº 001/86, que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a 

avaliação do impacto ambiental, define em seu artigo 1º que “considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem a saúde, a 

segurança e o bem estar da população; às atividades sociais e econômicas; à biota; às condições estéti-

cas e sanitárias do meio ambiente; à qualidade dos recursos ambientais”.  

A palavra “impacto” refere-se, portanto, as alterações no meio ambiente físico, biótico e social 

decorrentes de atividades humanas em andamento ou propostas.  

Os impactos podem gerar efeitos positivos e negativos. Quando se fala em impactos ambientais 

decorrentes de ações humanas, há uma tendência em associá-los apenas aos efeitos negativos sobre os 

elementos do ambiente natural e social, pois a degradação ambiental que nos rodeia é resultado indese-

jáveis dessas ações. Porém, não se devem esquecer os impactos positivos, que em última instancia são 

os que conferem sustentabilidade econômica, social e ambiental ao empreendimento ou a atividade. 

Para mensurar os possíveis impactos a serem causados pelo empreendimento objeto deste estudo é 

necessário estudar as características específicas da região no que tange os meios físico, biótico e socio-

econômico. Portanto, neste capítulo é apresentado o diagnóstico da região considerando todos os aspec-

tos relevantes, possibilitando a prospecção dos impactos a serem causados pela operação do empreen-

dimento. 

 

6.1 - Meio físico 

 

6.1.1 - Características geológicas, formação e tipos de solo 

A região norte do Estado de Santa Catarina é ocupada em sua maior parte pela unidade geológica 

denominada de Complexo Granulítico de Santa Catarina, também conhecido como Complexo Luís Alves, 

compondo quase que a totalidade do denominado “Maciço Mediano” de Joinville (Hasui et al., 1975) (Fi-

gura 6.1). 

Numa escala mais detalhada, a região de Joinville é composta basicamente de embasamentos 

por granitos alcalinos, rochas sedimentares intercaladas com rochas vulcânicas, diques de rocha meta-

básica, diques de diabásio e sedimentos quaternários. O “Complexo Granulítico de Santa Catarina” ou 

“Luiz Alves” é composto pelas rochas mais antigas da bacia (rochas metamórficas do tipo gnaisse granu-

lítico, gnaisse migmatítico e quartzitos com formações ferríferas), com cerca de 2.600 milhões de anos 

(Arqueano/Proterozóico); os diques de rocha metabásica (Diabásio) pertencem à esta unidade. 
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Devido a urbanização e as ações antrópicas, o solo do município, principalmente nos núcleos 

urbanos, encontra-se alterado de sua natureza original. 

 

 

 Geologia da região do imóvel. 
Fonte: Mapa Geológico de Santa Catarina, Carta de Joinville – IBGE, 2004. 

 

De origem arqueana, esse complexo foi, ao final do Proterozoico Superior, intrudido pelas massas 

graníticas da suíte intrusiva Serra do Mar e, quase simultaneamente, coberto localmente pelos depósitos 

Vulcano-sedimentares do grupo Campo Alegre. 

A geomorfologia da região de Joinville é de grande diversidade nos aspectos litológicos e estrutu-

rais, onde são encontrados desde os sedimentos quartanários que correspondem primordialmente a pla-

nícies até rochas pré-cambrianas que estão entre as mais antigas de todo o território brasileiro e que 

correspondem a serras e montanhas, constituindo uma área onde a paisagem foi intensamente dissecada 

pelos agentes erosivos (Rogério Oliveira Rosa, Atlas Ambiental da Região de Joinville, 2003). 

Um aspecto geológico importante na região de Joinville foi a colisão que ocorreu por volta de 600 

milhões de anos do microcontinente Luís Alves e Itapoá-São Francisco. Tais áreas têm sua formação 

basicamente de gnaisses e migmatitos, que graduam para granitoides cinzas, formando o complexo Pa-

ranaguá, com formações variando entre 2.400 m.a e 1.900 m.a. O resultado da tal colisão foi o estabele-

cimento de uma zona de sutura milonitizada (rochas intensamente fragmentadas) oriundas do intenso 

vulcanismo, fruto da dinâmica tectônica da região. Como consequência da atividade tectônica, formaram-

LEGENDA: 
Área urbanizada 
ALA (Complexo Luiz Alves) 
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se estruturas do tipo Horst e Graben e duas bacias tectônicas, onde atualmente está situada a cidade de 

Joinville (GONÇALVES, 2000). 

Estas bacias foram preenchidas em primeira instância por sedimentos grosseiros (conglomera-

dos), e na sequência por sedimentos mais finos. Este material foi intercalado por tufos e derrames vulcâ-

nicos com composição predominante riolítica (KAUL & TEIXEIRA, 1982). 

O município de Joinville situa-se entre o Planalto e a Planície Flúvio-Marinha. No mapeamento 

realizado pelo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (2007), o município foi subdividido em seis 

compartimentos geomorfológicos distintos.  

O relevo do município de Joinville apresenta terrenos cristalinos da Serra do Mar e uma área de 

sedimentação costeira, tendo uma geomorfologia caracterizada por planícies, com ocorrência de morros 

isolados. Estes morros isolados apresentam uma forma sub-arredondada de ângulos não muito acentu-

ados, pois com o passar dos tempos, a erosão estabelecida sobre eles fez com que os taludes atingissem 

sua estabilidade natural, conforme se verifica no mapa abaixo (Figura 6.2). 

 

 
 Mapa de Relevo Município de Joinville. 

Fonte: Joinville Cidade em Dados, IPPUJ, 2013. 
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Da mesma forma que para a geologia, a urbanização e as ações antrópicas alteraram a pedologia 

do município nos núcleos urbanos. Em relação ao tipo de solo, a área a licenciar está enquadrada como 

Cambissolo – flúvico e háplico. 

 

 Unidade pedológica CYd+GXd: Cambissolo Flúvico distrófico gleissólico, horizonte A proemi-

nente, textura argilosa + Gleissolo Háplico Distrófico típico, horizonte A moderado, textura argilosa, 

fase Floresta Ombrófila Densa, relevo plano, substrato sedimentos do período Quaternário. 

 Unidade pedológica CXd1: Cambissolo Háplico distrófico típico, horizonte A moderado, textura 

argilosa, fase Floresta Ombrófila Densa, relevo ondulado, substrato gnaisse. 

 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA), os cambissolos háplicos 

são identificados normalmente em relevos forte ondulados ou montanhosos, que não apresentam hori-

zonte superficial A Húmico. São solos desenvolvidos de sedimentos aluviais ao longo de várzeas fluviais 

com níveis de fertilidade natural variáveis, medianamente profundos e ocupam relevo plano, sem pedre-

gosidade.  

De uma forma geral os cambissolos são pouco desenvolvidos, que ainda apresentam caracterís-

ticas do material originário (rocha) evidenciado pela presença de minerais primários. São definidos pela 

presença de horizonte diagnóstico B incipiente (pouco desenvolvimento estrutural) apresentando baixa 

(distróficos) ou alta (eutróficos) saturação por bases, baixa a alta atividade da argila, segundo critérios do 

SiBCS (Embrapa, 2006). Variam de solos pouco profundos a profundos, sendo normalmente de baixa 

permeabilidade. 

Em relação a suscetibilidade a erosão o imóvel, possui risco moderado na porção mais elevada, 

localizada a leste, e em sua maioria, possui risco baixo. 

A porção que possui risco moderado é aquela que compõe o fragmento florestal e não sofrerá 

intervenções. A porção menor delimitada como risco moderado, localizada a sul/sudoeste no imóvel, será 

alvo de movimentação de terras que na fase de licenciamento ambiental serão apresentados os projetos 

de terraplenagem juntamente com o estudo geotécnico. 
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6.1.1.1 - Planta de Pedologia 
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6.1.1.2 - Planta de Suscetibilidade a Erosão 
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6.1.2 - Topografia, relevo e declividades 

A maior parte da área urbana de Joinville apresenta altitude até 25,00 metros, relevo esse marcado 

pela região de planície, predominantemente plano, ou suavemente ondulado, onde ocorreu a ocupação 

antrópica. 

Nesta região de planície ocorrem morros isolados, constituídos de formas de relevo arredondadas, 

conhecidas como “Mar de Morros”, sendo o morro do Boa Vista o mais alto da área urbana com 220,00 

metros, ocupando parte significativa dos bairros Saguaçú, Iririú e Boa Vista. Destacam-se ainda eleva-

ções nos bairros: Bom Retiro, Aventureiro, Parque Guarani, Itinga e ao longo da BR-101, desde Pirabei-

raba ao Norte até o bairro Santa Catarina ao Sul, passando pela Zona Industrial Norte, Atiradores e São 

Marcos. 

O imóvel em questão possui topografia plana com cotas variando entre 15,00 metros e 35,00 

metros.  

Em relação a declividade, o imóvel, possui inclinação abaixo dos 16,25°. Uma pequena porção 

localizada a sudoeste está na faixa entre 25° e 45°. 
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 Levantamento topográfico do imóvel. 
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Considerando a forma do relevo juntamente com o projeto urbanístico, haverá a necessidade de 

modelagem do solo. No projeto de terraplanagem (Figura 6.4) está contemplado o corte e aterro (amarelo 

e vermelho, respectivamente) das vias internas do empreendimento. No restante do imóvel não haverá 

modificações no relevo.  

O volume referente ao corte é de: 41.381,00m³. Quanto ao aterro, terá volume de: 35.180,00m³ e 

para remoção da camada vegetal, será gerado 8.227,00m³. Todos os volumes são geométricos e so-

mente a camada vegetal será destinada fora do imóvel por empresa licenciada. Os demais volumes serão 

distribuídos internamente no imóvel. 

 
 Projeto de terraplanagem. 
Fonte: Azimute. 
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6.1.3 - Características do clima e condições meteorológicas 

 

6.1.3.1 - Clima 

O clima é o conjunto de variáveis atmosféricas que se interagem, as quais são: temperatura, umi-

dade, precipitação pluviométrica, pressão, ventos e evaporação.  

Devido a sua localização geográfica, o Estado de Santa Catarina está propenso à influência de 

diversos tipos de circulação atmosférica, caracterizando a região por apresentar a melhor distribuição de 

precipitação pluviométrica anual. Entre os sistemas atmosféricos pode-se destacar as frentes frias, os 

vórtices ciclônicos, os cavados de níveis médios, a convecção tropical, a ZCAS (Zonas de Convergências 

do Atlântico Sul) e a circulação marítima (BARBOSA, 2009 apud MONTEIRO, 2001). 

A localização geográfica influencia muito no clima de uma região e/ou microrregião, sendo assim 

verifica-se que o clima de Joinville tem seu comportamento ligado à sua localização geográfica e a in-

fluência do relevo, caracteriza-se por um clima úmido por sua proximidade com a Serra do Mar, a qual 

serve de barreira natural concentrando a umidade relativa e a proximidade com o litoral. 

Verifica-se que 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 Thornthwaite, as três subclasses da região são: AB’4 ra’ (superúmido) na planície 

costeira; B4 B’3 ra’ (úmido) nas regiões mais altas; e B3 B’1 ra’ (úmido) no planalto ocidental. 

 

 

 Temperaturas médias anuais em Santa Catarina, com destaque para a área de projeto. 
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6.1.3.2 - Temperatura 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima predominante na região é do tipo “mesotérmico, 

úmido, sem estação de seca” (Cfa). Segundo os dados do Laboratório de Meteorologia da Universidade 

da Região de Joinville (UNIVILLE), a temperatura média anual no período entre 1996 a 2011 foi de 

22,31°C, sendo a média das máximas 27,67°C e a média das mínimas de 17,33°C. Neste período, o ano 

que registrou a média da temperatura mais alta foi 2001, com média de 23,9°C; e o ano com menor valor 

médio foi 1999, com 20,4°C (Gráfico 6.1). Para o mesmo período, as maiores temperaturas ocorrem nos 

meses de janeiro a março e os meses mais frios foram de junho a agosto (Gráfico 6.2). 

 

 
 Temperaturas médias anuais entre 1996 e 2011. (*) Não foram fornecidos os dados para o mês de 

dezembro de 2011. 

Fonte: Estação Meteorológica da UNIVILLE. 
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 Temperaturas médias mensais entre 1996 e 2011. 

(*) Não foram fornecidos os dados para o mês de dezembro de 2011. 

Fonte: Estação Meteorológica da UNIVILLE. 

 

Entretanto, o clima urbano é um mesoclima inserido num macroclima com influências microclimá-

ticas perto do solo. Portanto, é resultado da ação da urbanização sobre um dado espaço terrestre, é a 

interação entre a ação ecológica natural e os fenômenos urbanos. Sendo assim, as cidades têm o poder 

de apresentarem uma característica climática que pode diferir da classificação da região do globo onde 

está localizada (LOMBARDO, 1985). 

As ilhas de calor formam-se pela ação da radiação solar que aumenta a temperatura do solo des-

nudo em relação às áreas circunvizinhas. A ausência da vegetação resulta em menor proteção do solo e 

o aumento de áreas cimentadas e construções verticais atuam sobre a retenção de umidade, diminuindo 

o efeito de esfriamento por evaporação (LOMBARDO, 1985).  

 

6.1.3.3 - Precipitação 

A precipitação pluviométrica é influenciada pela orografia da Serra do Mar, que atua como barreira 

natural à dispersão da umidade trazida do Oceano. Joinville situa-se nas bordas da Baía da Babitonga e 

do Oceano de onde os sistemas trazem a umidade que, encontrando a barreira do relevo, intensifica os 

processos de condensação e precipitação orográfica. Por este motivo, os índices de umidade totais e de 

precipitação apresentam valores maiores que as áreas do planalto. 

Para a coleta de dados pluviométricos procedeu-se um trabalho de identificação e localização 

dos postos pluviométricos existentes na região em estudo. Os dados foram obtidos através do site da 

ANA (Agência Nacional de Águas). 
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Tabela 6.1 - Características da estação Joinville. 

ESTAÇÃO JOINVILLE 

Código 02648014 

Bacia Atlântico, Trecho Sudoeste 

Sub-bacia Rios Nhundiaquara, Itapocu 

Rio - 

Responsável ANA 

Operadora EPAGRI-SC 

Latitude 26° 19' 18.12'' S 

Longitude 48° 50' 47.04'' W 

Altitude 6,0m 

 

De acordo com as isoietas do estado de Santa Catarina o índice pluviométrico médio anual fica 

em torno de 2200 mm, conforme ilustrado na Figura 6.6. 

 

 

 Isoietas do Estado de Santa Catarina, com destaque para a área de projeto. 

 

De acordo com as informações registradas pela Estação Pluviométrica nº 02648014, tem-se as 

precipitações mensais no período de observação compreendido entre os anos de 1940 e 2017, conforme 

apresentado no Gráfico 6.3. 
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 Histograma mensal de precipitações de 1940 a 2017. Fonte: Agência Nacional de Águas. 

 

O gráfico 6.4 abaixo ilustra os dados da distribuição mensal dos dias de chuva, de 1940 a 2017, 

sendo observado que os meses de probabilidade de maior ocorrência com vários dias de chuva são entre 

setembro a março, com o máximo registrado no mês de janeiro. 

 
 Distribuição mensal dos dias de chuva entre 1940 a 2017. Fonte: Agência Nacional de Águas. 

 

A umidade relativa do ar em Joinville está diretamente ligada a duas características básicas: a 

localização geográfica e a influência do relevo. Quanto à localização geográfica, a proximidade com o 

Oceano faz com que através da circulação marítima a região sofra a influência da umidade trazida do mar 

pelos ventos, principalmente de quadrante Nordeste. Já a presença da Serra do Mar contribui como bar-

reira para a passagem do ar, concentrando a umidade na região. A umidade relativa média anual do ar é 

de 78,35%. 
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 Níveis de conforto em umidade. Fonte: Weatherspark. 

 

6.1.4 - Características da qualidade do ar 

Atualmente, quase todas as grandes cidades sofrem os efeitos da poluição do ar. Esta poluição 

pode ser definida como qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, tempo ou característica 

que possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde e tem gerado diversos problemas nos 

grandes centros urbanos e nos ecossistemas.  

Conforme BARBOSA (2009), a urbanização altera a ecologia das cidades, desenvolvendo assim 

uma sobrecarga do ambiente natural devido a modificação nos padrões de produção de energia, causado 

pelas relações socioeconômicas. Este processo é maior nas cidades de crescimento rápido, pois com a 

aceleração da urbanização e, por consequência, o aumento das construções e diminuição das áreas 

preservadas, ocorre uma diferença significativa nos padrões climáticos entre as áreas circunvizinhas.  

Os padrões de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo para a concentração de um 

poluente na atmosfera, que garanta a proteção da saúde da população e do meio ambiente. Os padrões 

de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos 

e são fixados em níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada. Os padrões nacio-

nais foram estabelecidos pelo IBAMA e aprovados pelo CONAMA, por meio da Resolução CONAMA 

003/90. 

A resolução define poluente atmosférico como “qualquer forma de matéria ou energia com inten-

sidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabele-

cidos”, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-
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estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora; e prejudicial à segurança, os uso e gozo da proprie-

dade e às atividades normais da comunidade. 

As principais fontes de emissão de particulado para a atmosfera são: veículos automotores, pro-

cessos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O material parti-

culado pode também se formar na atmosfera a partir de gases como dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs), que são emitidos principalmente em atividades 

de combustão. 

Segundo o Instituto Ambiental do Paraná – IAP (2011), a emissão de gases nocivos ao efeito 

estufa gerados pelo tráfego motorizado nos grandes centros urbanos são, atualmente, maiores inclusive 

que as emissões industriais. No município de São Paulo, apesar de levar apenas 30% dos passageiros, 

os automóveis são responsáveis por 73% das emissões de gases do efeito estufa (IEMA, 2017). Esta 

desproporcionalidade também se reflete em outros parâmetros que impactam negativamente no ambiente 

urbano produzido, como é o caso dos espaços dedicados a este modal, seja em estacionamentos ou no 

próprio dimensionamento e desenho das vias públicas. 

Em um estudo realizado em três regiões distintas de Joinville (Silva et. al, 2016), sendo uma no 

distrito industrial, uma segunda no bairro Santo Antônio e a última no bairro América, limítrofe ao centro 

da cidade, foi observado as medidas de pH e concentrações de cloreto (Cl-), nitrato (NO3-) e sulfato (SO4 

2-) efetuadas em amostras de água da chuva, com objetivo de se avaliar as diferenças regionais do 

processo de poluição do ar em Joinville. 

 

 

 Concentração média ponderada pelo volume (MPV) dos ânions analisados nas amostras de precipita-
ção úmida em cada ponto de monitoramento e para a região (média geral). 

Fonte: Santos et. al (2016) 

 

A elevada concentração de indústrias no município, (244 em 2013, sendo 41 de alto potencial 

poluidor), somada com grandes concentrações de gases poluidores encontradas no centro da cidade, 

que reforçam o impacto que as emissões pelo transporte motorizado causam nas cidades, conduzem os 
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valores médios de poluição de Joinville (exceto o sulfato), a serem superiores à média de outros 32 tra-

balhos comparativos de outras regiões no mundo.  

São diversas as iniciativas pelo globo que tem por objetivo diminuir as contribuições de carbono 

pelos grandes centros urbanos, algumas delas com o objetivo de chegar a neutralidade, como é o caso 

do acordo de Paris, assinado em 2015 e que de 5 em 5 anos se reúne para avaliar e retificar seus com-

promissos. As soluções vão desde a mudança de materiais e técnicas construtivas mais sustentáveis nas 

edificações, como na promoção do transporte público de massas, com cada vez mais experiências de 

gratuidade, ou também por modificações legais e de concepções durante as revisões dos planos diretores 

das cidades. 

No ano de 2020, durante as eleições de disputa para a prefeitura de Paris, na França, foi exposto 

o conceito da cidade dos 15 minutos, que consiste resumidamente em uma cidade onde moradia, trabalho 

e lazer esteja acessível a todos os moradores a uma distância a pé ou de bicicleta de apenas 15 minutos. 

O debate sobre o modelo, que extrapolou esta esfera municipal, não é novo, porém emergiu com força 

durante a pandemia do Coronavírus.  

Esta ideia, de produzir uma cidade compacta, onde todos os serviços poderiam ser acessados a 

pé ou de bicicleta, tem na densidade urbana e na mescla do uso do solo a solução para uma redução da 

emissão dos gases do efeito estufa, como consequência da diminuição da necessidade de deslocamentos 

com transportes motorizados, e estas são justamente as premissas básicas de concepção deste projeto, 

na medida em que se visa oferecer além de opções de moradia de maior densidade, pontos de trabalho, 

comércio e lazer, tudo ao alcance de uma caminhada. 

A implantação do empreendimento também causaria a remoção das atividades industriais e de 

logística existentes hoje no imóvel, que com o seu fim contribuiriam para a diminuição das emissões 

geradas por estas atividades.  

O principal ponto negativo estaria na fase de execução de terraplanagem, onde por conta do corte 

e aterro de solo haverá partículas em suspensão, assim como a geração de gases emitidos pelo maqui-

nário, veículos, equipamentos e produtos, inerentes e em níveis compatíveis às atividades de construção 

civil em área urbana.  

Das atividades propostas pelo empreendimento, não é esperada a geração de materiais que com-

prometa a qualidade do ar durante a fase de operação, além daqueles oriundos do aumento do tráfego 

de veículos se comparados ao volume atual. 

 

6.1.5 - Níveis de ruído 

Segundo o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 

poluição sonora é o conjunto dos ruídos provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao 

mesmo tempo num ambiente qualquer. A OMS (Organização Mundial da Saúde) define que a partir de 

exposição a 55 dB inicia-se o estresse auditivo.  
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Em conformidade com a definição apresentada pela Resolução do COMDEMA nº 003/2020, no 

artigo 1º: “é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos 

ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma e que contrariem os níveis máximos 

de intensidade fixados por esta Resolução”. 

O ruído ambiental é caracterizado pelas diversas fontes que compõem um local de medição. NU-

NES et. al (2000) comprovaram que, no caso de mapeamentos sonoros urbanos, o ruído de tráfego vei-

cular é um dos maiores poluidores ambientais. 

A área está localizada entre quatro vias com diferentes configurações, segundo a classificação do 

Plano de Mobilidade de Joinville (IPPUJ, 2015). São elas, as Ruas Ottokar Doerffel, Gothard Kaesemodel, 

Concórdia e Benjamin Willian Frank, sendo ainda que as divisas limítrofes com estas ruas são pequenas, 

tendo seu maior confrontante lotes residenciais vizinhos e a Rua Concórdia, de menor impacto. 

 

  

 Localização do imóvel em relação as Faixas Viárias da região. 
Fonte: SimGeo, 2020. 

 

A rua Ottokar Doerffel é um importante eixo de transporte pesado de ligação Leste-Oeste, entra 

na categoria de acesso e é classificada como arterial, tendo sua principal característica funcional o acesso 

à cidade e saída para outros municípios, possuindo uma velocidade máxima de 60km/h, e está inclusa 

no Plano Viário para alargamento da faixa. Nesta rua se encontra uma utilização bastante intensa de 

comércio e serviços nos pavimentos térreos. 
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 Vista no sentido Norte da Rua Ottokar Doerffel esquina com a Rua Tiradentes, evidenciando resi-
dências de baixa densidade e prédio administrativo, com imóvel ao fundo. 

Fonte Google StreetView, 2019 

 

 

 Vista no sentido Sul da Rua Ottokar Doerffel próximo esquina com a Rua Gothard Kaesemodel, 
evidenciando comércios, com segundo acesso ao imóvel.  

Fonte Google StreetView, 2019 

 

A segunda via limítrofe, a rua Gothard Kaesemodel, também é uma importante via para o municí-

pio, fazendo uma ligação no sentido Norte-Sul da cidade, e está na categoria de via principal e classificada 

como arterial, e que como característica funcional formar a principal estrutura viária da cidade e permite 

articulação e deslocamento entre bairros. Embora possua essa classificação, esta rua ainda é pouco 

utilizada para comércio, sendo em sua maioria residências ainda de baixa densidade populacional. 
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 Vista no sentido Leste da Rua Gothard Kaesemodel, evidenciando residências de baixa densi-
dade, com acesso ao imóvel no fundo.  

Fonte Google StreetView, 2019 

 

 

 Vista no sentido Oeste da Rua Gothard Kaesemodel, evidenciando residências de baixa densi-
dade, com acesso ao imóvel no fundo.  

Fonte Google StreetView, 2019 

 

Já a Rua Concórdia, entra na categoria de via Secundária, classificada como coletora e tem função 

de coletar os deslocamentos locais, apoiar e alimentar a rede viária principal e é ocupada em sua maioria 

por residências de baixa densidade populacional. 
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 Vista no sentido Norte da Rua Concórdia, evidenciando residências de baixa densidade, com 
acesso ao imóvel na lateral. Fonte Google StreetView, 2019 

 

A Rua Benjamin Willian Frank é classificada como via local e possui função degarantir um acesso 

a áreas residenciais, possuindo neste caso em específico prédios de habitação em uma de suas esquinas, 

sendo o restante residenciais de baixa densidade.  

 

 Vista da entrada da Rua Benjamin W. Frank, evidenciando os novos edifícios residenciais e as de-
mais residências de baixa densidade. O acesso ao imóvel será feito após demolição de residência existente. 

Fonte Google StreetView, 2019 

 

Durante a fase de instalação do empreendimento, os ruídos e vibrações gerados por máquinas, 

circulação de caminhões e circulações de pessoas são processos considerados inevitáveis para o desen-

volvimento de todas as etapas, variando apenas em grau de intensidade ao longo das obras. De acordo 

com o artigo 6 da Resolução COMDEMA n 03/2020, para as atividades não confináveis dos serviços de 
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Construção Civil, o nível de ruído máximo é de 80 dB (A) para qualquer zona, permitido somente no 

horário diurno. 

Considerando que o empreendimento será um condomínio de unidades habitacionais, o Nível de 

Ruído Ambiente estimado durante a fase de operação é de 40 a 55 dB.  

A alteração dos níveis de ruídos em decorrência da operação do futuro empreendimento não cau-

sará impactos negativos na região, desde que as atividades atendam ao que consta no Anexo 01 da 

RESOLUÇÃO CONDEMA Nº 03/2020 (Tabela 6.2). Esta resolução tem por função atualizar e normatizar 

os limites de emissões de ruídos e sons, conforme ABNT e na Lei Complementar nº 470/2017 

 

Tabela 6.2 - Limites Máximos Permissíveis de Ruídos. 

 

 

Conforme consta na tabela, pelo zoneamento o empreendimento estaria enquadrado como Área 

mista predominantemente residencial, onde o nível máximo de ruído permitido é de 55dB(A) no período 

diurno (7-19h) e 50 dB(A) no período noturno (19-7h). 

Atualmente a região do projeto encontra-se bastante antropizada, é uma área comercial, com tra-

fego intenso por estar localizada em uma área próxima a uma via de ligação da cidade com a Rodovia. 

 

6.1.6 - Ventilação e iluminação 

Apesar de sua aparente imprevisibilidade, o vento traduz uma contínua movimentação da atmos-

fera, resultante da circulação de massas de ar provocada pela energia radiante do Sol e pela rotação da 

Terra. Entre os principais mecanismos atuantes, destaca-se o aquecimento desigual da superfície terres-

tre, que ocorre tanto em escala global (latitudes e ciclo dia-noite) quanto local (mar-terra, montanha-vale). 

Assim, é natural que as velocidades e direções de vento apresentem tendências diurnas e sazonais den-

tro de seu caráter estocástico. 

Sendo que esse fenômeno é consequência do movimento do ar de um ponto no qual a pressão 

atmosférica é mais alta em direção a um ponto onde ela é mais baixa, os ventos são de fundamental 

importância na dinâmica terrestre, visto que eles são modeladores do relevo, transportam umidade dos 
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oceanos para porções continentais, amenizam o calor das zonas de baixa pressão atmosférica, entre 

outros fatores. 

 

A ventilação depende de fatores fixos como: 

1. Localização e orientação das edificações. 

2. Forma e posição das edificações e espaços abertos vizinhos. 

3. Forma e características construtivas das edificações. 

4. Posição, tamanho e tipo de aberturas. 

 

E de fatores variáveis: 

1. Direção, velocidade e frequência do vento. 

2. Diferença de temperatura entre o meio ambiente interno e externo. 

 

Em Joinville existe uma maior frequência de ventos das direções leste (26,5%), nordeste (16,4%) 

e sudoeste (16,4%), e em menor frequência das direções sudeste (14,7%) e sul (13,4%). Os demais 

ocorrem em baixa frequência: norte (5,4%), oeste (4,4%) e noroeste (2,3%) (Cidade em dados, 2019) 

(Figura 6.15). 

Em uma base de dados complementar, oriundas da Análise Retrospectiva da Era Moderna 

(MERRA-2) da NASA, disponível no site Weatherspark, é possível observar esta variação de ventos ao 

longo do ano, o que quando cruzado com informações das temperaturas médias, viabiliza uma análise 

mais qualificada sobre quais os melhores ventos para determinadas épocas do ano.  

 

 

 Direção dos ventos. Fonte: Estação Meteorológica de São Francisco do Sul. 
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6.1.6.1 - Mapa de direção dos ventos e frequência 

 



© 2021 Microsoft Corporation © 2021 Maxar ©CNES (2021) Distribution Airbus DS 

A

V

.
 
J

U

S

C

E

L

I
N

O

 
K

U

B

I
T

S

C

H

E

K

A
V

.
 
G

E
T

Ú
L
I
O

 
V

A
R

G
A

S

R

U

A

 

R

I

O

 

G

R

A

N

D

E

 

D

O

 

S

U

L

R

U

A

 

V

I

S

C

O

N

D

E

 

D

E

 

T

A

U

N

A

Y

R

U

A

 

A

N

I

T

A

 

 

G

A

R

I

B

A

L

D

I

RUA DR. P
LÁCIDO GOMES

B

R

-

1

0

1

R
U

A
  B

A
R

B
A

C
E

N
A

R
U

A
 A

N
IT

A
  G

A
R

IB
A

LD
I

R
U

A
 O

T
T

O
K

A
R

 D
O

E
R

F
F

E
L

R
U

A
 
O

T
T

O
 
P

A
R

U
C

K
E

R

R

U

A

 

M

I

N

I

S

T

R

O

 

C

A

L

Ó

G

E

R

A

S

R

U

A

 

O

T

T

O

K

A

R

 

D

O

E

R

F

F

E

L

R
U

A
 D

E
S

. N
E

LS
O

N
 N

. G
U

IM
A

R
Ã

E
S

R
U

A
 
A

U
G

U
S

T
O

 
S

C
H

L
E

G
E

L

R

U

A

 

G

O

T

H

A

R

D

 

 

 

K

A

E

S

E

M

O

D

E

L

ANITA GARIBALDI

ATIRADORES

CENTRO

B
U

C
A

R
E

I
N

FLORESTA

SÃO MARCOS

GLÓRIA

SISTEMA DE PROJEÇÃO UNIVERSAL

TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM

DATUM SIRGAS 2000

MERIDIANO CENTRAL W51 - FUSO 22

PLANTA DE INCIDÊNCIA DE VENTOS

N

LIMITES DOS BAIRROS

LEGENDA

ÁREA DO EMPREENDIMENTO

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID

FERROVIA

EDIFICAÇÕES

COTA 40

SUDOESTE

16,4%

SUL

13,4%

SUDESTE

14,7%

LESTE

26,5%

NORDESTE

16,4%

LOCALIZAÇÃO:

ATIRADORES

ANITA GARIBALDI

N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
713000

AutoCAD SHX Text
714000

AutoCAD SHX Text
715000

AutoCAD SHX Text
7087000

AutoCAD SHX Text
7088000

AutoCAD SHX Text
GERTRUDES BENTA COSTA

AutoCAD SHX Text
CEMITERIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

AutoCAD SHX Text
GOTHARD KAESEMODEL

AutoCAD SHX Text
OTTOKAR

AutoCAD SHX Text
BR 101

AutoCAD SHX Text
DOERFFEL



 

81 
 
 

EIV-9847-01-RE-01-02-B   ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV – JOINVILLE/SC 

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DO ESTUDO - 6.0 - IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DA VIZINHANÇA 

A velocidade dos ventos tem uma média de 6,9 km/h, como podemos observar na Figura 6.16, 

oriundas da Análise Retrospectiva da Era Moderna (MERRA-2) da NASA, disponível no site Weathers-

park. 

 

 

 Gráfico da média de velocidade dos ventos mensais. Fonte: Weatherspark 

 

É notório observar que a velocidade média dos ventos em Joinville é relativamente baixa, sendo 

pouco determinante para criar medidas mitigatórias neste sentido, ainda mais considerando que os ventos 

mais fortes viriam da região leste e sul, e que por conta da localização do terreno, já sofreria um impacto 

grande da área antropizada. Portanto, é desejável, que se aproveite o máximo da ventilação natural pos-

sível, exceto, talvez, o aumento dos ventos provenientes do oeste justamente no período mais frio da 

cidade. Porém, a própria baixa velocidade do vento e o curto período de frio não justificam uma grande 

pertinência de proteção, exceto claro, por justificativas da incidência solar, bastante pertinente para esta 

orientação. 

A orientação das ruas e a própria disposição da área de equipamentos públicos na face sudeste 

facilitam a continuidade da circulação dos ventos predominantes dentro do empreendimento, não sendo 

um obstáculo para os vizinhos. 

As paredes das edificações expostas à ação direta dos ventos estão sujeitas a pressões positivas, 

enquanto as paredes posteriores e a cobertura estão sujeitas a pressões negativas. 

A distribuição das pressões sobre a edificação depende da direção dos ventos com relação ao 

mesmo, do fato de estar exposto ou protegido de correntes de ar, da velocidade do vento e do ângulo de 

incidência. Aqui, serão consideradas as duas primeiras citações, pois não se pretende avaliar a condição 

de conforto do empreendimento, mas as alterações provocadas pela sua implantação. 
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Com a construção do empreendimento serão criadas zonas de alta pressão com o contato com 

as fachadas Leste e Sudeste (frontal) do edifício, proporcionando a criação de uma zona de baixa pressão 

na fachada Oeste e Sudoeste (posterior). Nesta região é normal que haja um movimento turbilhonar em 

razão das diferenças de pressão (Figura 6.17). 

 

 

 Ação dos ventos - distribuição de pressão 
Fonte: Adaptado de Frota e Schiffer, 2003 e Gouveia, 2002. 

 

Qualquer elemento físico representa um obstáculo e contribui para o redirecionamento da massa de 

ventos da microrregião em que está inserida, podendo provocar prejuízos à ventilação e alterações de 

temperatura do entorno, porém, esse impacto deve ser mensurado em função do porte deste elemento e 

da configuração espacial de onde se localiza. A forma e a posição do edifício causam um efeito de circu-

lação de ar em redemoinhos na parte posterior. Em edifícios com mais de cinco andares o vento que 

incide frontalmente provoca a formação de rolo turbulento ao pé do edifício (Figura 6.18). 
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 Efeitos aerodinâmicos dos ventos 

 

Os afastamentos e recuos que o próprio plano diretor determina sobre os lotes permite o fluxo dos 

ventos e a iluminação natural na área de entorno ao empreendimento. 

Quanto a iluminação natural, é fato que o padrão de ocupação vertical promove sombreamento no 

entorno, mas a mensuração do impacto gerado depende do posicionamento das edificações em relação 

ao sol, dos recuos adotados e das características do seu entorno. Os próprios índices urbanísticos do 

município estabelecem os recuos e afastamentos mínimos em relação à altura dos prédios que visa jus-

tamente garantir este equilíbrio entre as interferências e a necessidade de atender a demanda por habi-

tações. 

 

6.1.7 - Recursos hídricos 

O município de Joinville localiza-se na Vertente Atlântica da Serra do Mar, que é formada por um 

conjunto de bacias isoladas, compreendendo 37% da área total do estado. Os rios desta vertente apre-

sentam um perfil longitudinal, bastante acidentado no curso superior. No curso inferior aparecem as pla-

nícies aluviais gerando meandros. Seus rios apresentam cheias no final do verão e na primavera, sendo 

que as vazantes ocorrem no início do verão e no inverno. 

Parte da rede hidrográfica de Joinville faz parte do Complexo Hídrico da Baía da Babitonga, com-

posto pelas bacias hidrográficas do Rio Cubatão, Rio Palmital, Rio Cachoeira, Rio Parati, Bacias Hidro-

gráficas Independentes da Vertente Leste e da Vertente Sul. Já os rios da Bacia Hidrográfica do Rio Piraí 

e do Rio Itapocuzinho fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu e estes desaguam na Lagoa do 

Itapocu, no município de Barra Velha. São abrangidas pela Área Urbana Consolidada do município de 

Joinville as seguintes bacias hidrográficas: Cubatão, Piraí, Cachoeira, Independentes da Vertente Leste 

e Sul e do Palmital. 

A área em estudo está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 
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A Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira é constituída predominantemente por áreas antrópicas, 

que compreendem 74,8% da bacia hidrográfica, onde ocorreram intervenções principalmente nos sedi-

mentos holocênicos, tais como os depósitos paludiais estuarinos (mangues), depósitos fluviais, depósitos 

fluvioestuarinos e depósitos coluviais. Na bacia hidrográfica predominam valores inferiores a 20 m de 

altitude e 3% de declividade, que representam relevos planos com ocorrência predominante do Cambis-

solo Flúvico. A análise de todas as características físicas da bacia hidrográfica, incluindo a alta pluviosi-

dade e a intensa ocupação antrópica, remete ao desenvolvimento de áreas de alta vulnerabilidade a 

eventos hidrológicos extremos, como inundações e deslizamentos. 

A bacia possui uma área de 81,4 km², perímetro de 59,2 km, e o rio principal (Rio Cachoeira) tem 

uma extensão de 16 km.  

É uma bacia amplamente urbanizada e comporta cerca de 50% da população de Joinville. 

Em relação a qualidade da água, de acordo com análise realizada no rio Jaguarão, pela Compa-

nhia Águas de Joinville – CAJ, em 2016, em ponto localizado nos fundos da Havan, a classificação de 

acordo com o Índice de Qualidade da Água – IQA, ficou enquadrado em REGULAR. 

 

 
 Classificação do Indice de qualidade da àgua 

 

O imóvel está próximo a um curso hídrico que atualmente se encontra tubulado e incorporado a 

microdrenagem do município (conforme mapa a seguir) e seu curso segue sob logradouro público, não 

gerando assim área de preservação permanente, conforme o Art. 9º da Lei complementar 601/2022, onde 

diz: Havendo via pública oficial localizada ao longo da margem do corpo d`água, não haverá a necessi-

dade de observância da Faixa Não Edificável (FNE) para os imóveis lindeiros à via. 

Conforme as informações obtidas no SIMGeo, a área da matrícula está fora da área da suscetível 

a ocorrência de alagamento e inundação, e a ocorrência das mesmas estão em áreas afastadas ao imóvel 

a ser implantado o empreendimento. 
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6.1.7.1 - Planta da Hidrografia cadastrada 
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6.1.7.2 - Planta da Mancha de inundação 
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6.2 - Meio biótico 

De acordo com o Mapa de Biomas do Brasil, publicado pelo IBGE (2019), todo o território de Santa 

Catarina está inserido no Bioma da Mata Atlântica (Figura 6.20). 

 

 
 Mapa de Biomas do Brasil. 

Fonte: IBGE, 2019. 
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A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais (Florestas Ombrófila Densa, 

Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) e ecossistemas asso-

ciados. 

Este bioma originalmente se estendia por, aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados do 

território brasileiro. Hoje os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% de sua 

cobertura original e encontram-se em diferentes estádios de regeneração. Mesmo reduzida e muito frag-

mentada, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20.000 espécies vegetais (cerca de 35% das 

espécies existentes no Brasil), incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Em 

relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de 

aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos, além dos outros grupos 

faunísticos.  

A alta diversidade e elevado índice de endemismos são reflexos das variadas características dos 

ambientes por onde o bioma se distribui, resultando em composições florísticas bastante diferenciadas, 

acompanhando as características climáticas e pedológicas da região onde ocorre. 

Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, tem importância vital para 

aproximadamente 70% da população brasileira que vivem em seu domínio. 

 

6.2.1 - Caracterização da vegetação 

Na região em estudo, a vegetação faz parte da formação da Floresta Ombrófila Densa, que é 

caracterizada por fanerófitos (macro e mesofanerófitos), além de lianas lenhosas e epífitas em abundân-

cia. A característica ombrotérmica desta floresta está relacionada aos fatores climáticos tropicais de ele-

vadas temperaturas e de alta precipitação ao longo de todo o ano.  

Tomando como critério o Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira apresentado no Ma-

nual Técnico da Vegetação Brasileira publicado pelo IBGE (1992), considerando os critérios fisionômicos-

ecológicos do mapeamento da vegetação, obedecendo a uma hierarquia de informações delimitadas pe-

los parâmetros dos ambientes ecológicos e esquematizadas segundo uma chave de classificação iniciada 

a partir de duas grandes classes de formações (florestal e campestre), a formação florestal foi subdividida 

segundo critérios topográficos nas faixas de altitude onde se situa a floresta. Três grandes faixas de 

latitudes foram estabelecidas para o Brasil: 

1)  De 5ºN a 16ºS; 

2)  De 16ºS a 24ºS; 

3)  Acima de 24ºS. 

Nestas faixas as formações são distribuídas de acordo com as cotas altimétricas e são assim 

divididas: 

  Terras Baixas – (1) 5m a 100m, (2) 5m a 50m e (3) 5m a 30m; 
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  Submontana – (1) 100m a 600m, (2) 50m a 500m e (3) 30m a 400m; 

  Montana – (1) 600m a 2.000m, (2) 500m a 1.500m e (3) 400m a 1.000m; 

  Alto-montana – (1, 2 e 3) acima dos limites máximo da formação montana.  

 

Tendo em vista o posicionamento geográfico da região em estudo, é possível afirmar que a vege-

tação que originalmente cobria o município de Joinville está predominantemente entre as formações da 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (acima de 24° S, entre 5m a 30m de altitude) e Submontana 

(entre 30m a 400m de altitude).  

Originalmente, grande parte do município era coberta por vegetação arbórea. No entanto, junto 

com o processo de colonização e, posteriormente, urbanização da região, as florestas foram dando lugar 

a uma nova paisagem, com edificações, parcelamento do solo, atividades agrícolas, comerciais e indus-

triais. Praticamente toda a área urbana do município sofreu o corte raso da vegetação e, em alguns pon-

tos, esta vegetação passou a se regenerar. 

A Matrícula nº 57.113 (antiga 10.851) abriga uma área de estacionamento e não possui árvores 

em seu interior. Portanto não será objeto deste estudo para o pedido de corte.  

Atualmente a Matrícula 57.414 (antiga 34.305) compreende o Parque Hansen. É uma área privada 

que possui 61.071,54 m², com ampla infraestrutura, com restaurante, lanchonete, quiosques, academia, 

parque infantil, ginásio coberto, campo de futebol, quadras esportivas, trilhas, pista de caminhada e esta-

cionamento para os visitantes. A área conta com um remanescente florestal, além de várias árvores es-

palhadas pelas áreas de lazer.  

Já a Matrícula nº 57.330 (antiga 17.205) é ocupada por galpões industriais e estabelecimentos 

comerciais. Nela estão presentes algumas poucas unidades de árvores isoladas. 

Os imóveis estão totalmente inseridos na malha urbana do município. Localizado numa região 

central, seu entorno é amplamente equipado com a infraestrutura urbana e edificações. É uma região de 

elevada importância econômica para o município, dotada de diversos estabelecimentos comerciais, resi-

denciais e industriais. Dentro do raio de 1km da área em estudo ainda são identificados importantes pon-

tos de serviço, como o Cemitério Municipal, Centro de Assistência Social e instituições de ensino. 

Embora a urbanização esteja consolidada nesta região, também são encontrados remanescentes 

florestais que ocupam, principalmente, as áreas acima da isoípsa 40, que são consideradas reservas 

paisagísticas e apresentam grandes fragilidades ambientais. Essas áreas possuem regime especial que 

regulamenta sua ocupação. Conforme estabelecido na Lei de Ordenamento Territorial - LOT (Lei Com-

plementar nº 470/2017), as áreas acima da isoípsa 40 são consideradas Áreas Urbanas de Proteção 

Ambiental (AUPA) e possuem grandes restrições de ocupação para efetiva proteção, recuperação e ma-

nutenção ambiental. Existem, ainda, as Áreas Relevante Interesse Ecológico – ARIES - Áreas Verdes 

Urbanas. As ARIES foram definidas pelo Diagnóstico Socioambiental realizado para o Município de Join-

ville, publicado pelo Decreto Municipal nº 26.874/2016 e disponibilizado pelo mapeamento do SIMGeo, e 



 

92 
 
 

EIV-9847-01-RE-01-02-B   ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV – JOINVILLE/SC 

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DO ESTUDO - 6.0 - IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DA VIZINHANÇA 

não implicam em novas regras de uso na área vegetada, mas, em alguns casos, podem restringir a apli-

cação de outras normas municipais no local (Figura 6.21). 

 

 

 Áreas de Relevante Interesse Ecológico – Áreas Verdes Urbanas e cota 40 nas regiões próximas 
à área em estudo, com destaque para a localização dos imóveis.  

Fonte: SIMGeo Joinville, 2020. 

 

Além das árvores isoladas, o imóvel conta ainda com um fragmento de remanescente florestal, 

que ocupa uma área de 8.852,89 m² e é formado por espécies nativas do bioma Mata Atlântica. Ele está 

situado atrás do restaurante e próximo aos quiosques e quadras cobertas, e limita-se às divisas da Ma-

trícula nº 57.414 (figuras e fotos abaixo). Contudo, considerando o projeto urbanístico, ele não sofrerá 

intervenção e, portanto, não será objeto do requerimento de corte. 

 

Legenda 

Imóvel em estudo 

Limite bairros 

Cota 40 

ARIE – Áreas de 

Relevante Inte-
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 Localização do fragmento florestal existente na área de estudo. 

 

 
 Vista, em segundo plano, do fragmento 

existente próximo ao restaurante. Data: 15/07/2020. 
Fonte: Acervo do autor. 

 
 Fragmento existente entre o restaurante 

e as quadras cobertas. Data: 15/07/2020. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

O local conta, ainda, com um parque infantil bastante arborizado localizado ao lado do restaurante 

(Figura 6.25). No estacionamento que atende ao parque e quiosques existe uma linha de vegetação, 

situada no talude entre o estacionamento e o ginásio (Foto 6.26). No restante do imóvel as árvores estão 

isoladas, compondo o paisagismo do terreno (Figuras 6.27 a 6.30). 
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 Parque arborizado ao lado do restau-
rante. Data: 15/07/2020. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 Vegetação em linha entre o estaciona-
mento e o ginásio. Data: 15/07/2020. 

Fonte: Acervo do autor. 

  

 

 Árvores isoladas da Matrícula 57.414. 
Data: 15/07/2020. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 Árvores isoladas da Matrícula 57.414. 
Data: 15/07/2020. 

Fonte: Acervo do autor. 
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 Árvores isoladas da Matrícula 57.414. 
Data: 15/07/2020. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 Árvores isoladas da Matrícula 57.414. 
Data: 15/07/2020. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Na Matrícula 57.330 só existem alguns poucos exemplares isolados, que se espalham pelo talude 

e próximo às divisas do imóvel (Figura 6.31 a 6.33). 

 

 

 Indivíduos presentes na divisa Leste da 
Matrícula 57.330 

Fonte: Acervo do autor 

 

 Goiabeira na divisa Leste, ao lado do 
galpão industrial. 

Fonte: Acervo do autor 
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 Indivíduos existentes no talude ao lado do galpão, próximo à divisa Leste. 

Fonte: Acervo do autor 

 

Com base nas diretrizes do projeto urbanístico e um estudo prévio a respeito das áreas a sofrerem 

movimentação de terra, foram determinadas as árvores que precisarão ser suprimidas. A identificação 

destes indivíduos foi realizada a partir de vistorias técnicas ocorridas durante o mês de agosto/2020. No 

total, será necessária a supressão de 118 árvores, sendo que 72 pertencem a espécies nativas e 46 a 

espécies exóticas. Nas Tabelas 6.3 e 6.4 são apresentadas as listas das espécies a serem suprimidas. 

 

Tabela 6.3 - Lista das espécies nativas arbóreas isoladas a serem suprimidas, com suas respectivas quantidades 
(N), Condição de Endemismo (End) e Status de Ameaça de Extinção, conforme as listas oficiais a nível estadual 

(SC) e federal (BR). 

Nº Família Espécie Nome popular N End SC BR 
5 Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. tanheiro 16 Não - - 

6 Fabaceae Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & 
G.P.Lewis sibipiruna 5 Não - - 

7 Fabaceae Dalbergia brasiliensis Vogel Marmeleiro 5 Sim - - 
15 Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitanga 1 Não - - 
2 Arecaceae Euterpe edulis Mart. Palmito-juçara 12 Não - VU 

4 Bignoniaceae 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex.DC.) 
Mattos Ipê-amarelo 1 Não - - 

8 Fabaceae Inga edulis Mart. Ingá-cipó 1 Sim - - 
12 Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin Jacatirão-açu 3 Sim - - 
10 Lauraceae Nectandra lanceolata Ness Canela-amarela 1 Sim - - 

11 Lauraceae Nectandra oppositifolia Nees. Canela-ferrugem 1 Não - - 
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17 Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Seca-ligeiro 15 Não - - 
13 Melastomataceae Pleroma granulosum (Desr.) D. Don Quaresmeira 1 Sim - - 
14 Melastomataceae Pleroma mutabile (Vell.) Triana Jacatirão-Joinville 1 Sim - - 
16 Myrtaceae Psidium cattleianum Sabine Araçá 2 Sim - - 
1 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira 1 Não - - 

9 Fabaceae 
Senna macranthera (DC. ex Collad.) 
H.S.Irwin & Barneby Fedegoso 5 Não - - 

3 Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Coqueiro-jerivá 1 Não - - 

  Total 72       
 

Tabela 6.4 - Lista das espécies exóticas arbóreas isoladas encontradas no imóvel, com suas respectivas quanti-
dades (N) e Origem. 

Nº Família Espécie Nome popular N Endemismo 
1 Annonaceae Annona L. Ata 1 Cultivada 
2 Araucariaceae Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. Pinheiro-de-natal 2 Cultivada 

3 Arecaceae Archontophoenix cunninghamiana 
H.Wendl. & Drude Palmeira-real 5 Cultivada 

4 Fabaceae Bauhinia variegata L. Pata-de-vaca 4 Cultivada 

5 Lauraceae Cinnamomum burmannii (Nees & T.Nees) 
Blume 

Canela-da-indoné-
sia 1 Cultivada 

6 Arecaceae Cocos nucifera Coqueiro-anão 3 Cultivada 
7 Fabaceae Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant 2 Cultivada 
8 Arecaceae Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. Palmeira-triangular 3 Cultivada 

9 Arecaceae Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & 
J.Dransf. Palmeira-areca 7 Cultivada 

10 Rosaceae Eryobotria japonica (Thub.) Lindley Nespereira 2 Cultivada 
11 Moraceae Ficus benjamina L. Figueira 2 Cultivada 

12 Araliaceae Heptaloeurum actinophyllum (Endl.) Lowry 
& G.M.Plunkett 

Árvore-guarda-
chuva 2 Cultivada 

13 Moraceae Morus L. Amoreira 2 Cultivada 
14 Pinaceae Pinus L. Pinus 1 Cultivada 
15 Myrtaceae Psidium guajava L. Goiabeira 8 Cultivada 
16 Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Jambolão 1 Cultivada 
 Total 46  

A expressiva quantidade de espécies exóticas com potencial ornamental reforça a condição do 

uso desses indivíduos na composição do paisagismo, estrategicamente alocadas no interior dos imóveis. 

O mesmo vale para as espécies nativas, sendo que muitas delas já são amplamente utilizadas na arbo-

rização urbana, como Cenostigma pluviosum (sibipiruna), Handroanthus chrysotrichus (ipê-amarelo), 

Handroanthus impetiginosus (ipê-roxo), Pleroma granulosum (quaresmeira), Pleroma mutabile (jacatirão-

joinville) e Senna macranthera (fedegoso). 

Na Figura 6.34 está apresentado um croqui com a distribuição das árvores a serem suprimidas. 
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 Distribuição das árvores a serem suprimidas. 
Fonte: o Autor 

  

6.2.2 - Áreas de preservação permanente, unidades de conservação e áreas protegidas 

No total, o Município de Joinville possui nove Unidades de Conservação, de diversas categorias. 

A maior delas é a Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca, com 2.408,42 km², localizada na 

zona rural do município. As Unidades de Conservação na área urbana estão estrategicamente distribuí-

das para a conservação dos principais morros e remanescentes florestais da região (Figura 6.35). 
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 Localização das Unidades de Conservação do município. 
Fonte: SIMGeo Joinville. 

 

O imóvel não possui áreas de interesse ambiental dentro do seu perímetro, sejam Unidades de 

Conservação ou APP de rio, nascente, ou acima da cota 40, como já demonstrado. 

 

6.2.3 - Caracterização da fauna 

A Floresta Atlântica constitui um dos mais importantes biomas do Brasil. Ocorre em áreas sujeitas 

a temperaturas relativamente elevadas e à alta precipitação. Não é considerada uma floresta homogênea, 

visto que suas formações vegetais variam conforme o terreno e as altitudes onde se encontram.  

Certas características, no entanto, são comuns a todas elas. Pode-se elencar como suas caracte-

rísticas mais marcantes o fato de serem florestas sempre verdes (perenifólias), cujos componentes em 

geral apresentam folhas largas (latifoliadas); crescem em ambientes muito úmidos (ombrófilas); possuem 

árvores de grande porte associadas a um denso sub-bosque formado por espécies de várias formas 

biológicas, principalmente epífitas e lianas, constituindo-se uma grande diversidade biológica e ambiental. 

A distribuição dos animais acompanha, geralmente, determinados padrões ambientais caracteri-

zados pela integração de muitos fatores como, principalmente, a vegetação, o clima (temperatura, umi-

dade do ar, chuva), a altitude e, estas por sua vez, dependentes de muitos fatores como a natureza do 

solo, tipo de drenagem, a topografia, a latitude, entre outros. 
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A fauna da mata atlântica pode ser dividida em dois tipos de acordo com o grau de exigência de 

habitat, hábitos alimentares e demais alterações ambientais, os quais podem ser determinados como 

especialistas ou generalistas.  

Os especialistas são exigentes quanto aos habitats que ocupam. Vivem em áreas de floresta 

primária ou secundária em alto grau de regeneração, apresentando uma dieta bastante específica. Para 

eles qualquer alteração do ambiente leva-os a procura de novos habitats que apresentem condições se-

melhantes às anteriores, além de necessitarem de grandes áreas para sobreviverem.  

Os generalistas são pouco exigentes, apresentam hábitos alimentares variados, altas taxas de 

crescimento e alto potencial de dispersão, e conseguem aproveitar grande diversidade de recursos ofe-

recidos pelo ambiente; em ambientes alterados estes animais podem adaptar-se adequadamente.  

A relação entre animais e plantas neste ecossistema é bastante harmônica. O fornecimento de 

alimento ao animal em troca do auxílio na perpetuação de uma espécie vegetal é bastante comum. Acre-

dita-se que três a cada quatro espécies vegetais da Mata Atlântica sejam dispersas por animais, princi-

palmente por aves e mamíferos, que se alimentam de frutos e defecam as sementes ou as eliminam antes 

da ingestão. Pássaros frutívoros possuem grande percepção visual e se alimentam de sementes, muitas 

vezes bem pequenas. Lagartos aproveitam os frutos caídos no chão, e mamíferos como os macacos, 

acabam proporcionando a dispersão em grandes áreas. 

Na caracterização ambiental é fundamental a correlação entre o meio e a fauna, o suprimento de 

alimento e a presença ou não de predadores. As aves são observadas explorando desde o espaço aéreo 

até o solo, distribuindo-se entre diversas classes alimentares encontradas na floresta. Os mamíferos de 

pequeno e médio porte executam deslocamentos entre a planície e a encosta e mesmo pelas áreas mais 

abertas, conforme o modo de vida de cada espécie. 

Santa Catarina encontra-se inserida completamente no domínio da Mata Atlântica, onde inclui 

diversas fisionomias florestais e ecossistemas associados; é o terceiro Estado brasileiro com maior área 

de remanescentes desta floresta. Possui aproximadamente 1.662.000ha onde destes, 280.000ha podem 

ser considerados florestas primárias e 1.382.000ha são florestas secundárias em estágio médio ou avan-

çado de regeneração (MEDEIROS, 2002). 

O principal fragmento florestal que se desenvolve pela região da área em estudo é o Morro do 

Atiradores.  

Conforme já demonstrado neste relatório, a área em estudo possui um pequeno remanescente 

florestal que, no entanto, não se conecta a outras áreas vegetadas. O fragmento mais expressivo e mais 

próximo do imóvel é o Morro do Atiradores, que ocupa 1.269.780,65 m² (SimGeo, 2020) (Figura 6.36). 
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 Localização da área de estudo em relação ao Morro do Atiradores 

Fonte: O autor 

 

Fragmentos florestais localizados em áreas de intensa ação antrópica assemelham-se às ilhas 

oceânicas, separadas dos continentes aos quais estiveram ligadas em outras épocas. Estas ilhas bioge-

ográficas encontram-se em equilíbrio quando o número de espécies presentes representa um balanço 

entre imigração e extinção. A distância entre os fragmentos e a diminuição das áreas naturais dificulta a 

dispersão e reduzem o tamanho das populações. O tipo de vizinhança, a redução da área dos fragmentos 

e a alta relação borda/interior, contribuem para o aumento da pressão dos predadores, competidores, 

parasitas e doenças.  

O grupo das aves é geralmente mais fácil de ser avistado em razão da sua facilidade de desloca-

mento e comportamento de algumas espécies. O grupo dos mamíferos, em especial os de grande porte, 

possui necessidades mais específicas para a sobrevivência, como áreas preservadas mais extensas, e 

geralmente esquivam-se de áreas com muitas interferências. Já os anfíbios, por possuírem hábitos pre-

dominantemente noturnos e discretos, tornam-se mais difíceis de serem avistados no ambiente natural. 
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6.2.3.1 - Avifauna 

Nas regiões urbanas o grupo mais representativo e frequentemente avistado é o da avifauna, 

uma vez que as aves podem se deslocar em grandes áreas para buscar alimento em outros fragmentos 

de mata na região. O grupo dos mamíferos encontra certa dificuldade em fixar comunidades no local, 

especialmente em razão da fragmentação dos habitats e pela caça ilegal. Estes fatores têm contribuído 

para o declínio da riqueza e abundância deste importante grupo. 

Através do método de observação direta foram registradas 18 espécies de aves, pertencentes a 

14 famílias, representantes de sete Ordens. A família mais representativa foi Turdidae, com quatro espé-

cies. A Tabela 6.5 apresenta as espécies identificadas em campo, bem como o tipo de observação para 

identificação. 

 

Tabela 6.5 - Lista de espécies registradas na área de estudo 

 

 

A avifauna local é composta por uma mescla de espécies de habitos sinantrópicos com aquelas 

associadas a ambientes florestais. Dada a alteração do fragmento em questão, a característica sinantropa 

se apresenta mais marcadamente representada por um contingente maior da avifauna observada. 

Outras espécies típicas de ambientes florestados também são registradas no local, como Ram-

phastos sp. e Turdus flavipes, possivelmente atraídas por outros remanescentes, com destaque para o 
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Morro do Atiradores, sendo o fragmento em questão uma área de incursão ocasional de indivíduos em 

busca de recurso oportunístico. 

 

6.2.3.2 - Herpetofauna 

Durante as visitas em campo não foram avistados representantes da herpetofauna. Em 

entrevista com trabalhadores local, no entanto, eles apontam para a presença de lagartos no local. 

Embora não tenham sido avistados representantes deste grupo no local, a existência de 

bromélias no imóvel representa um possível habitat para anfíbios, que muitas vezes vivem quase que 

exclusivamente nos estratos acima do solo. A presença de outras espécies de ofídios também é esperada. 

Contudo, por possuírem hábitos predominantemente noturnos e discretos, tornam-se mais 

difícieis de serem avistados no ambiente natural. 

 

6.2.3.3 - Mastofauna 

Assim como os anfíbios e répteis, os mamíferos também apresentam hábitos discretos no 

ambiente natural. Algumas espécies, em especial as de grande porte, possuem necessidades mais 

específicas para a sobrevivência, como áreas preservadas extensas, e geralmente esquivam-se de áreas 

com muitas interferências. 

Durante as atividades de campo não foi avistado nenhum exemplar de mamífero, com exceção de 

morcegos que sobrevoavam o local, especialmente no período crepuscular.  

Embora não tenham sido avistados, é esperado que espécimes da mastofauna tenham ocorrência 

no local, dada a plasticidade na interação que algumas espécies possuem com as estruturas e padrões 

ambientais de origem antrópica. Um exemplo disso é o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), 

que são frequentemente encontrados em centros urbanos, além de estarem presentes também nos frag-

mentos florestais. 

Um ponto a observar é a existência de animais domésticos que andam livremente pelo entorno, e 

que têm acesso livre ao imóvel. Este é um fator de pressão negativa para a fauna silvestre local. 

 

6.2.3.4 - Dados complementares 

Complementarmente às observações de campo, foram consultados resultados de outros 

levantamentos faunísticos realizados em áreas próximas ao local de estudo, que resultaram nas tabelas 

6.6 e 6.7. Nelas estão listadas as espécies apontadas pelos levantamentos através de observações 

diretas e que, consequentemente, são de possível ocorrência para o imóvel em questão.  

 

Tabela 6.6 - Lista da avifauna de possível ocorrência no imóvel, com base em levantamentos faunísticos 
realizados na região próxima à área de estudo. 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
Accipitridae Elanoides forficatus Gavião-tesoura 
Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 
Coerebidae Coereba flaveola Cambacica 
Columbidae Columbina talpacoti Rolinha-roxa 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu 
Zenaida auriculata Pomba-de-bando 

Cuculidae Piaya cayana Alma-de-gato 
Dendrocolaptidae Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado 
Emberizidae Sicalis flaveola Canário-da-terra 

Sporophila caerulescens coleirinho 
Volatinia jacarina Tiziu 
Zonotrichia capensis Tico-tico 

Falconidae Milvago chimachima Gavião-carrapateiro 

 Euphonia violaceae Gaturamo-verdadeiro 
Sporagra magellanica Pintassilgo 

Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro 
Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa 
Parulidae Basileuterus culicivorus Pula-pula 
Passeridae Passer domesticus Pardal 
Psittacidae Brotogeris tirica Periquito-rico 

Pionus maximiliani Maitaca-verde 
Rallidae Aramides saracura Saracura-do-mato 
Ramphastidae Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 
Thraupidae Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

Tangara cyanocephala Saíra-de-lenço 
Tangara sayaca Sanhaço 

Trochilidae Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-branca 
Ramphodon naevius Beija-flor-rajado 

Troglodytidae Troglodytes musculus Corruíra 
Turdidae Turdus flavipes Sabá-una 

Turdus leucomelas Sabiá-branca 
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Tyrannidae Attila rufus Capitão-de-saíra 
 

Tyrannus melancholicus Suiriri 
Vieronidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

 

 

Tabela 6.7 - Lista de anfíbios de possível ocorrência no imóvel, com base em levantamentos faunísticos 
realizados na região próxima à área de estudo. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
Bufonidae Rhinella ornata Sapo-da-floresta 

Rhinella icterica Sapo-cururu 
Rhinella abei Sapo  

Colubridae Sibynomorphus meuwiedi Dormideira 
Chironius sp. Cobra-cipó 
Liophis miliaris Cobra-d’água 

Craugastoridae 
  
  
  

Haddadus binotatus Rã-das-matas 
Dendropsophus microps Pererequinha 
Dendropsophus minutus Pererequinha 
Scinax fuscovarius Perereca-do-banheiro 
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Hylidae Hypsiboas bischoffi Perereca 
Hypsiboas faber Sapo-martelo 

Leiuperidae Physalaemus curvieri Rãzinha 

Leptodacrylidae 
  
  

Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora 
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga 
Leptodactylus marmoratus Rãzinha 

 

 

Em estudo realizado recentemente nos fragmentos florestais urbanos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Cachoeira, que inclui o Morro dos Atiradores (Dornelles et al., 2017), observa-se que a mastofauna 

ocorrente na região é representada por espécies de pequeno e médio porte. De acordo com o estudo, 

foram identificadas 13 espécies através de capturas, entrevistas, vestígios e avistamentos, que são 

apresentados na Tabela 6.8. 

 

Tabela 6.8 - Lista dos mamíferos registrados por amosrtagem no Morro dos Atiradores. 

 FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
1 Didelphidae  Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta 
2 Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 
3 Phyllostomidae Artibeus lituratus Morcego-das-frutas 
4 Carollia perspicillata Morcego  
5 Artibeus fimbriatus Morcego-das-frutas 
6 Procyonidae Nasua nasua Quati 
7 Procyon cancrivorus Mão-pelada 
8 Cicretidae Akodon cf. montensis Rato-do-mato 
9 Euryorzomys russatus Rato-do-mato 
10 Oligoryzomys cf. nigripes Rato-do-mato 
11 Dasyproctidae Dasyprocta azarae Cutia 
12 Sciuridae Gerlinguetus ingrami Esquilo  
13 Canidae Canis familiaris Cão  

Fonte: Dornelles et al., 2017. 

 

Conforme as listas oficiais publicadas a nível estadual (Resolução CONSEMA nº 02/2011) e fede-

ral (Portaria MMA nº 444/2014), nenhuma das espécies registradas está na lista oficial de animais em 

extinção. 

 

6.2.3.5 - Impactos e medidas mitigadoras e/ou compensatórias 

Os impactos e metidas mitigadoras foram identificados na tabela 7.1, no campo de quadro biótico.  

Em resumo, o impacto não é representativo, visto que o local está consolidado há muitos anos e 

a supressão de árvores trata somente de árvores isoladas, sendo muitas delas espécies exóticas. 

O fragmento florestal existente será mantido. 
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6.2.3.6 - Conclusão 

Como o empreendimento trata de um imóvel com ambiente urbanizado, já consolidado há muitos 

anos no local, e o corte de árvores proposto abrange somente árvores isoladas, e muitas destas exóticas, 

que hoje possuem somente função paisagística, não haverá impacto significativo para a biota local. 

O fragmento florestal existente, que possui melhores condições ecológicas e mais representativas 

será mantido, contribuindo da mesma forma para a Fauna, mantendo esta oferta de abrigo e alimento 

para os animais que se utilizam do fragmento.  

 

6.3 - Meio Antrópico 

O meio antrópico é aquele resultante das atividades humanas no meio ambiente. Os impactos no 

meio antrópico são aqueles que se referem à economia, à arrecadação e à estrutura de empregos, que 

revelam efeitos positivos para o Município, decorrentes da instalação e operação do empreendimento. 

A seguir apresentaremos a caracterização atual do ambiente. 

 

6.3.1 - Dinâmica populacional 

O Município de Joinville está localizado ao nordeste do estado de Santa Catarina, fazendo divisa 

com os municípios de Jaraguá do Sul (ao oeste), São Francisco do Sul (ao leste), Campo Alegre e Garuva 

(ao norte) e Araquari, Guaramirim e Schroeder (ao sul). Possui 1.127,946 km2 de território e uma popula-

ção estimada de 590.466 habitantes (IBGE, 2019). No Gráfico 6.6 é possível verificar o aumento da po-

pulação entre 1980 e 2019. 

 

 
 Evolução da população de Joinville entre 1980 e 2019. 

Fonte: Adaptado do IBGE, 2019. 
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São diversos os motivos que continuam tornando Joinville uma cidade atraente, com crescimentos 

econômicos e populacionais positivos frente a realidade brasileira. Sua economia bastante diversificada 

e desenvolvida, somado as igualmente crescentes cidades do entorno, ajudam a solidificar esta impor-

tância regional e estimular o aumento populacional do município. 

Referente aos aspectos sociais da região, o bairro Anita Garibaldi ocupa uma área de 3,04 km², e 

possui população estimada em 9.986 habitantes, sendo 52,9% de mulheres e 47,1% de homens, com a 

maioria da população (51%) formada por pessoas de 26 a 59 anos. 

A faixa etária da população residente no bairro é distribuída conforme mostra a Gráfico 6.7. 

 

 
 Faixa etária da população residente no bairro Anita Garibaldi.  

Fonte: Joinville em dados, 2017 

 

Os estudos do SEPUD (2020) projetam um aumento populacional em Joinville de 37% para o ano 

de 2040. Sendo que a população de projeto foi estimada em 3.802 pessoas para até o final destes 20 

próximos anos, gerando um aumento de 38% na atual população de 9.986 do bairro. 

A densidade também terá acréscimos. O bairro possui atualmente uma densidade de 32,84 habi-

tantes por hectare (ou 3.284 por km²). O Empreendimento possuirá sozinho uma capacidade para aden-

samento entre 300 e 400 habitantes por hectare (30.000 e 40.000 por km²) em sua fase final de ocupação. 

Os números parecem expressivos se comparado ao atual, porém Joinville de uma forma geral 

está bastante distante das boas práticas do urbanismo, sob diversos aspectos, inclusive a densidade 

populacional. 

Somente para fins comparativos, o famoso bairro Eixample de Barcelona, planejado ainda no sé-

culo 19, possui uma densidade habitacional de 35 mil habitantes por km². E a ONU recomenda uma 

densidade entre 45 à 68 mil hab/km². Acima disso, possuem ressalvas e posteriormente ainda existe um 

“teto” para se continuar obtendo qualidade de vida, onde por exemplo alguns bairros chineses e indianos 

ultrapassam — e muito (Mumbai ultrapassa os 300 mil hab por km²). 
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 Bairro Eixample, Barcelona. 

 

Portanto, o empreendimento acompanhará o crescimento natural da cidade, além de oferecer um 

adensamento habitacional dentro das recomendações internacionais, oferecendo a mais pessoas morar 

em uma região com uma infraestrutura existente e serviços adequados, evitando as pressões pelo es-

praiamento da cidade. 

Além destes benefícios listados, existe também os importantes e expressivos recursos advindos 

da coleta de impostos gerados por toda a área que será construída. 

 

 

6.3.2 - Uso e ocupação do solo 

Segundo a Lei Complementar Municipal 470/2017, a área do empreendimento pertence à macro-

zona urbana AUAP – área urbana de adensamento prioritário. 

Em relação ao zoneamento (setores e faixas viárias), o imóvel é caracterizado como SA-02 - setor 

de adensamento prioritário 02, e uma porção encontra-se caracterizada como área de influência de faixa 

viária.  

A AUAP conforme Lei Complementar Municipal 470/2017 é definida como “regiões que predomi-

nantemente não apresentam fragilidade ambiental, possuem boas condições de infraestrutura, sistema 

viário estruturado, transporte coletivo, equipamentos públicos comprovadamente capazes de absorver a 
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quantidade de moradores desejada, maior volume de atividades voltadas preponderantemente ao setor 

terciário de baixo impacto ambiental e existência de expressivos vazios urbanos”. 

De acordo com o mesmo dispositivo legal, os setores de adensamento são “setores destinados à 

função residencial, industrial, comercial, e de prestação de serviços, facultados outros usos complemen-

tares”. 

As faixas viárias são as “vias que concentram prioritariamente os usos comerciais e de serviços, 

caracterizando-se como eixos comerciais ao longo das principais vias públicas”. 

Com isso verifica-se que os objetivos e funções dos zoneamentos ao qual a área está localizada, 

vem ao encontro dos objetivos do empreendimento. 
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6.3.2.1 - Mapa do Zoneamento do imóvel 
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6.3.2.2 - Quadro de Ocupação 

 

Tabela 6.9 - ANEXO VII 

Requisitos Urbanísticos para a Ocupação do Solo 

QUADRO DE OCUPAÇÃO 

Macrozona Urbana 

Área Urbana de Adensamento Prioritário 

AUAP 

Coeficiente de Aproveita-
mento do Lote (CAL) 

Setor de Adensa-
mento Prioritário 

02 (SA-02) 
3,0 (1) 

Faixa Viária (FV) 4,0 (1) 

Quota de Adensamento - fração mínima do lote 
por unidade autônoma (em metros quadrados) 
(2) 

60m² 

Gabarito máximo (em me-
tros) (14)  

Setor de Adensa-
mento Prioritário 

02 (SA-02) 
25m (17) 

Faixa Viária (FV) 
(6) (17) 30m ou 45m (5) 

Taxa de Ocupação (em porcentagem) (10) 60% 

Embasamento (em porcentagem) (12) 70% 

Recuo Frontal (em metros) (10) 

Deverá ser livre de construção, e deverá garantir uma distância 
mínima de 5m (cinco metros) entre a linha frontal do imóvel e o 
alinhamento predial, e respeitar o ângulo máximo de 76º (se-
tenta e seis graus) em relação ao eixo da via existente, sendo 
permitido o escalonamento do recuo frontal. (7) 

Afastamentos Laterais e de Fundos (em me-
tros) (4) (10) (18) 

Deverão ser livres de construções, e não poderão ser inferiores 
a um sexto da altura da edificação (H/6), acrescida de 0,5m 
(cinquenta centímetros), garantida uma distância mínima de 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros), sendo aplicados a 
partir da base da edificação. 

Taxa de Permeabilidade (em porcentagem) (8) 20% 

Vaga de guarda de veículo para cada fração de 
Área Total Edificada - ATE, medida em metros 
quadrados (11) (15) 

50m² 

Vaga de carga e descarga para as edificações 
de uso residencial multifamiliar acima de 24 
unidades habitacionais (25) e (27) 

01 (uma) vaga, acrescida de mais 01 (uma) vaga para cada 96 
unidades. 

Vaga de carga e descarga para os usos comer-
cial, prestação de serviço e industrial, de médio 
e grande porte (26) e (27) 

01 (uma) vaga, acrescida de mais 01 (uma) vaga a cada 1000 
metros quadrados de ATE. 
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6.3.2.3 - Requisitos urbanísticos 

 

Tabela 6.10 - ANEXO IV -  Requisitos Urbanísticos para Parcelamento do Solo 

Loteamento e Desmembramento – Àrea Urbana 

REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA PARCELAMENTO DO SOLO LOTEA-
MENTO E DESMEMBRAMENTO 

MACROZONA URBANA 

Área Urbana de Adensamento Prioritário 

AUAP 

Área Mínima Destinada a Uso 
Público 

Equipamentos Urbanos e/ou Comunitários (1) 10% 

Áreas de lazer e recreação e espaços livres 
para uso público 5% 

Sistema Viário Básico 

Seções Tipo – Ver anexo V (5) (6) Seções 01,02 e 03 

Rampa máxima 15% (9) 

Declividade Transversal Mínima 0,50% 

Lotes (12) 
Área Mínima (2) (10) 240m² 

Testada Mínima (3) (4) (11) (13) 10m 

Quadras (7) 
Face máxima 200m 

Área máxima 40.000m² 

 

Tabela 6.11 - ANEXO IV -  Requisitos Urbanísticos para Parcelamento do Solo 
 Condomínio Urbanístico – Àrea Urbana 

REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA PARCELAMENTO DO SOLO  
CONDOMÍNIO URBANÍSTICO. 

MACROZONA URBANA 

Área Urbana de Adensamento Prioritário 

AUAP 

Área Mínima Destinada a Uso 
Público 

Equipamentos Comunitários (1) (4) 10% 

Área Mínima de Uso Comum 

Áreas de lazer e recreação (6) 5% 

Sistema Viário Interno 
Seções Tipo - Ver 

anexo V Seção 04 

Sistema Viário Interno Rampa máxima 20% 

Sistema Viário Interno Declividade Trans-
versal Mínima 0,50% 

Testada Condomínio 
Testada mínima 

 (2) e (3) 10m 
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6.3.2.4 - Usos admitidos 

 

De acordo com o Anexo VI da Lei nº470/17(*), descreve a classificação dos usos permitidos para 

o local. Será apresentado neste relatório somente os usos permitidos ao local. 

 
Classificação de Uso conforme zoneamento Setor de Adensamento Prioritário 02 (SA-02) e Faixa 

Viária (FV). 

 

Uso residencial 

Unifamiliar: Permitido 

Multifamiliar: Permitido (exceto edificação coletiva horizontal e conjunto de edificações coletivas horizon-

tais no zoneamento Faixa viária (FV) 

 

Comercial 

Varejista; Atacadista (CNAE 45, 46 e 47) 

Pequeno Porte: Permitido 

Médio e Grande Porte: Permitido somente na porção de Faixa viária (FV) 

 

Prestação de serviços 

Atividades de transporte, armazenamento e correio (CNAE 49 até 53) 

Pequeno Porte: Permitido 

Médio e Grande Porte: Proibido 

 

Agrosilvopastoril 

Agricultura, pecuária e serviços relacionados: 

Proibido, exceto a atividade de cultivo de flores e plantas ornamentais (CNAE 01.22-9), horticultura 

(CNAE.21-1) e criação de animais de estimação (CNAE 01.59-8) 

 

Produção Florestal 

Proibido 

 

Pesca e aquicultura: 

Proibido, exceto atividades de apoio a aquicultura. (CNAE 03.21 - 3/05 E 03.22 – 1/07) 

 

Indústria extrativista 
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Extração de carvão mineral; extração de petróleo e gás natural; extração de minerais metálicos; extração 

de minerais não metálicos; atividades de apoio à extração de minerais: 

Proibido, exceto extração de minerais não metálicos (CNAE – 08.99 - 1/99), de pedra, areia e argila 

(CNAE 08.1); apoio a extração (CNAE 09.9) no desassoreamento de rios, em obras de terraplenagem, 

de contenção de encostas, de infraestrutura urbana e na retirada de material de corte em obras de terra-

plenagem. 

 

Infraestrutura 

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia; Captação, Tratamento e Distribuição de Água; Coleta, 

Tratamento e Disposição de Resíduos Líquidos; Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos; 

Descontaminação e Outros Serviços de gestão de Resíduos: 

Permitido, condicionado parecer favorável do órgão ambiental competente. 

 

6.3.2.5 - Caracterização de uso e ocupação do solo 

O entorno da área do empreendimento – AID – tem ocupação mista, com a presença mais expres-

siva de unidades residenciais, comércios e prestadores de serviços, sendo este último o terceiro maior 

número de Joinville. Conta também com a presença, menos expressiva, de unidades industriais.  A tabela 

a seguir, disposta no material denominado “Joinville, cidade em Dados – Ambiente Construído” do ano 

de 2020, confirma tal informação. 

 

Tabela 6.12 - Usos das unidades autônomas por bairros. 

 
Fonte: Joinville em dados, 2020 
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6.3.2.6 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo. 
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6.3.3 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

 

Em 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Joinville alcançou 0,809, colo-

cando-o na 21ª posição nacional neste indicador, conforme Tabela 6.13. 

 

Tabela 6.13 - Índice de desenvolvimento humano: Municípios da região de Joinville - SC. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

 Incidência de Pobreza no Município de Joinville 

 

 Segundo IBGE os dados relacionados ao mapa de pobreza e desigualdade dos municípios brasi-

leiros, o Município Joinville atinge a faixa de 24,96 a 30,57% da população do município. Conforme a 

imagem a seguir. 

 

Município 2000 2010 
Renda 

2000 

Renda 

2010 

Longevi-

dade 2000 

Longevi-

dade 

2010 

Educa-

ção 

2000 

Educa-

ção 

2010 

Araquari 0,767 0,703 0,644 0,696 0,784 0,830 0,874 0,602 

Balneário 

Barra do Sul  

0,807 0,716 0,698 0,713 0,824 0,844 0,9 0,611 

Corupá 0,818 0,780 0,719 0,768 0,838 0,873 0,898 0,707 

Garuva 0,787 0,725 0,687 0,717 0,813 0,830 0,86 0,640 

Guaramirim 0,822 0,751 0,722 0,748 0,838 0,885 0,906 0,641 

Itapoá 0,793 0,761 0,728 0,739 0,765 0,874 0,887 0,682 

Jaraguá do Sul 0,85 0,803 0,779 0,793 0,819 0,865 0,952 0,755 

Joinville 0,857 0,809 0,776 0,795 0,859 0,889 0,936 0,749 

Massaranduba 0,835 0,774 0,735 0,749 0,88 0,867 0,89 0,714 

São Francisco 

do Sul 

0,82 0,762 0,743 0,740 0,811 0,859 0,907 0,699 

Schroeder 0,838 0,769 0,757 0,750 0,838 0,855 0,919 0,71 
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 Mapa de Pobreza e Desigualdade (%) dos municípios do estado de Santa Catarina. 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 IDHM - Sub-índice de Renda, 2000 e 2010 

 

A renda per capita em Joinville no ano de 2000 era de R$407,6 e no ano de 2010 evoluiu para 

R$1126,74, conforme Tabela 6.14. 

 

Tabela 6.14 - IDH e renda per capita nos anos de 2000 e 2010. 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

No bairro Anita Garibaldi, a renda dos habitantes está demonstrada a seguir. 

Município 
IDHM-Renda, 

2000 

IDHM-Renda, 

2010 

Renda per ca-

pita, 2000 

Renda per ca-

pita, 2010 

Araquari (SC) 0,644 0,696 184,7 609,76 

Balneário Barra do Sul (SC) 0,698 0,713 255,95 676,33 

Corupá (SC) 0,719 0,768 290,19 951,63 

Garuva (SC) 0,687 0,717 238,78 691,98 

Guaramirim (SC) 0,722 0,748 295,34 842,24 

Itapoá (SC) 0,728 0,739 305,39 793,24 

Jaraguá do Sul (SC) 0,779 0,793 414,14 1111,85 

Joinville (SC) 0,776 0,795 407,6 1126,74 

Massaranduba (SC) 0,735 0,749 319,15 847,63 

São Francisco do Sul (SC) 0,743 0,740 333,42 801,49 

Schroeder (SC) 0,757 0,750 363,81 852,50 
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 Distribuição de renda para os habitantes do bairro Bucarein. 

Fonte: Joinville Bairro a Bairro, 2017. 

 

6.3.4 - Estrutura produtiva e de serviços 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, em 

2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 93,2 bilhões, assegurando ao Estado a manutenção 

da 7ª posição relativa no ranking nacional. No mesmo ano, Joinville aparece na 1ª posição do ranking 

estadual, respondendo por 11,5% da composição do PIB catarinense. Na avaliação dos setores pro-

dutivos do município, a agropecuária contribuiu com 0,3%, a indústria com 47,1% e os serviços com 

52,6% do PIB municipal.  

O município configura-se como o terceiro polo econômico do sul do Brasil, atrás apenas das 

capitais do Paraná e do Rio Grande do Sul. Além do setor industrial, outros setores mostram-se cada 

vez mais dinâmicos, sobretudo com a abertura do comércio e serviços de elevada complexidade, es-

pecialmente nos bairros que se tornam cada vez menos dependentes do centro. 

Da Região Sul do país, Joinville é o terceiro município mais industrializado e o maior centro industrial 

do Estado de Santa Catarina. Conforme, tabela 6.9, possui um parque bastante diversificado, onde se 

destacam indústrias pertencentes a grandes grupos privados do ramo metalúrgico, metal-mecânico, 

elétrico, comunicações, transportes, celulose e têxtil, aos quais se juntaram, recentemente, os de ma-

teriais plásticos (polímeros), informática e cristais, concentrando no eixo Joinville-Jaraguá do Sul 

grande parte da indústria de equipamentos de Santa Catarina. 
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Tabela 6.15 - Principais produtos da indústria de Joinville. 
Fonte: Joinville em Dados, 2015 (IPPUJ). 

 

 

Embora de suma importância para o desenvolvimento de uma economia, gerando milhares de 

empregos e provocando históricos fluxos migratórios de outras regiões de Santa Catarina, do Paraná, 

de São Paulo e do Rio Grande do Sul (TERNES, 2002), a Industria tem deixado de ser o principal 

empregador e gerador de PIB do município desde 2015.  Segundo o IBGE, em 2017, o setor de servi-

ços já representava 54% do PIB e o da indústria com 33% (tendo uma queda de 8% em cinco anos). 

Segundo o Joinville em dados 2020, o bairro Anita Garibaldi só conta com 14 unidades indus-

trias operando, de 1.081 presentes em Joinville (1,3%). Já em serviços, ocupa a terceira posição do 

município, com 546 unidades autônomas no bairro, e o 9º no comércio.  

As atividades propostas para esta nova ocupação no imóvel corroboram com o fortalecimento 

das atividades ligadas ao setor de serviços e comércio. O local que já aconteciam atividades de lazer, 

entretenimento, serviços de logística e armazenagem continuarão a poder receber tais atividades, ex-

ceto as duas últimas. O modelo proposto ocupa de forma muito mais organizada e de forma a criar 

fachadas ativas para receber o comércio no pavimento térreo e liberar os pavimentos superior para 

atender ao uso residencial, produzindo inclusive a demanda necessária para o acréscimo destas ativi-

dades na região. 

A previsão é de a ocupação final comportar 402 salas comerciais e 146 unidades Open mall 

(varejo, gastronomia, serviço). Estima-se que seja empregado 2.010 pessoas para a parte comercial 

e ainda 438 pessoas para as áreas de serviços. 

Além dos empregos e da movimentação de diversos setores da economia, existe também os 

benefícios advindos da coleta de impostos gerados por estes estabelecimentos. 
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6.3.5 - Organização social da área de influência 

A definição de Organização social pode ser bastante ampla, mas de um modo geral, seria toda 

e qualquer entidade privada que exerça atividades intermediárias entre a sociedade e o Estado, sem 

objetivo de lucro. 

A organização social do bairro é representada principalmente por associações de moradores 

AMIGA – Associação de Moradores Anita Garibaldi. 

É possível verificar a atividade da associação pelo blog ou pelas redes sociais. Há um envolvi-

mento e esclarecimento sobre as reuniões e eventuais ações do poder público ou privado nos limites 

da região, mobilizando o debate e a fiscalização popular sobre tais empreitadas, além de outras co-

municações a respeito do município relacionado a saúde, legislações, urbanização e afins.  

No entorno do bairro existem diversas outras organizações sociais de influência. A saber: 

CREAS- POP – Secretaria de Assistência Social – R. Paraíba, 937 

Instituto Martinelli Solidariedade – R. Coronel Santiago, 177 

CIEE – Centro de Integração Empresa Escola Joinville – R. Ministro Calógeras, 733 

 

6.3.6 - Valorização ou desvalorização imobiliária 

Segundo Gaiarsa (2010), a ascensão ou decadência de uma cidade ou de partes dela está 

associada à valorização ou desvalorização de seus imóveis. Além das evidências que marcam a as-

censão de uma cidade, como a presença de novas edificações e de obras em andamento, bem como 

das que marcam a decadência, como a degradação dos prédios existentes e a ausência de novas 

edificações e obras, o valor dos imóveis também acompanha esses movimentos em relação direta. 

O fenômeno da valorização imobiliária é resultado da somatória dos movimentos agentes indi-

viduais e privados com aqueles resultantes das ações do Estado. Os indivíduos e as empresas, na 

busca de melhores oportunidades, atuando na produção, comércio ou serviços dentro da malha ur-

bana, ou os indivíduos, na busca por moradias, geram adensamento e aumento das demandas por 

infraestrutura e equipamentos públicos. O valor do imóvel é função de sua posição relativa dentro da 

cidade, e de suas características intrínsecas. A participação do Estado nesse processo dá-se por dois 

vertentes: como empreendedor (quando investe na implantação ou melhoria da infraestrutura urbana 

ou equipamentos públicos) e como regulador (regulamentação do uso e ocupação do solo) (GAIARSA, 

2010). 

As alterações de uso propostas para o local e a própria extensão da área possuem por si só 

potenciais transformadores do valor sobre o solo. Primeiro pelo próprio fim das atividades industriais e 

de logísticas no local, que exigiam grandes áreas e diminuíam consideravelmente a densidade em 

locais com uma boa infraestrutura pública já instalada, além de polos geradores de tráfego pesado. O 

segundo ponto principal são as próprias atividades propostas para ocupar este imóvel, pois além dos 

projetos habitacionais, toda uma nova proposta de conciliar serviços, cultura, lazer, trabalho e moradia 
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no local está sendo concebida, podendo atender não somente aos usuários desta área específica, mas 

servindo também a região contígua, contribuindo, portanto, para a valorização imobiliária da região. 

 

6.4 - Impactos na estrutura urbana instalada 

Foram avaliados os impactos gerados pelo empreendimento em relação ao consumo de água, 

energia elétrica, telefonia, geração de esgoto, águas pluviais, drenagem, pavimentação, iluminação 

pública e resíduos sólidos. 

A região na qual o empreendimento será instalado possui infraestrutura necessária para o desen-

volvimento da atividade.  

São listados, a seguir, alguns serviços disponibilizados na região: 

 Disponibilidade de serviço de fornecimento público de água e rede de coleta e tratamento pela 

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE; 

  Disponibilidade de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária CELESC; 

  Disponibilidade de serviço de coleta de resíduos sólidos pela Ambiental; 

  Sistema de telecomunicação; 

  Sistema viário (abordado no tópico específico 6.6); 

  Transporte público (abordado no tópico específico 6.6.3); 

  Equipamentos urbanos. 

 

Como um dos principais objetivos do referido empreendimento é oferecer aos usuários autono-

mia para o desenvolvimento de atividades de lazer, estudo e trabalho em um mesmo local, serão 

implementados no empreendimento equipamentos urbanos e estabelecimentos para atender este ob-

jetivo e fazer com que a comunidade tenha suas necessidades do cotidiano atendidas com os estabe-

lecimentos da própria área.  

A seguir são apresentadas informações referentes a infraestrutura do município de Joinville 

como um todo e itens referentes especificamente ao bairro Anita Garibaldi. 

 

 

6.4.1 - Equipamentos Urbanos e Comunitários 

A Lei Federal nº 6.766/79 conceitua Equipamentos Urbanos e Equipamentos Comunitários da 

seguinte maneira: 

Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e 

similares. 

Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de es-

goto, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 
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O mapa no capítulo 6.4.1.5 identifica os equipamentos públicos comunitários relacionados a 

educação, lazer e saúde da região. Na sequência serão ampliados e abordados individualmente todos 

os equipamentos urbanos e comunitários da região.  

 

6.4.1.1 - Equipamentos de lazer 

Conforme mencionado, parte do imóvel é operado como um parque privado de lazer, chamado 

parque Hansen, que substituiu a administração antiga da própria empresa Tigre focada no atendimento 

aos seus colaboradores. 

O parque em questão é a mais expressiva opção de lazer da região, onde oferece diversas 

opções de atividades físicas, através de suas quadras de esportes e pista de corrida, abertas ao pú-

blico, além de academia, atividades aeróbicas e lutas marciais, que se utilizam da locação do espaço. 

Possuem também áreas para atividades com animais, áreas dedicadas a eventos para alugar e opções 

de gastronomia. 

Devido à baixa densidade do entorno, e entre outros fatores culturais, apesar da boa infraes-

trutura para tais atividades, o espaço tem sido pouco aproveitado pela população em geral, não atin-

gindo uma cota satisfatória de usuários para a sua continuidade, uma vez que apesar de aberto ao 

público, é propriedade e gerido por uma entidade privada. 

Com a desativação do parque e instalação do condomínio, algumas atividades esportivas que 

exigiriam uma quadra esportiva não seriam incorporadas ao novo empreendimento, porém todos os 

demais usos serão absorvidos, além da permanência das opções de gastronomia e eventos. 

O condomínio de lotes produzirá um espaço público de altíssima qualidade. Contando com a 

participação de diversos profissionais do urbanismo e do paisagismo, o projeto tem na utilização dos 

espaços públicos a sua essência. Para isto, se propõem que todas estas vias internas recebam arbo-

rização ao longo do seu traçado, jardins de chuva como solução inovadora de apoio a drenagem ur-

bana e criação de paisagem natural, obras de arte e instalações artísticas interativas em diversos 

pontos, tratamento de iluminação nas vias e praças públicas voltadas para a segurança dos pedestres, 

ciclovias protegidas e mobiliários de apoio a ciclistas, mobiliário para descanso sombreados e abertos, 

praças e áreas verdes, manutenção da arborização existente, mobiliário infantil multiuso contemplando 

balanço, escorregador, escalada e giro, espelho de água para contemplação e brincadeiras infantis, 

espaços dedicados aos animais, anfiteatro ao ar livre, etc. 

Durante a fase de operação, é oportuno reforçar que embora a utilização deste espaço do con-

domínio de lotes seja aberta para o uso público, a sua manutenção será responsabilidade do ente 

privado, de forma a não onerar a municipalidade.  

A infraestrutura descrita proporcionará diversas atividades ao ar livre e gratuitas para toda a 

população, e ainda serão acrescidas de mais opções a medida em que a comercialização dos lotes e 

suas edificações surjam.  
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 Proposta paisagística de implantação geral. 

 

 

 Proposta paisagística para praça principal. 
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 Maquete eletrônica da proposta para praça principal. 

 

 

 Maquete eletrônica da proposta para área infantil. 
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 Maquete eletrônica da proposta de praça denominada “movimento” 

 

 

6.4.1.2 - Equipamentos culturais 

O projeto compreende que a cultura de uma população e uma cidade é essencial para a sua 

continuidade e desenvolvimento. Ela deve ser fomentada, deve buscar a diversidade de ideias, atores 

compreende também que é nos espaços públicos, através mescla de usos e nas suas apropriações, 

que diferentes públicos de Joinville se conectariam, sendo um dos fatores que ajudaria a produzir um 

espaço ativo de trocas para uma cidade mais diversa. 

Em um raio de até 4 km está localizado a maioria dos museus e galerias de arte de Joinville, 

sendo que alguns destes ainda contam também parte da história arquitetônica da cidade, porém como 

forma de potencializar a produção cultural local e atrair os benefícios descritos para o bairro e para a 

cidade, o empreendimento irá doar um imóvel de aproximadamente 4.800 m² para a instalação da 

sede própria do Musicarium Academia Filarmônica Brasileira.  

Conforme matéria publicada no jornal O Município (2021), o Musicarium surge em 2017 como 

Instituto Core de Música, focado na formação de base com musicalização infantil e iniciação musical, 

e Após três anos, com metas cumpridas, uma Orquestra Infantojuvenil formada e novos objetivos ainda 

maiores no horizonte, o Instituto Core de Música assume identidade jurídica própria como Musicarium 

– Academia Filarmônica Brasileira, do latim, o local onde se faz música. 

Conforme matéria no jornal O município (2021) atualmente, são mais de 180 alunos bolsistas, 

a partir dos quatro anos de idade, a maioria proveniente da rede pública de ensino, e o objetivo é dar 

continuidade a este projeto e aumentar o seu potencial. 
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A nova sede deve receber orquestras do Brasil e do exterior, inserindo a cidade no circuito 

internacional de grandes concertos e eventos, contribuindo para alavancar também o turismo e o aque-

cimento da economia criativa na cidade. 

O Musicarium irá oportunizar que a comunidade vivencie a música não apenas dentro da sala 

de concertos, pois o projeto prevê a transmissão de espetáculos com projeção de áudio e vídeo de 

alta qualidade na área externa do prédio, possibilitando que mais de 2 mil pessoas apreciem as apre-

sentações gratuitamente, criando um espaço de integração sociocultural bastante relevante para o 

país. 

 

 

 Proposta/maquete 3d do Musicarium. 

 

6.4.1.3 - Educação 

A declaração do Direito à Educação é particularmente detalhada na Constituição Federal (CF) 

da República Federativa do Brasil, de 1988, artigo 25 que diz “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o tra-

balho.”, representando um salto de qualidade, com maior precisão da redação e detalhamento, intro-

duzindo-se, até mesmo, os instrumentos jurídicos para a sua garantia. 

A vizinhança imediata conta com escolas da esfera municipal estadual e privadas, que abran-

gem desde os primeiros meses de idade ao ensino superior, apresentados a seguir: 
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Tabela 6.16 - Quadro de distâncias dos equipamentos de educação. 

Educação Pública Nível 
Distância até o 

imóvel 

E. Municipal Anita Garibaldi Fundamental I 1,1km 

E. Estadual João Martins Veras Fundamental I e II; Ensino Médio 1,4km 

E. Municipal Paul Harris Fundamental I e II 1,7km 

CEI Mundo Azul Centro de Educação Infantil 1,7km 

Educação Privada Nível 
Distância até o 

imóvel 

CEI dó ré mi Centro de Educação Infantil 1,1km 

CEI Viva eu viva tu Educação Infantil 1,6km 

CEI Caracol Centro de Educação Infantil 1,2km 

Curupira Centro de Educação Infantil 1,3km 

Colégio Siloé Educação Infantil; Fundamental I e II 1,4km 

UNISOCIESC Ensino Superior 1,0km 

Instituto COREE 
Educação Infantil; Fundamental I e II; Ensino 

Médio. 
1,2km 

Escola Adventista Centro de Educação Infantil 1,3km 

CNEC – Colégio Cenecista José Elias Moreira 
Educação Infantil; Fundamental I e II; Ensino 

Médio; Cursos Técnicos; Ensino Superior 
2,5km 

Colégio dos Santos Anjos 
Educação Infantil; Fundamental I e II; Ensino 

Médio. 
2,5km 

Univille – und. Centro Ensino Superior 2,8km 

SENAI sul Ensino médio/ Técnico 2,9km 

Bom Jesus/ IELUSC Ensino Superior 3,5km 

 

Conforme a quantidade de locais, as distâncias e o perfil sócio econômico do bairro e dos 

futuros moradores, acredita-se que o local é atendido, tanto pelo setor público, como privado, em todas 

as esferas do ensino. 

6.4.1.4 - Saúde 

A Constituição Federal do Brasil, em 1988, passou a definir saúde como um direito de todos e 

um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação (Art. 196 e 198). 

O bairro conta com dois equipamentos públicos de saúde históricos no desenvolvimento da 

cidade, além de duas unidades básicas de saúde nos bairros vizinhos São Marcos, Bucarein e Flo-

resta. 

 

Tabela 6.17 - Quadro de distâncias dos equipamentos de saúde. 
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Unidade de saúde Distância até o imóvel 

Maternidade Darcy Vargas 1,7km 

Hospital São José 2,2km 

Hospital Dona Helena 3,3km 

Unidade Básica de Saúde – São Marcos 1,5 km 

Unidade Básica de Saúde – Bucarein 2,8 km 

Unidade Básica de Saúde – Floresta 3,1 km 

 

O Hospital São José, que levou este nome somente após a profissionalização dos serviços em 

1947, substituindo a gestão anterior composta por freiras do hospital de caridade que operava desde 

1906 na mesma localização, tem na verdade, conforme Guedes (1996, apud ND, 2011) toda uma 

história anterior que nasce junto com a própria empresa colonizadora, porém de forma bastante pre-

cária e pouco útil, uma vez que faltavam recursos de todos os tipos, como humanos, técnicos e cien-

tíficos. 

Historicamente o hospital sofre com superlotações, pois além de atender a população de Join-

ville, ampara as regiões vizinhas. Ainda em 1912, conforme a autora supracitada, um relatório do su-

perintendente Procópio Gomes mostrava que 21% dos internados do hospital municipal vinham de 

fora. Ainda assim, o hospital é uma referência pública em diversas especialidades, como em Urgência 

e Emergência Adulto, Tratamento Intensivo Adulto, Neurologia e Neurocirurgia, Oncologia, Ortopedia 

Traumatologia, Tratamento de Queimados, Transplante de Córnea, Rins e Fígado. (TCE-SC, 2013).  

Já a maternidade Darcy Vargas, inaugurada em 1947, conta com quase 6.000m² de área cons-

truída, possui especialidade em: Ginecologia e Obstetrícia, Anestesiologista, Cardiologista, Hematolo-

gista, Neonatologista, Neuropediatra, Obstetra, Oftalmologista, Ortopedista Pediátrico, Pediatra, Psi-

quiatra, Radiologista, entre outros serviços de apoio.  

A região ainda é extremamente bem servida pelo setor privado de saúde, sendo, portanto, todo 

o conjunto da saúde suficiente para atender a demanda da região.  
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6.4.1.5 - Mapa equipamentos públicos da região 
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6.4.2 - Saneamento Básico 

 

6.4.2.1 - Abastecimento de água potável 

O sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Joinville é executado e coor-

denado pela Companhia Águas de Joinville. A coleta da água é realizada no rio Cubatão, responsável 

pelo abastecimento de 70% da cidade, e no rio Piraí, responsável pelo abastecimento de 30% da 

cidade, sendo que ambos estão localizados na Área de Proteção Ambiental da Serra Dona Francisca, 

situados na região das encostas da Serra do Mar, apresentando condições ideais em termos de dis-

ponibilidade e qualidade da água. O tratamento da água é realizado nas duas estações de tratamento 

localizadas nas margens dos rios citados, de onde ocorre também a distribuição para todo o município. 

 

 

 Localização das ETA’s, canais e nascentes. 

Fonte: Joinville em Dados, 2017 (IPPUJ). 

 

O sistema de abastecimento de água em Joinville atende a 99,25% da população urbana e, 

conforme o caderno publicado no site do IPPUJ, Joinville em Dados (2017), possui uma extensão de 

rede de distribuição de aproximadamente 2.136 km. A capacidade instalada é de 1.600 litros/segundo. 

A estação de tratamento de água do Cubatão atualmente passa por obras que ampliarão a sua capa-

cidade de abastecimento, dobrando a capacidade de tratamento e distribuição de água para a cidade. 

Para fins de dimensionamento, estima-se que o empreendimento contará com aproximada-

mente 1.901 Unidades habitacionais (apartamentos). Com isso a população de projeto foi calculada 

considerando 02 pessoas por dormitório totalizando 3.802 habitantes. Já para o setor comercial, são 

previstas 402 salas comerciais. Considerando 05 funcionários em cada, temos uma população comer-

cial de 2010 trabalhadores e para Openmall (varejo, gastronomia, serviço) foram considerados 02 funci-

onários para cada setor, totalizando 438 trabalhadores. 

 

a) Consumo de água residencial: 
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  População residencial: 3.802 habitantes; 

  Consumo “per capta”: 180 l/hab. dia; 

  Volume total estimado para consumo (dia): 684,36 m³/dia. 

 

b) Consumo de água comercial: 

  População comercial: 2.010 trabalhadores; 

  Consumo “per capta”: 50 l/hab.dia*; 

  Volume total estimado para consumo (dia): 100,50 m³/dia. 

 

c) Consumo de água serviços: 

  População comercial: 438 trabalhadores; 

  Consumo “per capta”: 50 l/hab. dia*; 

  Volume total estimado para consumo (dia): 21,90 m³/dia. 

 

d) Total: 

 Volume total estimado para consumo (dia): 806,76 m³/dia. 

 

*Valor utilizado conforme orientação da Companhia Águas de Joinville 

O local do imóvel é atendido pela rede de abastecimento de água, na demanda que será necessária, 

conforme DVT Nº 158/2020, que segue em anexo. 

 

6.4.2.2 - Esgotamento sanitário 

A falta de tratamento dos esgotos e condições adequadas de saneamento pode contribuir para 

a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. 

A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública.  

Os esgotos, ou excretas, podem contaminar a água, o alimento, os utensílios domésticos, as 

mãos, o solo ou ser transportados por moscas, baratas, roedores, provocando novas infecções. Epi-

demias de febre tifoide, cólera, disenterias, hepatite infecciosa e inúmeros casos de verminoses, são 

algumas das doenças que podem ser transmitidas pela disposição inadequada dos esgotos. 

Outra importante razão para tratar os esgotos é a preservação do meio ambiente. As substân-

cias presentes nos esgotos exercem ação deletéria nos corpos de água: a matéria orgânica pode cau-

sar a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido provocando a morte de peixes e outros orga-

nismos aquáticos, escurecimento da água e exalação de odores desagradáveis; é possível que os 

detergentes presentes nos esgotos provoquem a formação de espumas em locais de maior turbulência 

da massa líquida; defensivos agrícolas determinam a morte de peixes e outros animais. Há ainda a 
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possibilidade de eutrofização pela presença de nutrientes, provocando o crescimento acelerado de 

algas que conferem odor, gosto e biotoxinas à água (CETESB, 1988). 

O controle da eficiência dos processos de tratamento (garantia da qualidade do efluente final) 

é definido pela legislação ambiental, cuja fiscalização e licenciamento são feitos pelo órgão ambiental 

do Estado. Despejos industriais e domésticos, quando lançados em córregos ou rios, comprometem 

seriamente a qualidade dos mananciais de água, alterando o equilíbrio ecológico, com proliferação de 

vetores e consequentemente as doenças de veiculação hídrica. 

A Companhia Águas de Joinville, através de suas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s), 

procura mediante aos processos de tratamento empregados remover os compostos indesejáveis a 

níveis menores ou iguais aos padrões exigidos pela legislação vigente, buscando impactar o mínimo 

possível os corpos d’água receptores. No ano de 2013 o crescimento de instalações do esgoto sanitá-

rio atingiu 17,79% em Joinville.  

A Norma NBR 9.649/1986 “Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento” con-

sidera 80% o valor do coeficiente de retorno para o esgoto. Dessa forma, com base na estimativa do 

consumo de água apresentado no item 6.4.2.1, tem-se: 

  Coeficiente de retorno: 0,80; 

  Estimativa do consumo de água: 806,76 m³/dia; 

  Geração de esgotos: 806,76 x 0,8 = 645,41 m³/dia. 

O empreendimento se encontra na área atendida pelo serviço municipal, e conforme a DVT Nº 

158/2020, a rede municipal atenderá a demanda requerida pelo empreendimento, com necessidade 

de obras de ampliação. Conforme descrito na referida DVT, estas obras serão executadas e custeadas 

integralmente pela Companhia Águas de Joinville, no prazo estabelecido por ocasião da Aprovação do 

Projeto. 
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6.4.2.3 - Mapa da rede pública de esgoto da região 
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6.4.2.4 - Coleta de resíduos 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU’s) vulgarmente denominados por lixo urbano são resultantes 

da atividade doméstica e comercial das povoações. Estudos mostram que existe uma variação quanto a 

sua composição, dependendo da situação socioeconômica e das condições e hábitos de vida de cada 

um. 

Estima-se que cada brasileiro produza, em média, 1,3kg de resíduo sólido por dia. 

Esses resíduos podem ser classificados das seguintes maneiras:  

 Matéria Orgânica: Restos de comida, da sua preparação e limpeza;

 Papel e Papelão: Jornais, revistas caixas e embalagens;

 Plásticos: Garrafas, garrafões, frascos, travessas e outras embalagens;

 Vidro: Garrafas, frascos e copos;

 Metais: latas, panelas, cavacos e retalho da indústria.

O serviço de limpeza pública em Joinville é operado através de concessão, atualmente prestado

pela empresa Ambiental Saneamento e Concessões, abrangendo 100% da área urbana para os serviços 

de coleta de resíduos domiciliares e possui oito roteiros na área rural, com especial atenção para regiões 

de preservação ambiental e de nascentes. 

A coleta seletiva de materiais recicláveis atende a área central diariamente e os demais bairros 

uma vez por semana, abrangendo 100% da área urbana do município. São coletados, em média, 920 

t/mês de materiais, os quais são encaminhados para doze centros de triagem, sendo esses: associações 

e cooperativas de catadores. 

Na Tabela 6.18 é possível verificar os quantitativos e a natureza dos resíduos gerados no municí-

pio de 2010 até 2016. 

Tabela 6.18 - Demonstrativo dos resíduos sólidos coletados, segundos os tipos em toneladas/mês. 
Fonte: Joinville em Dados, 2016 (IPPUJ). 
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O local do imóvel é atendido pelo serviço de coleta municipal, realizado pela empresa Ambiental 

S/A., e como o acesso as vias do empreendimento serão públicas, o empreendimento como um todo será 

atendido por tal serviço. 

Em Joinville, a geração per capita, quando se trata da coleta de resíduos é de, aproximadamente, 

0,6156 kg/hab/dia, conforme o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município 

de Joinville (elaborado em 2013). 

Sendo que a população de projeto foi estimada em 6.250 pessoas, a geração total de resíduos do 

empreendimento será de 3,84 ton/dia.  

Os locais temporários de armazenamento de resíduos serão definidos de acordo com as próximas 

etapas que abrangerão a implantação das edificações em si, na qual, cada empreendimento e/ou edifi-

cação terá que apresentar o local para tal finalidade.  

Ainda o empreendimento contará com a geração expressiva de resíduos de construção civil, de-

vido as obras em si em principalmente as demolições que serão necessárias – 23.168,00m² a serem 

demolidos (área de projeção). 

A quantificação dos resíduos de construção civil será apresentada na fase da LAI, quando será 

apresentado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

A Coleta residuos domiciliares acontece na região três vezes por semana, sendo nas 3ª 5ª e 

domingo de noite, porém como cortado pelas Ruas principais Ottokar Doerffel e Gothard Kaesemodel, 

deverá acontecer diariamente. 

Já a coleta seletiva acontece na região na segunda feira pela manhã, porém, por se tratar de 

edifícios verticais é possível relacionar no plano de trabalho da empresa, que atende de segunda a 

sábado. 

Como a região do empreendimento já é atendida pelo serviço municipal de coleta domiciliar de 

resíduos e da coleta seletiva, não ocorrerão impactos neste sentido. 

 

6.4.2.5 - Drenagem natural e rede de águas pluviais 

Embora tradicionalmente a disciplina não tem sua devida atenção ou inovação, seja pelos empre-

endimentos locais ou pela gestão pública, as grandes cidades no mundo parecem ter tomado consciência 

da verdadeira importância que a gestão sobre as águas pluviais traz para o ambiente urbano. 

A impermeabilização do solo é uma constante em qualquer processo de edificação, porém a pró-

pria densidade populacional em um projeto de verticalização tem se mostrado, em dados, uma das me-

lhores formas para impermeabilizar áreas menores em relação à pessoas atendidas. 

Outras frentes para gerir estes impactos seriam projetos de retenções, armazenamentos, reutili-

zação, etc. 

O imóvel, por já ser majoritariamente ocupado, possui toda uma infraestrutura instalada conectada 

na rede existente do município, que conta com uma rede de 1,2m de diâmetro na Rua Ottokar Doerffel, 
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mais duas tubulações paralelas que se iniciam com diâmetro de 0,40m, aumentando para de 0,80m, 

chegando a 1,2m na Rua Gothard Kaesemodel, e outras duas redes paralelas de 0,60m na Rua Concór-

dia. Neste sistema, convencional de utilização nas nossas cidades, toda a água que é captada na área 

impermeabilizada é direcionada para o sistema de drenagem, desaguando nos rios, causando muitas 

vezes o sobrecarregamento do sistema, que transborda e inunda ruas e lotes, causando prejuízos na 

cidade e aos moradores. 

Devido ao tempo de utilização, métodos diferentes e a proposta de um novo uso do solo e ocupa-

ção, está sendo projetado todo um sistema de drenagem novo, onde foram previstas drenagem provisória 

e drenagem definitiva.  

A drenagem provisória é superficial e tem a função de interceptar a água que escoa nos platôs no 

momento das obras de terraplenagem e áreas adjacentes e conduzi-la de forma segura e eficiente contra 

a erosão. 

A drenagem definitiva, serão dois métodos empregados. O primeiro trata mais superficialmente 

através dos chamados jardins de chuva, que recebem as primeiras contribuições do pavimento imperme-

abilizado e evita o direcionamento completo para as drenagens definitivas, além de proporcionar um pai-

sagismo ao local. 

 
 Saídas de drenagem do empreendimento 

 

O segundo método definitivo utiliza-se de mecanismos de retenção, como por exemplo a criação 

de diferentes bacias de retenção e controle de vazão. São obras que permitem o armazenamento de água 
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de escoamento superficial, normalmente secas, projetadas para “deter” temporariamente as águas, du-

rante e imediatamente após um evento, a fim de não comprometer o restante da cidade.  

 

 Bacias de detenção de drenagem do empreendimento 

 

As bacias de retenção serão feitas por tubulações de concreto enterradas e o controle de vazão 

será feito através de furos dimensionados no projeto específico, e retém em no mínimo uma hora o esco-

amento, e consideram para fins de cálculo um tempo de recorrência de 25 anos, produzindo, portanto, 

uma solução que possui um baixíssimo impacto na drenagem existente nas Ruas existentes, sendo então 

esta infraestrutura existente suficiente para a instalação do empreendimento, sem prejuízos ao entorno 

com estas ações mitigadoras do impacto. 
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O projeto de drenagem possui 6 saídas de drenagem. Duas delas são na Rua Concordia com 

diâmetros de 40 e 60cm, duas na Rua Gothard Kaesemodel com diâmetro 40cm cada e duas na Rua 

Ottokar Doerffel com diâmetros de 40 e 60cm. A figura abaixo mostra as saídas descritas. 

 

 
 Saídas de drenagem do empreendimento 

 

6.4.3 - Fornecimento de energia elétrica 

O estado de Santa Catarina investe na autossuficiência energética, sendo responsável direto por 

12 empreendimentos de 100% de capital próprio da CELESC, somados também a outras 6 participações 

minoritárias do grupo (CELESC, 2020) 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cerca de 80% da energia gerada pela 

CELESC provém de usinas hidrelétricas, 18,47 de Usina Termelétrica e o restante divididos entre Central 

Geradora Hidrelétrica, Pequena Central Hidrelétrica e Central Geradora Eólica  

O município de Joinville apresenta o maior consumo de energia elétrica do estado e quase todos 

os domicílios têm acesso aos serviços públicos de distribuição de energia (99,3%).  

A Tabela 6.19 demonstra o consumo de energia elétrica no município de Joinville. 
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Tabela 6.19 - Consumo de energia elétrica em Joinville, valores em kWh. 

 
Fonte: Joinville, cidade em Dados (2017). 

 

O local do imóvel é atendido pelo serviço de fornecimento de energia, realizado pela empresa 

CELESC. Conforme consulta a referida concessionária, o empreendimento possuirá 4610 unidades con-

sumidoras e demanda total provável de 4.975,00 KW, e há viabilidade técnica para atendimento, com 

possíveis obras necessárias, a depender da dinâmica futura da rede, uma vez que o empreendimento 

terá sua ocupação final no médio e longo prazo. 

 

6.4.4 - Rede de telefonia 

Em função da diversidade dos tipos de telefonia fixa e do número de concessionárias credencia-

das, avalia-se que o mercado, que trabalha com demanda efetiva, tenha condições de atender a demanda 

gerada pelo Empreendimento. 

Embora os números de telefones fixos em serviço tenham caído quase pela metade nos últimos 

10 anos, conforme Joinville em dados de 2018, os serviços de internet aumentaram e continuam sendo 

ofertadas pelas principais empresas de telefonia e outras especializadas regionais, sempre reguladas 

pela ANATEL. 

Em consulta através dos sites e telefone de atendimento, foi verificado que as concessionárias Oi, 

Claro, Vivo e Tim já possuem abrangência para a região. Houve também uma solicitação de viabilidade 
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por escrito à companhia de telefonia informando sobre o empreendimento. A autorização devidamente 

assinada será anexada ao final deste relatório. 

Sendo assim não são gerados impactos na rede de telefonia, pois basta realizar a ligação com as 

redes já existentes, desde que seguindo os padrões definidos pela agência reguladora, ANATEL. 

 

6.4.5 - Iluminação pública 

Considera-se serviço de iluminação pública aquele destinado a iluminar vias e logradouros públi-

cos, bem como quaisquer outros bens públicos de uso comum, assim como de atividades acessórias de 

instalação, manutenção e expansão da respectiva rede de iluminação. 

Depois de um breve período realizando a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública (COSIP) proporcional ao consumo de energia elétrica de cada unidade autônoma, o 

município de Joinville volta atrás ao modelo da lei complementar nº 136 de 2002 e o atualiza com a lei 

complementar nº 543/2019, do qual o cálculo é feito com base na maior testada do terreno para via pú-

blica. 

Conforme imagens abaixo, o local já recebe este tipo de infraestrutura em todas as suas testadas, 

não impactando na infraestrutura do município. 

 

 
 Iluminação Pública. R. Ottokar Doerffel. 

Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Iluminação Pública. Rua Gothard Kae-

semodel. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Iluminação pública. Rua Gothard 

Kaesemodel. Fonte: Google maps. 

 

 
 Iluminação Pública. Rua Concórdia. 

Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 
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Internamente, todas as vias receberão iluminação dos dois lados da via, de forma a manter a 

segurança dos transeuntes. As áreas públicas de lazer também receberão tratamento luminotécnico após 

concluídos as definições paisagísticas. 

 

 

 Tratamento interno para as vias do condomínio com auxílio do software Dialux. 

 

 

 

6.5 - Impactos na Morfologia 

Neste capítulo são apresentadas as edificações cuja forma, tipo ou porte, impliquem em conflito 

com a morfologia existente nas áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental onde o 

empreendimento proposto seja impactante ao cenário existente, descaracterizando o partido arquitetô-

nico construído ou ambiente natural. 

Para Lamas (2004, apud Santos 2011), morfologia urbana é o estudo da forma nas suas partes 

física exteriores, elementos morfológicos na sua produção e transformação no tempo. Estuda aspectos 

exteriores do meio urbano e as suas relações recíprocas definindo e explicando a paisagem urbana e sua 

composição/estrutura. 

 

6.5.1 - Volumetria das edificações existentes no entorno 

É possível definir três tipologias de edificações, classificadas como de alta, média e baixa densi-

dade populacional, dependendo da área das unidades e do número de habitantes por residência ou de 

empregados por metro quadrado, bem como de taxas de ocupação e coeficientes de aproveitamento 

específicos. Do ponto de vista físico, a diversidade de tipologias é favorável para melhoria das condições 
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de insolação e ventilação em locais de clima quente e úmido. Por outro lado, a oferta de diferentes pa-

drões residenciais e comerciais, seja em gabarito ou em área, pode também enriquecer a dinâmica ur-

bana local, melhor atendendo à multiplicidade de interesses sociais e econômicos (MARINS, 2010).  

O processo de verticalização do bairro começou junto da primeira onda da cidade, ocorrida na 

década de 80, porém, na década seguinte perdeu forças para a região norte, que foi impulsionada pela 

consolidação do Distrito Industrial. Em números totais de edifícios com mais de três pavimentos, o bairro 

Anita Garibaldi está em quarto lugar, totalizando 166 prédios. Destes, 51 são entre 3 a 4 pisos, 76 pos-

suem entre 5 a 10 pisos e 38 possuem até 19 pavimentos, sendo que nesta última classificação, se 

isolada, ocuparia o terceiro lugar da cidade, ficando atrás apenas do centro e do bairro Atiradores. (SAN-

TANA, 2017) 

As edificações existentes no entorno são constituídas em sua maioria por edificações residenciais 

horizontais e edificações de uso misto com até dois pavimentos, sendo o piso térreo para uso comercial 

e o pavimento superior para uso residencial. Porém é notável a crescente tipologia de habitação vertical 

em condomínios ou prédios isolados que vem sendo construídos nos últimos anos, evidenciando a ten-

dência “natural” da localização e do entorno. 

 

 

 Vista aérea 3D Google Earth. 
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 Perfil de comércios de até 3 pavimentos 

na Rua Ottokar Doerffel. Data: 26/05/2021. Fonte: 
Azimute. 

 
 Fachada do imóvel apartir da Rua Ottokar 

Doerffel. É possível identificar edifícios no entorno. Data: 
26/05/2021.Fonte: Azimute. 

 

 
 Prédio comercial sede da Tigre, Rua 

Ottokar Doerffel. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Conjunto de industrias condomínio CRH. 

Rua Ottokar Doerffel. Data: 26/05/2021.Fonte: Azimute. 

 

 
 Predominância de uso residencial de 

baixa densidade na Rua Gothard Kaesemodel, próximo 
à esquina com a Rua Ottokar Doerffel. Data: 

26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Predominância de uso residencial de baixa 

densidade na Rua Gothard Kaesemodel, na frente da sa-
ída do Parque Hansen. Data: 26/05/2021. Fonte: Azi-

mute. 
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 Perfil residencial de baixa densidade. Rua 

Concórdia. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Habitação residencial de 4 pavimentos. 

Rua Concórdia. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 
 Vista aérea 3D da AID. Fonte: Google Earth. 
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 Torres residenciais na AID.Vista da Rua 

da Independência. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 
 Torre residencial. Rua da Independência. 

Data: 26/05/2021.Fonte: Azimute. 

 

 
 Conjunto de torres residenciais na Rua da 

Independência. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Mescla de usos residenciais e de serviços. 

Rua da Independência esquina com Rua Concórdia. 
Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 
 Conjunto de torres residenciais na Rua da 

Independência. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Uso Industrial à direita, serviços a 

esquerda e conjunto habitacional na Rua Ottokar 
Doerffel. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 

6.5.2 - Bens tombados na área de vizinhança 

A Prefeitura Municipal de Joinville, através da Secretaria da Cultura e Turismo (SECULT), atua 

com a Comissão do Patrimônio e desenvolve trabalho conjunto com outros órgãos do governo municipal 



 

151 
 
 

EIV-9847-01-RE-01-02-B   ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV – JOINVILLE/SC 

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DO ESTUDO - 6.0 - IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DA VIZINHANÇA 

e representantes da sociedade civil com o intuito de valorizar, preservar e requalificar os bens históricos, 

arqueológicos, artísticos e naturais do Município de Joinville. 

A Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município de Joinville 

(COMPHAAN), criada em 28 de novembro de 1980 através da Lei nº 1.772, tem como função principal a 

formulação de políticas públicas municipais, articuladas com a legislação estadual e federal em vigor de 

preservação do patrimônio cultural da cidade. A política de patrimônio cultural em Joinville é regulamen-

tada pela Lei n° 1.773, de 1980, que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Natural. 

Joinville possui três imóveis tombados por iniciativa da União, por meio do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 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 (SECULT, 2018). 

No bairro Anita Garibaldi, podemos destacar a própria antiga Estação Ferroviária de Joinville, que 

foi inaugurada em 1906 e marcou o desenvolvimento da cidade e da região, tanto sob aspectos da mor-

fologia urbana, como para o desenvolvimento econômico e cultural, sendo fundamental para o escoa-

mento da indústria regional e o processo de urbanização. Nos arredores da linha férrea, se constitui uma 

espécie de “vila ferroviária”, que além das casas dos ferroviários, cresciam diversos comércios e serviços 

que atendiam essa nova demanda, que crescia de forma acelerada até o início da década de 60, quando 

o governo brasileiro optou por priorizar o transporte rodoviário (MIRA, SOSSAI, 2020). 

O impacto deste importante marco na cidade é notável até os dias de hoje, como por exemplo pela 

quantidade de imóveis notáveis e tombados na Rua Procópio Gomes, divisa do bairro Anita Garibaldi com 

o Bucarein, principal eixo de ligação da estação ferroviária com o centro de Joinville. 

Inclusive, o conjunto de casas com técnica enxaimel, preservados na Rua Valgas Neves, no bairro 

Anita Garibaldi, tiveram parte das suas edificações construídas a partir de 1910, reforçando a importância 

desta malha ferroviária para o bairro. 

Dentro da AID não existe imóveis tombados ou em processo de tombamento, portanto, o empre-

endimento não impactará negativamente nesta infraestrutura existente. 
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6.5.2.1 - Planta dos imóveis tombados na AID 
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6.5.3 - Vistas públicas notáveis 

Segundo o Decreto n° 20.668 do município de Joinville, as vistas públicas notáveis se constituem 

em horizonte visual de ruas e praças, rios, lagos, morros, áreas de lazer, pontos turísticos entre outros. 

Quando se olha ao redor, em busca de orientação, observa-se uma extensão enorme de terreno, caso a 

visão não seja interceptada por nenhum obstáculo. O círculo abrangido pelo olhar que e é limitado pela 

linha em que a Terra parece tocar o céu, designa-se por horizonte visual. 

Para isto se dá o nome de Panorama Urbano, ou Skyline, que é o horizonte que a estrutura geral 

de uma cidade gera; é como uma identidade visual, pois nesta silhueta estão evidenciados os aspectos 

que são verticalmente mais relevantes que marcam mais o horizonte da cidade. Podem servir como uma 

espécie de impressão digital da cidade. Evidente que fica mais notável quando associado a grandes me-

trópoles e seus edifícios com predominância de torres. 

Baseado neste conceito, a sequência de figuras a seguir apresenta a silhueta da região de entorno 

do imóvel em estudo. 

 

 
 Skyline vista para frente do imóvel. Rua Gothard Kaesemodel. 
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 Skyline vista para frente do imóvel a partir da Rua Ottokar Doerffel. 

 

 
 Skyline da Rua Ottokar Doerffel com vista para o lado oposto ao imóvel. 
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 Skyline da área interna do imóvel. 

 
 

6.5.4 - Marcos de referência local 

Segundo Lynch (1997), “Marco” é uma referência externa, um objeto físico, cuja escala pode ser 

bastante variável, podendo ser desde um edifício, sinal, loja ou montanha. Já para Oba (1998), marcos 

referenciais de uma cidade são os elementos, lugares, monumentos e conjuntos urbanos que tem um 

significado social, cultural, histórico, psicológico, político ou religioso, para a grande maioria dos seus 

habitantes. Caracterizam a paisagem urbana, fazem referência ao lugar e contribuem para reforçar a 

identidade da cidade. Não se restringem apenas às construções isoladas nem se limitam as obras de 

arquitetura. As praças, os conjuntos históricos e os eixos urbanos ou até mesmo morros também podem 

ser classificados como marcos urbanos. 

Para identificação dos marcos de referência local foi utilizado o método de análise in loco, onde 

foram feitos registros fotográficos das visitas a campo. A área de estudo foi priorizada para a área de 

influência direta, porém levando em consideração os seus acessos.  

 Um dos principais acessos da cidade, distando 1 quilometro do empreendimento, é marcado na 

paisagem por uma publicidade permanente e histórica da empresa Buschle & Lepper, que crava a sua 

sigla abreviada, BEL, nos gramados que recobrem os taludes de corte (Foto 6.71). A própria “obra de arte 

especial”, como são chamados tecnicamente os viadutos ajuda criar esse vínculo de referência na rodo-

via, porém o morro nestas condições, sendo visível a quilômetros de distância, ajuda a marcar e se dife-

renciar das demais saídas da cidade. 
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 Vista da marginal da BR-101 que marca a entrada da cidade pela Rua Ottokar Doerffel. Data: 

26/05/2021.Fonte: Azimute. 

 

Outro marco de referência relacionado ao contexto viário é o cruzamento da Rua Otto Parucker 

com a Rua Ottokar Doerffel (foto 6.72), principalmente pela importância das vias e o cruzamento dos 

fluxos do eixo Norte-Sul e Leste-Oeste. 

Os demais marcos de referência são construções dentro do limite da área de influência direta 

definida anteriormente, possuindo relações culturais, econômicas, educacionais e que ainda expressam 

uma arquitetura diferenciada, ficando marcadas no tempo e no espaço da cidade. 

 

 
 Rótula/ Cruzamento semaforizado da Rua 

Otto Parucker com a Rua Ottokar Doerffel. Data: 
26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 
 Edifício Administrativo grupo Tigre. Data: 
26/05/2021. Fonte: Azimute. 
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 Cemitério Municipal Joinville, na Rua Ot-

tokar Doerffel. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 
 Rodoviária de Joinville Harold Nielson. Rua 

Paraíba. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Instituição de Ensino Superior. Rua Go-

thard Kaesemodel. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 
 COREE - Escola Internacional. Rua Go-

thard Kaesemodel. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

6.5.5 - Paisagem urbana 

Analisando a morfologia do entorno do empreendimento percebe-se poucos pontos que se desta-

quem na paisagem urbana. Para Cullen (2006), um ambiente não é formado apenas pela arquitetura, mas 

por todos os elementos que constituem um espaço, tais como mobiliário urbano, árvores, ruas, equipa-

mentos públicos e os elementos da natureza. O espaço urbano é percebido a partir da mobilidade dos 

que nele se deslocam. 

A Paisagem urbana abrangida pelo contexto da Área Indiretamente Afetada (AID) é relativamente 

homogênea. Ainda que as vias de maior circulação como a Rua Ottokar Doerffel e a Rua Gothard Kae-

semodel se destoem pelo seu fluxo de veículos mais intenso e pela própria largura, todo o entorno pos-

suem elementos que os unem. Tanto a topografia como o próprio modelo de ocupação concebido déca-

das atrás produziram grandes lotes na região, sendo evidente tanto pela constante cobertura vegetal 
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como também pela própria baixa densidade das construções bastante esparsas. Esta mesma configura-

ção é um grande facilitador para o processo de verticalização que vem acontecendo no bairro, podendo 

inclusive se aportar em vias não principais, como se observa em curso. 

 

 
 Rótula/ Cruzamento semaforizado da Rua 

Otto Parucker com a Rua Ottokar Doerffel. Data: 
26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 

 
 Edifício Administrativo grupo Tigre. Data: 
26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Cemitério Municipal Joinville, na Rua Ot-

tokar Doerffel. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

 
 Rodoviária de Joinville Harold Nielson. Rua 

Paraíba. Data: 26/05/2021. Fonte: Azimute. 

A cidade também é fortemente marcada pela influência da rodovia BR-101, local que além de uma 

topografia mais acidentada, sofre as consequências mais diretas da poluição sonora, o que influenciam 

as próprias definições de plano diretor, que impede habitações e busca estabelecer empreendimentos 

logísticos ou fabris. 

O histórico desenvolvimento da cidade no sentido Norte-Sul se faz visível no mapa a seguir, prin-

cipalmente, nas vias históricas como a Avenida Getúlio Vargas e paralelas, em direção a antiga Estação 

Ferroviária. A mesma ferrovia, que embora não faça mais escala de parada na estação de Joinville, ainda 

serve de passagem diária para escoamento da produção do planalto norte até o porto de São Francisco 

do Sul, deixando esta marca permanente na morfologia urbana no sentido Leste-Oeste com alguns vazios 

urbanos e baixa densidade urbana. 
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“Vazio urbano” é uma expressão para áreas desvalorizadas com potencialidade de reutilização 

para outros usos. Esses espaços acabam sendo subutilizados, pois são servidos de toda a infraestrutura 

local que poderá ser mais bem aproveitada. Esses vazios causam ruptura de visuais transformando a 

morfologia urbana. Pode-se verificar no mapa a seguir uma relação entre cheios e vazios. 

Ainda que algumas destas sejam vegetadas ou acima da isoípsa 40, com uma série de impedi-

mentos legais para a preservação das áreas verdes, muitos outros espaços vazios possuem toda a infra-

estrutura para um melhor adensamento urbano, sendo uma alternativa ao espraiamento da cidade, desde 

que, claro, as condições de quitação também sejam compatíveis com as rendas das camadas mais vul-

neráveis. 
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6.5.5.1 - Mapa de cheios e vazios 
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6.6 - Impactos sobre o sistema viário 

Alinhado à necessidade garantida pela Lei Complementar nº 336/2011 de Joinville, de identifi-

car, avaliar e prevenir os impactos decorrentes da instalação de um novo empreendimento, o presente 

capítulo aborda os principais conceitos e dados inerentes ao sistema viário sob influência da implan-

tação do condomínio em estudo.  

Cumpre esclarecer que por sistema viário, entende-se, conforme apresentado no Plano Diretor 

do município, o conjunto de vias de circulação de veículos motorizados, de bicicletas e de pedestres.  

Dessa forma, os tópicos subsequentes caracterizam o empreendimento e o seu entorno e es-

pecificam a metodologia adotada para obtenção e tratamento dos dados necessários ao diagnóstico 

da condição viária atual e futura, com o intuito de garantir a qualidade da circulação de veículos e 

pedestres na região. 

6.6.1 - Considerações Gerais 

O empreendimento em estudo trata-se de um condomínio residencial e comercial de lotes, lo-

calizado na Rua Gothard Kaesemodel nº 254, divisas também com a Rua Ottokar Doerffel, Rua Con-

córdia e Rua Bejamin Willian Frank, bairro Anita Garibaldi, no município de Joinville/SC. 

Conforme exposto no item 2.5, a área total é de 103.982,96 m²., dos quais 13.323,48 m² é 

caracterizada para equipamentos comunitário e 90.659,48m² será de área loteável, conforme distribui-

ção apresentada na Tabela 6.1: 

Tabela 6.1 – Distribuição de Áreas. Fonte: Projeto Urbanístico. 
Área loteável Área un 

Área das unidades 66.597,13 m² 
Área de ruas 18.829,08 m² 
Área de lazer 5.233,27 m² 

Os referidos espaços serão comercializados futuramente para a construção de edifícios de uso 

misto, e possuem estimativas de comportarem 1.901 unidades habitacionais, 402 salas comerciais 

e 146 unidades Openmall (varejo, gastronomia, serviço). Estes números são uma projeção de etapas 

futuras não obrigatóriamentes vinculadas a esta etapa, porém são necessárias para estimar os 

impactos causados na ocupação final. 

6.6.2 - Caracterização do Empreendimento Quanto a Malha Viária 

As principais vias do entorno do empreendimento são indicadas na Figura 6.77. 
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 Malha viária no entorno do empreendimento. Fonte: Google Earth. 

 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro em seu Art. 60, as vias urbanas abertas à cir-

culação são classificadas por sua utilização em: de trânsito rápido, arterial, coletora ou local. 

O Plano de Mobilidade de Joinville corrobora com este conceito e o aprimora pela correlação 

entre categoria das redes, classe das vias, dentre outras características, sendo, portanto, rotuladas 

como vias: de Contorno, de Acesso, Principais, Secundárias, Locais e de Pedestres, a depender das 

características funcionais, operacionais e físicas que melhor descrevem o trecho de interesse. O qua-

dro apresentado na Figura 6.78 foi disponibilizado no Plano de Mobilidade do município (IPPUJ, 2016), 

e resume os parâmetros associados à classificação. 

 

Rua Otto Parucker 
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 Classificação das vias de acordo com o IPPUJ (2015). 

 

Dessa forma, tem-se que a rua Ottokar Doerffel, uma das principais vias conectando Joinville 

à BR-101/SC, se enquadra na categoria de acesso e classe arterial, atuando, portanto, como meio de 

entrada à cidade e saída para outros municípios. A figura apresentada na sequência ilustra o local, 

composto por uma pista pavimentada, sinalizada, com 3 faixas de tráfego, sendo duas, sentido nor-

deste (centro) e uma no sentido sudoeste (rodovia), no trecho de interesse, além de passeio em ambos 

os lados da via. A velocidade permitida é de 60 km/h (Figura 6.79). 
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 Rua Ottokar Doerffel. Fonte: Imagens aéreas 01/07/2021. 

 

A rua Ottokar Doerffel encontra as ruas Otto Parucker e Gothard Kaesemodel em uma interse-

ção semaforizada, próxima ao futuro empreendimento, apresentada na Figura 6.80. 

 

 

 Interseção ruas Otto Parucker, Ottokar Doerffel e Gothard Kaesemodel. Fonte: Google Earth. 

 

 

A rua Otto Parucker (continuação da rua Marquês de Olinda) é definida pela categoria de rede 

principal e via arterial, sendo parte da principal estrutura viária da cidade, que permite articulação e 

deslocamento entre bairros. A via é pavimentada, sinalizada e a velocidade regulamentar é de 60 km/h. 

 Nas proximidades da interseção, é composta por uma pista com três faixas sentido sudeste, 

além de passeio em ambos os lados da via, ciclofaixa em um dos lados e sem possibilidade de esta-

cionamento (Figura 6.81). 
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 Aproximação rua Otto Parucker. Fonte: Imagens aéreas 03/12/2020. 

 

A rua Gothard Kaesemodel, na continuação sentido sudeste da rua Otto Parucker, por sua vez, 

é uma via de mão dupla, com uma faixa por sentido, sendo que na interseção, o movimento à direita, 

de acesso à rua Ottokar Doerffel sentido nordeste (centro), é obrigatório. A via é pavimentada, sinali-

zada, possui calçada em ambos os lados, não permite estacionamento e conta ainda com ciclofaixa 

em um dos lados (Figura 6.82). 

 

 

 Aproximação rua Gothard Kaesemodel. Fonte: Google Earth. 

 

Nas intermediações, tem-se ainda a rua da Independência, caracterizada como uma via secun-

dária e coletora, composta por uma pista com uma faixa por sentido, passeio em ambos os lados, 

velocidade regulamentar de 40 km/h, com permissões pontuais de estacionamento em apenas um lado 
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da via. O acesso da rua da Independência à rua Ottokar Doerffel sentido nordeste (centro), é realizado 

por faixa exclusiva de conversão à direita (Figura 6.83). 

 

 

 Aproximação rua da Independência. Fonte: Imagens aéreas 01/07/2021. 

 

Com relação à travessia de pedestres, a rua Ottokar Doerffel possui dois pontos com faixa de 

segurança, conforme ilustrado na sequência. 

A primeira está localizada em frente à sede administrativa da Tigre S.A, semaforizada.  

 

 

 Travessia em frente à Tigre S.A. Fonte: Google Earth. 

 

A segunda, fica na interseção das ruas Ottokar Doerffel, Gothard Kaesemodel e Otto Parucker, 

com faixas de pedestre em todas as aproximações. 
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 Travessias de pedestres na interseção com Otto Parucker. Fonte: Imagens aéreas 03/12/2020. 

 

As travessias na interseção das ruas Ottokar Doerffel, Independência e Xavantes, também fo-

ram registradas neste relatório, sendo que somente na rua da Independência há faixa de segurança.  

 

 

 Travessias de pedestres na interseção da rua da Independência. Fonte: Imagens aéreas 
01/07/2021. 

 

Nas intermediações da referida interseção, está alocada a CRH Condomínio Empresarial, com 

acesso pelas ruas Ottokar Doerffel e Xavantes. 
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 Polo empresarial próximo ao empreendimento. 

 

Citada anteriormente, a sede administrativa da sede Tigre S.A. está localizada na rua Ottokar 

Doerffel, em frente à quadra do empreendimento. O acesso de veículos para a empresa se dá pela rua 

Xavantes. 

 

 

 Sede administrativa da Tigre S.A em frente ao empreendimento. 

 

6.6.3 - Acessibilidade ao Transporte Coletivo 

 

Na Figura 6.89 são indicados os pontos de ônibus alocados nas vias próximas ao empreendi-

mento. A proposta não altera a alocação destes pontos, não prejudicando, portanto, a acessibilidade 

ao transporte coletivo. 

Algumas linhas de ônibus que atendem a região: [1602] SÃO MARCOS, 1603 WILLY TILP VIA 

SÃO MARCOS, [1604] WILLY TILP, [1608] RODOVIÁRIA VIA OTTO BOEHM, [0651] NOVA BRASÍLIA 

/ CENTRO SEMI DIRETA e [7015] Copacabana. 
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 Pontos de ônibus nas vias de acesso ao empreendimento. Fonte: Google Maps. 

 

 

6.6.4 - Rotas de Acesso 

 

Com base no projeto urbanístico, são definidos os 5 pontos de acesso ao empreendimento, 

que se dará por vias a serem implantadas partindo das ruas existentes: Gothard Kaesemodel, Ottokar 

Doerffel e Concórdia, conforme Figura 6.94. 

 

 

 Entradas e saídas do empreendimento. Fonte: Google Earth. 
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Considerando os acessos propostos e a malha viária atual, são projetadas as principais rotas 

de acesso ao empreendimento, com o auxílio da ferramenta Google Earth. 

Primeiramente, aos motoristas com origem na rodovia BR-101/SC, o caminho se dá pela rua 

Ottokar Doerffel, conforme Figura 6.91. Qualquer uma das entradas do empreendimento pode ser 

acessada através desta rota, embora os acessos A e B, na rua Ottokar Doerffel, sejam os mais prová-

veis. 

 

 

 Rota com origem na BR-101 sentido empreendimento. Fonte: Google Earth. 

 

Aos motoristas com origem na zona norte de Joinville, o acesso se dá pelas ruas Marquês de 

Olinda e Otto Parucker, sendo que é possível seguir pela Gothard Kaesemodel ou, acessar pelas en-

tradas da Ottokar Doerffel (Figura 6.92). Essas duas entradas (C e D) em conjunto com as entradas 

(A e B), por estarem situadas em vias de maior fluxo, devem atrair um percentual expressivo das 

viagens produzidas pelo empreendimento. 
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 Rota com origem na região norte sentido empreendimento. Fonte: Google Earth. 

 

Uma terceira alternativa, provável aos motoristas com origem na zona sul da cidade, é a pas-

sagem pela rua Concórdia e, portanto, pelo acesso E (Figura 6.93). 

 

 

 Rota com origem na região sul sentido acesso E. Fonte: Google Earth. 

 

Ou ainda, podem ainda optar por seguir pela rua Gothard Kaesemodel e utilizar os acessos C 

e B. 
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 Rota com origem na região sul sentido acessos C e B. 

 

Ante o exposto, considerando as principais vias de acesso ao empreendimento, foram avalia-

das as interseções identificadas como possíveis gargalos do sistema, sendo estas: entre as ruas Ot-

tokar Doerffel, Gothard Kaesemodel e Otto Parucker (Figura 6.95), e as ruas Ottokar Doerffel, Xavantes 

e da Independência (Figura 6.96). 

 

 

 Interseção ruas Ottokar Doerffel, Gothard Kaesemodel e Otto Parucker. Fonte: Imagens aé-
reas 03/12/2020. 
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 Interseção ruas Ottokar Doerffel, Xavantes e da Independência. Fonte: Imagens aéreas 
01/07/2021. 

 

6.6.5 - Contagens Volumétricas e Classificatórias  

 

A medida do volume ou fluxo de tráfego é estabelecida por intermédio de contagens de tráfego, 

também conhecidas como contagens volumétricas. O objetivo é determinar a quantidade de veículos 

por sentido de tráfego em determinado espaço de tempo, assim como a composição deste fluxo pas-

sante (DNIT, 2006). 

Para este trabalho, o mais adequado é a contagem do tipo classificatória, em que, conforme 

definição do DNIT (2006), o foco está no registro dos volumes de acordo com sua categoria, neste 

caso, dividido em: automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus. 

Ainda, foram contabilizados os movimentos de pedestres e ciclistas em todas as aproximações 

da interseção. 

 

Para obtenção dos dados, as interseções de interesse foram registradas por meio de filmagens 

aéreas nos horários de pico da manhã e da tarde. No caso da interseção entre as ruas Ottokar Doerffel, 

Otto Parucker e Gothard Kaesemodel, denominada Posto 1, o pico da manhã foi registrado entre 06:30 

e 08:15, no dia 15/07/2021 e o pico da tarde entre 17:45 e 19:00, no dia 03/12/2020. Já na interseção 

entre as ruas da Independência, Xavantes e Ottokar Doerffel, denominado Posto 2, os registros são 

do dia 01/07/2021, entre 06:30 e 07:30, e no dia 30/06/2021, entre 17:15 e 18:45. 

Nas figuras seguintes são identificados os movimentos de veículos por posto de contagem (6.97, 6.98 

e 6.99) e as travessias de pedestres e ciclistas por aproximação (6.100 e 6.101). 
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 Movimentos Posto 1. 

 

 

 Movimentos Posto 2 

 

 Movimentos Posto 2 
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 Travessias Posto 1. 

 

 

 Travessias Posto 2. 

 

As planilhas de contagem completas por tipo de veículo, espaçadas em intervalos de 15 minu-

tos constam a seguir. 
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Tabela 6.20 - Posto 01 – período da manhã. 

 

 

Data Hora Movimento Descrição Motos Automóveis Ônibus Caminhões Totais

15/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 15 0 0 15

15/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 1 19 0 0 20

15/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 2 23 0 3 28

15/07/2021 07:30:00 ‐ 07:44:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 3 22 0 1 26

15/07/2021 07:45:00 ‐ 07:59:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 4 29 0 1 34

15/07/2021 08:00:00 ‐ 08:14:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 2 32 0 1 35

15/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 3 48 0 2 53

15/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 6 57 0 2 65

15/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 15 120 0 5 140

15/07/2021 07:30:00 ‐ 07:44:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 3 81 0 3 87

15/07/2021 07:45:00 ‐ 07:59:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 6 63 0 4 73

15/07/2021 08:00:00 ‐ 08:14:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 5 64 0 3 72

15/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 18 129 9 0 156

15/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 22 220 2 2 246

15/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 24 313 5 6 348

15/07/2021 07:30:00 ‐ 07:44:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 15 218 6 2 241

15/07/2021 07:45:00 ‐ 07:59:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 18 224 0 5 247

15/07/2021 08:00:00 ‐ 08:14:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 8 212 1 10 231

15/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 18 60 2 1 81

15/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 19 91 2 1 113

15/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 20 87 2 1 110

15/07/2021 07:30:00 ‐ 07:44:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 20 82 2 1 105

15/07/2021 07:45:00 ‐ 07:59:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 6 69 1 4 80

15/07/2021 08:00:00 ‐ 08:14:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 4 67 1 7 79

15/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 19 230 3 6 258

15/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 23 342 3 10 378

15/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 28 342 1 9 380

15/07/2021 07:30:00 ‐ 07:44:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 27 306 4 1 338

15/07/2021 07:45:00 ‐ 07:59:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 18 287 1 9 315

15/07/2021 08:00:00 ‐ 08:14:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 23 270 2 13 308

15/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  0 14 0 0 14

15/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  1 17 0 0 18

15/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  1 24 0 0 25

15/07/2021 07:30:00 ‐ 07:44:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  0 23 0 0 23

15/07/2021 07:45:00 ‐ 07:59:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  1 14 0 0 15

15/07/2021 08:00:00 ‐ 08:14:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  0 15 0 0 15
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Tabela 6.21 - Posto 01 – período da tarde. 

 

 

Data Hora Movimento Descrição Motos Automóveis Ônibus Caminhões Totais

03/12/2020 17:45:00 ‐ 17:59:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 29 0 3 32

03/12/2020 18:00:00 ‐ 18:14:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 3 12 0 0 15

03/12/2020 18:15:00 ‐ 18:29:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 4 20 0 0 24

03/12/2020 18:30:00 ‐ 18:44:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 1 23 0 0 24

03/12/2020 18:45:00 ‐ 18:59:59 AB Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 2 20 0 0 22

03/12/2020 17:45:00 ‐ 17:59:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 37 134 0 3 174

03/12/2020 18:00:00 ‐ 18:14:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 55 123 1 0 179

03/12/2020 18:15:00 ‐ 18:29:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 19 144 0 1 164

03/12/2020 18:30:00 ‐ 18:44:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 16 121 0 2 139

03/12/2020 18:45:00 ‐ 18:59:59 AC Rua Otto Parucker ‐> Rua Gothard Kaesemodel 11 61 0 0 72

03/12/2020 17:45:00 ‐ 17:59:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 21 253 3 5 282

03/12/2020 18:00:00 ‐ 18:14:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 30 305 4 5 344

03/12/2020 18:15:00 ‐ 18:29:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 18 307 3 6 334

03/12/2020 18:30:00 ‐ 18:44:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 26 350 7 6 389

03/12/2020 18:45:00 ‐ 18:59:59 AD Rua Otto Parucker ‐> Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 16 161 5 1 183

03/12/2020 17:45:00 ‐ 17:59:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 3 54 1 0 58

03/12/2020 18:00:00 ‐ 18:14:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 11 62 1 3 77

03/12/2020 18:15:00 ‐ 18:29:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 8 42 0 1 51

03/12/2020 18:30:00 ‐ 18:44:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 6 58 2 0 66

03/12/2020 18:45:00 ‐ 18:59:59 CB Rua Gothard Kaesemodel ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 3 37 0 0 40

03/12/2020 17:45:00 ‐ 17:59:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 30 239 3 4 276

03/12/2020 18:00:00 ‐ 18:14:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 30 352 3 3 388

03/12/2020 18:15:00 ‐ 18:29:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 23 250 7 3 283

03/12/2020 18:30:00 ‐ 18:44:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 13 235 5 4 257

03/12/2020 18:45:00 ‐ 18:59:59 DB Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Ottokar Doerffel (sentido centro) 10 109 1 1 121

03/12/2020 17:45:00 ‐ 17:59:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  7 24 1 0 32

03/12/2020 18:00:00 ‐ 18:14:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  4 31 0 0 35

03/12/2020 18:15:00 ‐ 18:29:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  2 14 0 0 16

03/12/2020 18:30:00 ‐ 18:44:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  2 23 0 0 25

03/12/2020 18:45:00 ‐ 18:59:59 DC Ottokar Doerffel (rodovia) ‐> Rua Gothard Kaesemodel  4 7 0 0 11
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Tabela 6.22 - Posto 02 – período da manhã. 

 

 

Data Hora Movimento Descrição Motos Automóveis Ônibus Caminhões Totais

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 2 0 0 2

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 4 0 0 4

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 2 0 0 2

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 1 3 0 0 4

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 3 0 0 3

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 0 0 0 0

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 0 0 0 0

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 0 0 1 1

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 0 0 0 0

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 2 0 0 2

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 1 0 0 1

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 1 1 0 0 2

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 3 0 0 3

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 3 0 0 3

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 0 5 0 0 5

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 0 13 0 0 13

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 5 22 0 0 27

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 1 22 0 1 24

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 9 80 3 0 92

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 7 145 3 4 159

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 20 181 3 3 207

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 13 198 4 6 221

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 0 0 0 0

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 0 0 0 0

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 2 0 0 2

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 0 1 0 0 1

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 1 5 0 0 6

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 1 18 0 1 20

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 1 27 0 0 28

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 11 110 1 6 128

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 18 167 1 3 189

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 17 153 2 6 178

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 12 149 2 6 169

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 0 0 0 0

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 1 14 0 0 15

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 7 107 0 0 114

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 7 149 0 5 161

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 4 168 0 0 172

01/07/2021 06:30:00 ‐ 06:44:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 19 0 1 20

01/07/2021 06:45:00 ‐ 06:59:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 2 14 1 0 17

01/07/2021 07:00:00 ‐ 07:14:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 5 44 0 1 50

01/07/2021 07:15:00 ‐ 07:29:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 6 35 0 2 43
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Tabela 6.1 - Posto 02 – período da tarde. 

 

 

Data Hora Movimento Descrição Motos Automóveis Ônibus Caminhões Totais

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 1 4 0 0 5

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 7 0 0 7

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 6 0 0 6

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 11 0 0 11

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 6 0 0 6

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 IJ Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 0 1 0 0 1

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 0 0 0 0

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 2 0 0 2

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 1 0 0 1

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 1 2 0 0 3

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 0 0 0 0

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 IK Rua Xavantes ‐> Rua da Independência 0 0 0 0 0

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 1 6 0 0 7

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 4 0 0 4

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 10 0 0 10

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 9 0 0 9

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 3 0 0 3

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 IL Rua Xavantes ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 1 2 0 0 3

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 1 4 0 0 5

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 6 0 0 6

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 4 0 0 4

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 2 0 0 2

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 0 0 0 0 0

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 JI Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Xavantes 2 2 0 0 4

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 3 20 0 0 23

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 2 36 0 0 38

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 3 34 0 0 37

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 1 36 0 0 37

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 9 51 0 0 60

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 JK Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua da Independência 3 44 0 0 47

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 20 201 2 9 232

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 23 197 3 3 226

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 11 216 1 3 231

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 26 241 3 2 272

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 26 277 3 3 309

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 JL Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 18 235 2 1 256

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 2 0 0 2

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 2 0 0 2

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 1 1 0 0 2

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 3 0 0 3

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 LI Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Xavantes 0 3 0 0 3

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 5 27 0 1 33

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 4 41 0 0 45

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 4 28 0 2 34

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 13 45 0 1 59

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 3 29 0 1 33

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 LK Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua da Independência 3 25 0 1 29

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 17 181 2 5 205

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 25 203 7 1 236

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 15 211 1 5 232

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 9 35 3 0 47

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 13 203 3 3 222

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 LJ Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 12 189 4 3 208

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 0 0 0 0

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 0 0 0 0

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 4 0 0 4

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 1 0 0 1

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 KI Rua da Independência ‐> Rua Xavantes 0 3 0 0 3

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 2 38 0 0 40

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 3 82 2 0 87

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 6 76 0 0 82

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 7 100 0 0 107

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 2 82 0 0 84

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 KJ Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido centro) 3 66 0 0 69

30/06/2021 17:15:00 ‐ 17:29:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 3 21 0 2 26

30/06/2021 17:30:00 ‐ 17:44:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 13 1 0 14

30/06/2021 17:45:00 ‐ 17:59:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 2 18 0 1 21

30/06/2021 18:00:00 ‐ 18:14:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 2 19 0 0 21

30/06/2021 18:15:00 ‐ 18:29:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 24 0 4 28

30/06/2021 18:30:00 ‐ 18:44:59 KL Rua da Independência ‐> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 0 15 0 0 15
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6.6.6 - Horário de Pico 

 

Com base nas contagens realizadas nos Postos 1 e 2, definiu-se qual seria o horário de pico, 

ou seja, a uma hora de maior volume de veículos da via em um determinado dia (DNIT, 2016). Em 

ambos os postos, o horário de maior fluxo na interseção se deu no período da tarde. 

 

Tabela 6.2 - Hora pico no período da tarde – Posto 1. 

Hora Pico 

(Tarde) 
Movimento Motos 

Automó-

veis 
Ônibus 

Cami-

nhões 
UCP 

17:45 - 

18:45 

AB 8 84 0 3 97 

AC 127 522 1 6 660 

AD 95 1215 17 22 1369 

CB 28 216 4 4 256 

DB 96 1076 18 14 1220 

DC 15 92 1 0 109 

     Total 3711 

 

Tabela 6.3 - Hora pico no período da tarde – Posto 2. 

Hora Pico 

(Tarde) 
Movimento Motos 

Automó-

veis 
Ônibus 

Cami-

nhões 
UCP 

17:45 - 

18:45 

IJ 0 30 0 0 30 

IK 1 5 0 0 6 

IL 0 26 0 0 26 

JI 0 12 0 0 12 

JK 15 157 0 0 172 

JL 86 931 10 11 1049 

LI 1 8 0 0 9 

LK 24 143 0 4 173 

LJ 62 652 14 9 749 

KI 0 6 0 0 6 

KJ 18 340 2 0 361 

KL 4 74 1 5 87 

     Total 2680 

 

Para determinação em unidades de carro de passeio (UCP) ou veículos equivalentes, foram 

considerados os coeficientes 1,50 para caminhões e ônibus e 1,00 para motocicletas e automóveis 

(DNIT, 2006). Os valores foram arredondados para o número inteiro imediatamente superior e inseri-

dos nas figuras seguintes para facilitar a compreensão. 
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 Fluxos na hora pico – Posto 1. 

 

 Fluxos na hora pico – Posto 2. 

 

Da análise dos dados, tem-se que o fluxo é preponderantemente composto por automóveis 

(88%), sendo que motocicletas estão na segunda colocação, e na sequência caminhões e ônibus. 

Os fluxos de pedestres e ciclistas por travessia na hora pico estão indicados nas Figuras 6.104 e 6.105. 

 

 Travessia de pedestre nos Postos 1 e 2 na hora pico. 

Posto 1 

 

Posto 2 
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 Travessias de ciclistas nos Postos 1 e 2 na hora pico. 

 

Neste contexto, tem-se o diagnóstico de fluxos para a situação existente, ou seja, sem consi-

derar a implantação do empreendimento e as projeções futuras, abordadas nos tópicos seguintes. 

 

6.6.7 - Tráfego Gerado pelo Empreendimento 

 

Alguns conceitos são importantes para a compreensão das variáveis envolvidas no tráfego pro-

duzido pelo empreendimento. Primeiro, a divisão entre viagens geradas, que possuem como origem o 

condomínio, e as viagens atraídas, em que o condomínio é o destino. Somadas, compõem o número 

de viagens produzidas ocasionadas pelo empreendimento, seja este de uso residencial, comercial, 

industrial etc. 

Neste caso, o empreendimento avaliado é composto por uma parcela residencial (1.901 unida-

des) e outra parcela de comércio (402 unidades) e varejo (146 unidades). 

A dinâmica proposta pelo empreendedor é implantar uma nova centralidade urbana, em que o 

local seja de uso misto, tanto para moradia como para trabalho e lazer, reduzindo assim a necessidade 

de deslocamentos. 

Para estimar o tráfego produzido pelo empreendimento, considerando as dificuldades em esta-

belecer o número de viagens internas ao lote, optou-se pela adoção da soma de tráfego produzido 

para cada um dos usos individualmente (residencial e comercial), sem ponderar uma possível taxa 

interna de captação do tráfego, associado às viagens que são realizadas sem utilização do viário ex-

terno (vias do entorno discutidas na caracterização do viário). 

Com relação à metodologia utilizada, existem na bibliografia inúmeras pesquisas realizadas no 

mundo e um número menor na base residencial brasileira, com relação à polos geradores de viagens. 

Uma das principais referências no país é o trabalho desenvolvido por Portugal et al (2012), do qual 

foram extraídas as taxas empregadas neste relatório, com base no apresentado pelo Institute of Trans-

portarion Engineers (ITE), para o caso de apartamentos de grande altura (mais de 10 pavimentos) – 

código 222. 

 

Posto 1 

 

Posto 2 
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Para aplicação da equação, se faz necessária a indicação de uma variável independente, ou 

seja, que possui uma relação lógica com a geração de viagens e que possa ser medida diretamente, 

isto é, não está sujeita a outras variáveis. No caso das viagens produzidas pelo condomínio residencial, 

a opção foi o número de unidades residenciais (apartamentos). 

No caso da parcela comercial e de varejo do empreendimento, existe uma incerteza maior com 

relação às atividades que serão desenvolvidas nesses locais, e que serão resolvidas caso à caso a 

medida que os projetos forem definidos e apresentados para aprovação. Para o setor comercial, a 

legislação vigente no município usa como base de cálculo 1 vaga de veículo para cada 50m² de área 

total edificada, porém esta proporção não é obrigatória para vagas comuns, servindo principalmente 

como referência para os cálculos das vagas obrigatórias, como PCD e de idosos.  

Ainda que cada edificação futura possa tratar individualmente suas particularidades e não seja 

obrigada a acomodar todas as vagas de estacionamento comuns, para fins de cálculo, com o objetivo 

de simular uma situação superior ao mínimo, foram consideradas o valor integral da relação por área 

construída (estimada) descrita na legislação. Portanto, a realidade do empreendimento final tende a 

produzir um número expressivamente menor de vagas, porém, se levou em considerações para os 

cálculos a situação de maior impacto viário, uma vez que este parâmetro é base para o restante dos 

cálculos, conforme será demonstrado. 

Isto posto, será utilizado para a equação do volume comercial o número de 600 vagas de esta-

cionamento para todo o empreendimento depois da ocupação completa. Sendo que, o número consi-

derado é de, no mínimo, 50% da capacidade do estacionamento estar sendo utilizada na hora pico, 

dos quais 40% (120 veículos) estão acessando o empreendimento e 60% (180 veículos) saindo do 

local. 

Cabe destacar que, conforme informações do empreendedor, as obras completas, conside-

rando a fase II, objeto de processo futuro, estarão 100% concluídas somente no ano de 2036. Por esse 

motivo, considerou-se que os primeiros 20% seriam entregues no ano de 2026 e os 80% restantes 

distribuídos igualmente ao longo do tempo até o término em 2036, sendo os níveis de serviços avalia-

dos até esta data.  

Os números em unidades residenciais e de comércio e varejo são apresentados nas Tabelas 

6.4 e 6.5, respectivamente, junto às viagens produzidas (atraídas e geradas) pelo empreendimento 

para cada ano, de acordo com a variável independente considerada. 

 

Tabela 6.4 - Tráfego gerado na hora pico pelo condomínio residencial, por ano, até a ocupação final prevista. 

Ano de  

Entrega 

Unidades Resi-

denciais (X) - 

Acumulado 

Equação (ITE) 
% En-

trada 
% Saída 

Viagens 

motori-

zadas 

Viagens 

Atraídas 

Viagens  

Geradas 

2026 380 T = 0,35 (X) +20,11 62% 38% 154 96 59 
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2028 684 T = 0,35 (X) +20,11 62% 38% 260 162 99 

2030 988 T = 0,35 (X) +20,11 62% 38% 366 227 140 

2032 1292 T = 0,35 (X) +20,11 62% 38% 473 294 180 

2034 1596 T = 0,35 (X) +20,11 62% 38% 579 359 221 

2036 1901 T = 0,35 (X) +20,11 62% 38% 686 426 261 

 

Tabela 6.5 - Tráfego gerado na hora pico pelo empreendimento comercial e de varejo, por ano, até a entrega. 

Ano de  

Entrega 

Nº de Vagas - 

Acumulado 
% Entrada % Saída 

Viagens moto-

rizadas 

Viagens 

Atraídas 

Viagens 

Geradas 

2026 120 40% 60% 120 48 72 

2028 216 40% 60% 216 87 130 

2030 312 40% 60% 312 125 188 

2032 408 40% 60% 408 164 245 

2034 504 40% 60% 504 202 303 

2036 600 40% 60% 600 240 360 

 

A distribuição projetada para este tráfego considera que todos os acessos ao empreendimento 

serão utilizados. A metodologia de alocação de viagem é apresentada em tópico subsequente. 

 

6.6.8 - Taxas de Crescimento 

 

Conforme consta em DNIT (2016), a experiência mostra que o tráfego costuma crescer a taxas 

anuais de variação relativamente lentas. Diante da escassez de variáveis socioeconômicas que pos-

sam descrever o comportamento do tráfego até o ano horizonte de, no mínimo, 2036, a taxa utilizada 

seguiu a recomendação do Órgão, fixando a um crescimento anual de 3,0%, próximo da taxa de cres-

cimento econômico do país como um todo. 

 

6.6.9 - Tráfego Futuro 

 

O tráfego futuro do empreendimento é composto por uma parcela normal, associada ao au-

mento natural do fluxo de veículos e que existiria, independente da nova construção, somado à produ-

ção de viagem em função da implantação do condomínio, conforme números expostos no item 2.2.7. 

De posse dos valores indicados nos itens 6.6.6, 6.6.7, 6.6.8 e 6.6.9, procedeu-se para a etapa 

de cálculo dos níveis de serviço. 

 



 

187 
 
 

EIV-9847-01-RE-01-02-B   ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV – JOINVILLE/SC 

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DO ESTUDO - 6.0 - IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DA VIZINHANÇA 

6.6.10 - Nível de serviço 

 

Segundo DNIT (2006), o nível de serviço está relacionado com a qualidade da operação e 

reflete o nível de fluidez dos veículos de acordo com a percepção dos usuários ao considerar uma 

gama de fatores, como por exemplo, a velocidade e tempo de viagem, facilidade de manobras, inter-

rupções de tráfego, conforto, segurança, conveniência no dirigir e custos operacionais. 

Um segmento pode ser classificado em seis diferentes níveis de serviço, designados por letras 

que variam de A até F. O nível A corresponde à condição de operação ideal enquanto a outra ponta 

caracteriza uma condição de congestionamento completo. Entre estes dois extremos, são designados 

os demais níveis, representados na Figura 6.106. 

 

 

 Níveis de Serviço. Fonte: HCM, 2000. 

 

Em resumo, de acordo com o Highway Capacity Manual (2000), tem-se que em vias urbanas 

os níveis podem ser descritos como: 

 Nível A: Fluxo Livre. Os veículos não possuem nenhum impedimento à manobra dentro da 

corrente de tráfego, apresentam total liberdade na escolha da velocidade e o atraso em inter-

seções semaforizadas é mínimo. A velocidade média de viagem é cerca de 90% da velocidade 

de fluxo livre; 

 Nível B: Fluxo Estável. Os veículos possuem pequena restrição à manobra e os atrasos em 

interseções não são significativos. O fluxo ainda é estável e a velocidade média de viagem é 

cerca de 70% da velocidade de fluxo livre; 
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 Nível C: Fluxo Estável. Ocorre um aumento na restrição das manobras e trocas de faixas em 

locais intermediários podem ser mais difíceis do que no nível anterior, além de serem registra-

das filas mais longas. A velocidade média de viagem é cerca de 50% da velocidade de fluxo 

livre; 

 Nível D: Fluxo Instável. Próximo de um intervalo no qual pequenos incrementos no fluxo po-

dem causar aumentos substanciais no atraso e diminuição da velocidade. A velocidade média 

de viagem é cerca de 50% da velocidade de fluxo livre; 

 Nível E: Fluxo Instável. Caracterizado por atrasos significativos, principalmente em interse-

ções críticas, além de uma velocidade média de viagem de cerca de 33% da velocidade de 

fluxo livre; 

 Nível F: Colapso do Fluxo. Caracterizado por velocidades de fluxo muito baixas, tipicamente 

entre 33% e 25% da velocidade de fluxo livre. São registrados altos volumes, expressivos atra-

sos e filas extensas. 

Conceitos amplamente utilizados na Engenharia de Tráfego, cabe destacar as principais caracte-

rísticas das velocidades citadas (DNIT, 2016): 

 Velocidade de fluxo livre: velocidade média possível em uma determinada via, desde que em 

condições de baixo volume de tráfego, sem restrições quanto às velocidades desenvolvidas, 

nem por interação veicular nem por regulamentação de trânsito; 

 Velocidade média de viagem: velocidade em um dado segmento medida pela razão do compri-

mento do trecho e o tempo médio gasto em percorrê-lo, incluindo momentos em que os veículos 

estejam parados. 

Para o cálculo do nível de serviço nas vias no entorno do empreendimento, foram aplicadas as 

metodologias constantes no Highway Capacity Manual (HCM), ano 2000.  

A depender da tipologia, o nível de serviço é definido por um parâmetro distinto. No caso das vias, 

estas foram enquadradas na tipologia de rodovias com pista simples (Two-Lane Highways), classe II, 

e o parâmetro de enquadramento é o tempo seguindo (%), conforme Tabela 6.25, reproduzida do 

Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2016). 

 

Tabela 6.6 - Níveis de serviço em pista simples. 

NS Tempo seguindo (%) 

A t ≤ 40 

B 40 < t < 55 

C 55 < t < 70 

D 70 < t < 85 

E 85 ≤ t 
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O nível F é atingido quando o fluxo excede a capacidade. 

Para as interseções, no caso do Posto 1, entre as ruas Ottokar Doerffel, Otto Parucker e Go-

ethard Kaesemodel, por ser controlada, é aplicada a metodologia para interseções semaforizadas (Sig-

nalized Intersections), e o nível de serviço é definido em termos de atraso médio por veículo, medida 

de desconforto do motorista e que impacta no aumento do tempo de viagem, conforme Tabela 6.26. 
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Tabela 6.7 - Níveis de serviço em interseções. 

Atraso na aproximação 

(s/veículo) 

Nível de Serviço 

v/c <1,0 v/c >1,0 

≤ 10 A 

F 

> 10 – 20 B 

> 20 – 35 C 

> 35 – 55 D 

> 55 – 80 E 

> 80 F 

 

Pela tabela, extrai-se que em casos em que a relação v/c (volume/capacidade) é superior a 1, 

o nível de serviço é prejudicado, portanto, igual a F. Isto acontece porque valores maiores que 1 são 

representativos de volumes superiores à capacidade por faixa sendo avaliada, ou seja, é atingido o 

fluxo de saturação.  

Para o Posto 2, embora a metodologia seja distinta para interseções não semaforizadas (Unsig-

nalizes Intersections), o critério para obtenção do NS é o mesmo apresentado na Tabela 6.26. 

 

6.6.11 - Alocação de Viagens 

 

A etapa de alocação de viagens objetiva representar as origens e destinos que os veículos 

possuem dentro do sistema viário, sendo que o processo se inicia pela análise de todas as rotas pro-

váveis e possíveis entre pares de vias, ou centroides. 

Em alguns casos, não é possível quantificar a distribuição exata do volume contabilizado. Por 

exemplo, os veículos com origem na rua Otto Parucker que convertem à direita na rua Ottokar Doerffel, 

podem tanto acessar algum estabelecimento, como seguir sentido rodovia BR-101/SC, ou ruas per-

pendiculares, como a Xavantes e da Independência. Por isso, para reduzir as incertezas na alocação 

dos volumes de tráfego, aplicou-se um modelo estatístico de previsão, onde os fluxos considerados 

independem de variações no tempo, como congestionamentos, e ainda, a partir de uma abordagem 

de alocação proporcional (IPEA, 2017). 

A referida proporcionalidade depende da atratividade de cada via, ou seja, a quantidade de 

viagens que são atraídas, somando-se o número de todos os movimentos que vão em sua direção. 

Como os fluxos de entrada são conhecidos em função das contagens volumétricas, a metodologia 

permite ao final uma calibração, comparando-se os valores das contagens, um dado empírico, com o 

resultado da distribuição entre pares de origem e destino. 
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Os resultados são apresentados na Tabela 6.27, em termos percentuais para potenciais de 

atração e geração de viagens de cada rua analisada.  

 

Tabela 6.8 - Percentuais de atração e geração de viagens. 

Movimento Atração Geração 

Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 32% 28% 

Rua da Independência 9% 11% 

Rua Xavantes 1% 2% 

Rua Gothard Kaesemodel 19% 6% 

Rua Ottokar Doerffel (sentido norte/centro) 39% 0% 

Rua Otto Parucker 0% 53% 

 

Uma segunda etapa da alocação está relacionada com as viagens geradas e atraídas pelo 

empreendimento. Com base nos percentuais apresentados na Tabela 6.8, existe um diagnóstico do 

padrão atual de viagens, aplicado também às projeções futuras. 

Dessa forma, em termos práticos, como o lote possui 5 acessos, a opção de alocação por 

entrada se deu pelo critério de mínima distância a ser percorrida pelo motorista. A distribuição é 

apresentada nas Tabelas 6.28 e 6.29, já com a indicação das viagens em unidades de carro de passeio 

(UCP) de e para o empreendimento, a partir do ano 2026, quando ocorre a entrega dos primeiros 20% 

do empreendimento, e na sequência, a cada 2 anos, até o ano 2036, considerando um intervalo de 

longo prazo (10 anos), a partir do início das entregas. 

 

Tabela 6.9 - Geração de viagem em UCP, pelo empreendimento sentido viário do entorno. 

 

 

Tabela 6.10 - Atração de viagens em UCP, pelo empreendimento a partir do viário do entorno. 

 

 

2026 2028 2030 2032 2034 2036

UCP UCP UCP UCP UCP UCP

Acesso A ou B -> Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) 32% 43 74 106 138 170 201

Acesso E->  Rua da Independência 9% 12 21 29 38 46 55

Acesso A ou B -> Rua Xavantes 1% 1 2 3 3 4 5

Acesso C ou D -> Rua Gothard Kaesemodel 19% 26 44 63 82 101 119

Acesso B ou C -> Rua Ottokar Doerffel (sentido norte/centro) 39% 52 90 129 167 206 244

Movimento / Ano
% 

Viagens 
geradas 

2026 2028 2030 2032 2034 2036

UCP UCP UCP UCP UCP UCP

Rua Ottokar Doerffel (sentido rodovia) -> Acesso A ou B 28% 41 70 99 128 157 186

Rua da Independência -> Acesso A ou B 11% 17 29 40 52 64 76

Rua Xavantes -> Acesso A ou B 2% 3 4 6 8 9 11

Rua Gothard Kaesemodel -> Acesso C ou D 6% 10 16 23 30 36 43

Rua Otto Parucker -> Acesso B ou C 53% 77 132 187 243 297 353

Movimento / Ano
% 

Viagens 
atraídas
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As viagens apresentadas são somadas aos fluxos já existentes da via, para cada ano avaliado, 

e seguem o padrão de entregas de apartamentos e sala comerciais apresentados no item de tráfego 

gerado pelo empreendimento. Ainda, considera-se o crescimento normal a uma taxa de 3% ao ano 

para o tráfego da via, conforme abordado no tópico de taxas de crescimento. 

Atribuídos os fluxos às rotas possíveis e prováveis, conforme abordado anteriormente, são ob-

tidos os dados de volume por movimento na hora pico. As colunas cinzas e brancas apresentam o 

tráfego sem o empreendimento e as colunas azuis, os valores obtidos após distribuição das viagens 

produzidas pelo empreendimento. Estes dados são utilizados nos cálculos de nível de serviço dos 

tópicos seguintes. 
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Tabela 6.11 - Tráfego em UCP por movimento com e sem o empreendimento 

 

 

UCP UCP UCP UCP UCP UCP UCP UCP UCP UCP UCP UCP UCP

2021 2026 2026 2028 2028 2030 2030 2032 2032 2034 2034 2036 2036

AB 97 115 115 123 123 131 131 140 140 150 150 160 160

AC 660 768 807 816 935 867 961 921 1140 978 1245 1039 1357

AD 1369 1590 1598 1688 1701 1792 1811 1902 1926 2019 2049 2143 2178

CB 256 299 346 318 399 338 403 360 444 383 568 407 627

DB 1220 1417 1422 1504 1513 1597 1610 1695 1712 1799 1820 1909 1933

DC 109 129 129 137 137 147 147 157 157 167 167 179 179

17:45 - 18:45 IJ 30 36 39 40 44 44 50 48 56 52 61 56 67

IK 6 11 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21

IL 26 31 31 33 33 36 36 40 40 44 44 48 48

JI 12 17 18 19 21 21 24 23 26 25 29 27 32

JK 172 202 202 216 216 230 230 245 245 261 261 278 278

JL 1049 1219 1262 1294 1368 1373 1479 1458 1596 1548 1718 1643 1844

LI 9 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24

LK 173 203 203 217 217 231 231 246 246 262 262 279 279

LJ 749 871 912 925 995 982 1081 1043 1171 1108 1265 1177 1363

KI 6 11 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21

KJ 361 421 438 448 477 476 516 506 558 538 602 572 648

KL 87 102 102 110 110 118 118 126 126 134 134 144 144

Movimento
Hora Pico 

(Tarde)
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6.6.12 - Nível de Serviço da Via  

 

O nível de serviço é avaliado para o trecho da rua Ottokar Doerffel. A metodologia adotada, 

com base no HCM (2000), conforme abordado anteriormente, é uma combinação dos parâmetros para 

rodovias com pista simples (Two-Lane Highways), porém, com o incremento de uma faixa adicional, 

ou passing lane, uma vez que em frente ao empreendimento, a via possui duas faixas no sentido 

norte/centro e uma faixa no sentido rodovia. Considerou-se a via em frente ao empreendimento, com 

uma extensão aproximada de 350m.  

Em termos de geometria, o local não é provido de acostamento e a largura das faixas é de 2,80-

3m, sendo que a distribuição é de uma faixa no sentido sudoeste (rodovia) e duas faixas no sentido 

nordeste (norte/centro). O terreno foi considerado plano e o Fator de Hora Pico (FHP) recomendado 

para áreas urbanas pelo HCM (2000), de 0,92. Ainda, o percentual de veículos pesados é pouco ex-

pressivo, cerca de 3,0%.  

Os movimentos estão identificados na Figura 6.107 e os resultados atuais e projetados são 

apresentados na tabela seguinte. As colunas azuis são os dados considerando a implantação do em-

preendimento. 

 

 

 Fluxos Ottokar Doerffel. 

 

Tabela 6.12 - Níveis de serviços projetados para a rua Ottokar Doerffel. 

 

 

Os resultados refletem as diferenças em termos de nível de serviço a depender da disponibili-

dade de número de faixas para cada fluxo, uma vez que, embora sejam equilibrados, o NS sentido 

sudoeste (rodovia), que flui por uma faixa, é muito inferior ao calculado para o sentido nordeste 

(norte/centro), que flui por duas faixas.  

UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS UCP NS

1 Sudoeste 1369 E 1590 F 1598 F 1688 F 1701 F 1792 F 1810 F 1902 F 1926 F 2019 F 2049 F 2143 F 2178 F

2 Nordeste 1329 C 1546 C 1551 C 1641 C 1650 C 1744 C 1757 C 1852 C 1867 C 1966 C 1987 C 2088 C 2112 C

2030 2032
Movime nto Sentido

2021 2026 2026 2028 2028 2030 20362032 2034 2034 2036

1 
2 
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No entanto, é importante observar que esta é uma medida pontual de análise da via neste 

trecho. No entanto, fatores externos de congestionamento podem influenciar, como por exemplo, o 

semáforo na interseção próxima, ou ainda, pontos de conflito como no cruzamento com as ruas da 

Independência e Xavantes. 

 

6.6.13 - Nível de Serviço da Interseção Semaforizada 

 

O nível de serviço para a interseção entre as ruas Ottokar Doerffel, Otto Parucker e Gothard 

Kaesemodel, denominada Posto 1, foi primeiramente calculado para o ano base (2021).  

A obtenção deste dado dependia do dimensionamento dos tempos associados ao ciclo do semáforo 

existente no local. Para tal, procedeu-se com a cronometragem ao longo dos períodos de contagem. 

Para a hora pico, foram registrados tempos de verde mais longos, assim como mais curtos, a 

depender do horário. Por esse motivo, os valores utilizados na análise são médios, com base no ob-

servado. Esta dinâmica acontece porque, conforme dados da Prefeitura do município e perceptível 

pela análise dos tempos, se trata de um semáforo inteligente, o único em utilização em Joinville/SC. 

Semáforos inteligentes não possuem um tempo de ciclo fixo, ou seja, a alternância das luzes 

do semáforo não segue um padrão fixo, sendo dimensionada, portanto, de acordo com a quantidade 

de veículos na aproximação (OLIVEIRA, 2020). 

Dessa forma, adotou-se um tempo de verde médio de 30 segundos para o primeiro estágio, 

que libera em simultâneo os movimentos da rua Otto Parucker e Gothard Kaesemodel, e 40 segundos 

para o segundo estágio, que libera o tráfego da rua Ottokar Doerffel. Ambos os estágios são seguidos 

por 4 segundos de amarelo e 2 segundos de vermelho total. As informações estão representadas nos 

diagramas de estágios e de barras apresentados nas Figuras 6.1085 e 6.109, respectivamente.  

Cabe ressaltar que o fluxo AD opera por faixa de acesso exclusiva e por isso, o tempo de verde 

é igual ao tempo de ciclo. 

 

 

 Diagrama de estágios. 
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 Diagrama de fases. 

 

Os resultados em termos de atraso (lane group delay) e nível de serviço para os movimentos e 

a interseção, como um todo, ano a ano, com ou sem o empreendimento, são apresentados na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 6.13 - Níveis de serviço projetados com e sem o empreendimento – Posto 1. 

 

 

Sobre o resultado, cabem algumas considerações. Primeiramente, ponderando que este é um 

semáforo inteligente, eventuais ajustes realizados de forma automática podem melhorar as condições 

de trafegabilidade na interseção. Neste estudo, a prioridade foi avaliar o impacto das viagens geradas 

e atraídas pelo empreendimento na evolução dos níveis de serviço da interseção, por isso, as variáveis 

de ciclo utilizadas para ambas as análises são fixas, para que se atinja o objetivo. 

Em consequência, observado que existia um padrão na evolução dos níveis de serviço entre a 

condição sem e com o empreendimento, sem que este gerasse um impacto expressivo, a análise foi 

bienal entre 2026 e 2030, e então registrada para o ano de abertura de 100% do empreendimento 

(2036). 

Para o ano de 2036, observa-se um declínio pontual no NS em função das viagens geradas 

pelo empreendimento na aproximação da rua Gothard Kaesemodel, sentido norte/centro, em função 

das viagens geradas a partir dos acessos C e B. No geral, o resultado para a interseção se mantém o 

mesmo. 

Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS
Lane 
group 
delay

NS

DB/DC 33,5 C 168,7 F 175 F 282,2 F 293,3 F F 408,3 424,2 F 837 F 866,9 F

CB 19,5 B 20,8 C 22,4 C 21,4 C 24,7 C C 22,1 24,9 C 25,1 C 101,4 F

AB 16 B 16,3 B 16,3 B 16,4 B 16,4 B B 16,5 16,5 B 17 B 17 B

AC 45,7 D 176,2 F 263,2 F 284,8 F 573,4 F F 406,4 639,4 F 831,1 F 1625 F

AD 12 B 141,2 F 150,3 F 254,2 F 269,3 F F 377,6 399,6 F 799,4 F 799,4 F

Interseção 26,4 C 145,6 F 166,1 F 247,1 F 309,9 F F 359,4 413,9 F 743,1 F 908,7 F

2030 - C/ PGV 2036 - S/ PGV 2036 - C/ PGV2028 - C/ PGV 2030 - S/ PGV2026 - C/ PGV 2028 - S/ PGV

Movimento

2021 - Atual 2026 - S/ PGV
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Outro fato relevante, está associado aos resultados apresentados para o movimento AD, com 

origem na rua Otto Parucker sentido Ottokar Doerffel (rodovia), que opera com fluxo livre. Embora o 

nível de serviço atual seja adequado, congestionamentos na via principal acabam por impactar nega-

tivamente na fluidez desta alça direcional. Por isso, são registrados momentos de congestionamento 

ao longo da hora pico, como reflexo das condições de trafegabilidade na pista principal, que conforme 

item 2.2.12, opera em nível E no sentido sudoeste (rodovia). A situação é ilustrada na Figura 6.110. 

 

 

 Congestionamento no movimento AD. 

 

6.6.14 - Nível de Serviço da Interseção Não Semaforizada 

 

O último nó do sistema viário a ser avaliado, é a interseção entre as ruas Ottokar Doerffel, da 

Independência e Xavantes, denominado Posto 2. Diferente da anterior, este local é classificado como 

não semaforizado, uma vez que o controle se dá apenas por prioridade à via principal, por meio de 

sinalização de trânsito (PARE). 

Os resultados para a metodologia do HCM (2000), projetado ano a ano e considerando ou não 

a instalação do empreendimento, são resumidos na tabela abaixo, avaliados os movimentos de maior 

tempo de espera ou, conforme indicação do Manual, “minor movements”. Neste ponto, é importante 

esclarecer que o NS não é definido para a interseção como um todo, mas, sim, para cada um dos 

movimentos citados. 

 

Tabela 6.14 - Níveis de serviço projetados com e sem o empreendimento – Posto 2. 

 

 

030 - C/ PGV
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS
Control 
Delay

NS

LI 11 B 12,1 B 12,4 B 12,7 B 13,3 B 13,4 B 14,4 B 16,4 C 19,1 C
JK 12 B 14,3 B 14,9 B 15,7 C 17,1 C 17,7 C 20,2 C 34,4 D 66,7 F
KL - F - F - F - F - F - F - F - F - F
IJ - F - F - F - F - F - F - F - F - F

2036 - S/ PGV 2036 - C/ PGV2028 - C/ PGV 2030 - S/ PGV2021 - Atual 2026 - S/ PGV 2026 - C/ PGV 2028 - S/ PGV
Movimento
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Similar ao que ocorre no Posto 1, a implantação do empreendimento não impacta de maneira 

significativa, ou seja, além da esperada em função do crescimento do tráfego para os próximos anos.  

Contudo, há um declínio pontual de NS para o movimento com origem na Ottokar Doerffel à 

rua da Independência, atingindo a marca F em contraposição ao também inadequado, nível D, sem o 

tráfego do empreendimento. 

Neste caso, por se tratar de movimento de conversão da via principal à via secundária, ou seja, 

dependente de janelas específicas de tempo para realizar o movimento, ocorre o aumento no tempo 

de espera e redução do nível de serviço, mais em função do aumento do fluxo na via principal, do que 

deste movimento em si. Esta dinâmica é explicada pelo fato de que quando movimentos compartilham 

uma mesma faixa de tráfego, apenas um dos fluxos pode utilizar o que o HCM (2000) chama de “gap”, 

ou seja, o aumento do fluxo por faixa e o NS de cada um dos movimentos permitidos depende da 

evolução do tráfego como um todo.  

Outro ponto relevante está associado aos movimentos “KL” e “IJ”, inadequados já no cenário 

atual. Estes fluxos correspondem às conversões à esquerda com origem nas ruas Xavantes e da In-

dependência, respectivamente. Como o fluxo da via principal é elevado e conflitante com esses movi-

mentos, mesmo que suas demandas sejam baixas, surgem poucas janelas de oportunidade para aden-

trar a corrente de tráfego, o que prejudica em demasia o tempo de espera e consequentemente, o nível 

de serviço. 

A tendência é que movimentos como esse (de conversão a esquerda) sejam extintos através 

de um planejamento macro da rede viária, limitando o número de conversões à esquerda.  

 

 

6.6.15 - Estacionamento 

 

O projeto contempla a implantação de aproximadamente 57 vagas de estacionamento paralelas 

as vias internas em determinados pontos, acomodando também vagas para deficientes físicos e ido-

sos, além de diversos pontos com bicicletários. 

Com relação as unidades de cada lote do condomínio, os futuros empreendimentos tratarão 

suas demandas dentro dos limites de seus lotes, atendendo aos parâmetros definidos na Lei Comple-

mentar nº 470 de 2017, que define, entre outras questões, os parâmetros e números de vagas de 

estacionamento no município de Joinville para cada uso.  

 

6.6.16 - Medidas Mitigadoras e Compensatórias. 

 

Em resumo, o presente relatório passou pelas seguintes fases, definidas por Cunha (2009): 
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 Etapas do estudo. Fonte: Adaptado de Cunha (2009). 

 

Este capítulo aborda a etapa final, de discussão das medidas mitigadoras. Cabe esclarecer que 

existem duas categorias básicas previstas na literatura, a primeira, definida pelas medidas externas ao 

empreendimento, como intervenções físicas, operacionais ou de gerenciamento no sistema viário e de 

controle de tráfego no entorno do lote, e a segunda, sendo as medidas internas, que compreendem 

intervenções de cunho funcional dos acessos e vias de circulação internas ao empreendimento, com 

o objetivo de garantir o suporte a demanda de estacionamentos, por exemplo (DENATRAN, 2001). 

Com relação ao entorno, tem-se, pelas avaliações de nível de serviço apresentadas que, em-

bora as viagens produzidas pelo empreendimento não sejam as únicas responsáveis pelo declínio na 

qualidade da operação, sendo que, para a maioria dos movimentos o aumento normal do tráfego ao 

longo dos anos é suficiente para que sejam necessárias melhorias, existe um impacto decorrente da 

implantação. Motivo pela qual os empreendedores oferecem ao município como contrapartida a ela-

boração e doação ao município do projeto executivo de duplicação da Rua Ottokar Doerffel, onde 

desde o plano diretor municipal de 1973 aponta esta duplicação como necessária para a continuidade 

do desenvolvimento da cidade. 

Faz parte desta contrapartida: 

 

 Projeto executivo de duplicação da Rua Ottokar Doerffel – contemplando a extensão 

de 2 quilômetros, que vão desde o do entroncamento com a rodovia BR-101 até o seu 

fim na rotatória com a Rua Ministro Calógeres e Rua Visconde de Taunay. A largura 

viária da rua de 16 metros passará a ter 30 metros, onde se comportarão 4 pistas de 

rolamento destinadas a veículos automotores, ciclovias, calçadas, iluminação pública, 

entre outros elementos constituintes da via. O projeto completo é composto por: 

o Levantamento topográfico planialtimétrico; 

o Projeto geométrico executivo; 
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o Projeto de drenagem executivo; 

o Projeto de pavimentação; 

o Projeto de sinalização; 

o Memoriais descritivos; 

o Quantitativos e planilha orçamentária; 

o Os remanejamentos da rede de água e esgoto, estão sendo verificados pela-

Companhia Águas de Joinville e compatibilizados pela Empresa Azimute na ela-

boração do Projeto de Duplicação da referida via 

 

O valor de contrato firmado entre o empreendedor e a empresa projetista para este projeto é 

de R$ 422.900,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e novecentos reais) e faz parte das medidas com-

pensatória pelo impacto causado do empreendimento na vizinhança, somando ainda a outras ações, 

descritas no tópico geral (7.0) que concentra todas as contrapartidas e ações mitigadoras. 

 

6.7 - Impactos durante a fase de obras do empreendimento 

 

6.7.1 - Proteção das áreas ambientais lindeiras ao empreendimento 

O imóvel não possui recursos hídricos naturais ou Áreas de Preservação Permanente, porém 

será mantida parte considerável da cobertura vegetal existente. 

 

6.7.2 - Destino final dos entulhos da obra 

Em razão da natureza do empreendimento, durante a fase de implantação serão gerados os 

resíduos da construção civil, que devem possuir um tratamento de descarte específico. 

O empreendimento contará com a geração expressiva de resíduos de construção civil, devido 

as obras em si em principalmente as demolições que serão necessárias – 16.072,60m² a serem de-

molidos (área de projeção). 

A quantificação dos resíduos de construção civil será apresentada na fase da LAI, quando será 

apresentado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

Estes resíduos seguem a seguinte classificação, em conformidade com a resolução CONAMA 

307/2002: 

 CLASSE A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (Ex: componentes cerâmicos, 

argamassa, concreto, resíduos de obras de infraestrutura, etc.); 

 CLASSE B: resíduos recicláveis para outras destinações (Ex: plásticos, papel/papelão, metais, 

vidros, madeiras, etc.); 
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 CLASSE C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações econo-

micamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação (Ex: produtos oriundos do 

gesso); 

 CLASSE D: resíduos perigosos oriundos do processo de construção (Ex: tintas, solventes, 

óleos, etc.). 

 

A NBR 10.004 – Classificação de resíduos (ABNT, 1987a) divide os resíduos em duas classes: 

a)  Classe I – perigosos: aqueles que, em função de suas características intrínsecas de inflama-

bilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde 

pública por meio do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda que provocam efeitos 

adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada; 

b)  Classe II a) não-inertes: resíduos que podem apresentar características de combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio 

ambiente, não se enquadrando nas classificações dos outros resíduos; 

c)  Classe II b) inertes: aqueles que, por suas características intrínsecas, não oferecem riscos à 

saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados de forma representativa, segundo a 

norma ABNT 10.007 e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou 

deionizada à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. 

 

Em conformidade com as características da edificação, apresentam-se na Tabela 6.15 os possíveis 

tipos de resíduos a serem gerados em cada fase da obra. 

 

Tabela 6.15 - Resíduos a serem gerados nas obras. 

Fases da Obra Tipos de Resíduos Possivelmente Gerados Classe 

Limpeza do terreno Solos e Vegetação A 

Montagem do Canteiro 
Blocos cerâmicos, concreto (areia, brita) A 

Madeira B 

Fundações 
Solos A 

Rochas A 

Estrutura de Concreto Armado 

Concreto (Brita, Areia) A 

Madeira B 

Sucata de Ferro, Formas Plásticas* B 

Serragem* B 

Sacos de Cimento D 

Alvenaria de Vedação 
Blocos cerâmicos, Blocos de Concreto, Argamassa A 

Papel, Plástico* B 
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Sacos de Cimento D 

Areia A 

Sucata de Ferro* B 

Reboco Interno/Externo Argamassa A 

Cobertura 

Madeira* B 

Metal* B 

Argamassa A 

Cerâmica* A 

Revestimentos  

Argamassa A 

Pisos e Azulejos cerâmicos A 

Plástico, Papelão, Papel* B 

Lixas C 

Cola A 

Esquadrias: Alumínio e Madeira 
Plástico B 

Madeira B 

Forro de Gesso Placas de gesso acartonado C 

Vidraria Massa de Vidro D 

Pintura, Massa Corrida, Textura 

Tinta, Seladoras, Vernizes, Texturas D 

Lixas C 

Plástico* B 

Embalagens Metálicas D 

Instalações Hidrosanitárias 

Plástico* B 

Blocos Cerâmicos A 

PVC* B 

Instalações Elétricas 

Blocos Cerâmicos A 

PVC, Plástico* B 

Conduites, Mangueira, Fio de cobre B 

Execução Muros e Calçadas 

Blocos cerâmicos, Blocos de Concreto, Argamassa A 

Metal* B 

Plástico* B 

Madeira* B 

Armazenamento e Descarga de Equi-

pamentos utilizados 

Ferramentas Sem Serventia* B 

EPI’s sem serventia (luvas de borracha, capacetes, 

máscaras e roupas) 
A 

* Quando contaminados com tinta, solventes, vernizes, combustível, óleos, graxas e outros, passam a 

pertencer a CLASSE D - Resíduos Perigosos. 

 

Na Tabela 6.16 são listados os possíveis locais de destinação dos resíduos gerados na obra. 
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Tabela 6.16 - Possíveis locais de destinação para cada classe de resíduo. 

Classe Destinação 

A Aterro de Construção Civil Licenciado 

B 

Metais Aterro de Construção Civil Licenciado / Cooperativas, Associações / Venda para 

terceiros 

Madeira Aterro de Construção Civil Licenciado ou venda para terceiros 

Papel/Papelão Coleta Seletiva / Cooperativas, Associações 

Plástico Coleta Seletiva / Cooperativas, Associações 

C Gesso Aterro de Construção Civil Licenciado 

D Aterro Industrial Licenciado 

E Aterro Sanitário Municipal 

 

A deposição e o descarte irregular destes resíduos, em especial daqueles pertencentes à 

Classe D, poderá resultar na contaminação e/ou poluição do solo e lençol freático. 

O esperado é que com a segregação e destinação correta dos resíduos, a execução as obras 

não gerem impactos significativos neste sentido. 

 

6.7.3 - Transporte e destino final resultante do movimento da terra 

De acordo com o projeto de terraplenagem o volume de corte e o volume de aterro são quase 

equivalentes, conforme Tabela 6.17. 

Tabela 6.17 - Resumo dos volumes geométricos de terraplenagem. 

Corte (m³) Aterro (m³) 

41.381,00 35.180,00 

 

Os materiais de corte serão empregados na confecção dos aterros, sempre que apresentarem 

as qualidades geotécnicas previstas. O aterro será executado em camadas sucessivas, com espessura 

de até 30 cm. 

O material referente a camada vegetal removida será enviado para a área licenciada da em-

presa Medeiros Terraplenagem. 

 

6.7.4 - Produção e nível de ruídos  

O ruído gerado pela implantação de um empreendimento, nas suas diversas fases de constru-

ção e de montagem, ainda que tenha duração limitada no tempo, não deve ser desconsiderado. 



 

204 
 
 

EIV-9847-01-RE-01-02-B   ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV – JOINVILLE/SC 

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DO ESTUDO - 6.0 - IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DA VIZINHANÇA 

Em atendimento a um conjunto de leis e normas técnicas que regem sobre os controles à po-

luição sonora, faz-se necessária a elaboração de uma Plano de Monitoramento de Ruídos, que objetiva 

o controle e minimização dos impactos ambientais causados pela emissão de sons, vibrações e ruídos 

durante a fase de implantação do empreendimento, fornecendo as diretrizes e o suporte para o controle 

do nível de ruídos, através da aplicação de medidas mitigadoras e de controle. Este plano deve ser 

apresentado juntamente com a documentação para requerimento da Licença Ambiental de Instalação 

– LAI. 

 

6.7.5 - Movimentação de veículos de carga e descarga de material para as obras 

A movimentação dos veículos para carga e descarga dos materiais deverá ser realizada, prin-

cipalmente, pela Rua Ottokar Doerffel, pois possui infraestrutura adequada e tem acesso direto com a 

BR-101, facilitando a logística. 

As atividades de manobra, carga e descarga dos materiais deverão ser realizadas dentro do 

imóvel do futuro empreendimento, sem que haja obstrução dos passeios públicos ou interferência com 

os imóveis lindeiros. 

 

6.7.6 - Soluções do esgotamento sanitário do pessoal de obra do empreendimento 

O esgoto sanitário gerado durante a fase de obras deve ser ligado à rede pública existente. 

Para que não sejam gerados impactos nesse sentido o empreendedor em conjunto com o exe-

cutor deve tomar as devidas providências para solicitar esta ligação a Cia. Águas de Joinville. 
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7.0 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

A realização de um empreendimento normalmente provoca alterações no meio ambiente. Estas 

alterações são denominadas de impactos ambientais, e podem melhorar ou reduzir a qualidade ambiental 

da área onde se localiza o empreendimento. 

Entende-se por impacto ambiental qualquer mudança no ambiente natural e social decorrente de 

uma atividade ou de empreendimento proposto. Mesmo considerando que mudanças podem ocorrer por 

causas naturais, as que interessam aqui são as resultantes de ações humanas. A palavra impacto refere-

se, portanto, as alterações no meio ambiente físico, biótico e social decorrentes de atividades humanas 

em andamento ou propostas.  

Os impactos podem gerar efeitos positivos e negativos. Quando se fala em impactos ambientais 

decorrentes de ações humanas, há uma tendência em associá-los apenas aos efeitos negativos sobre os 

elementos do ambiente natural e social, pois a degradação ambiental que nos rodeia são resultados in-

desejáveis dessas ações. Porém, não se devem esquecer os impactos positivos que são os que conferem 

sustentabilidade econômica, social e ambiental ao empreendimento ou a atividade. 

Após a identificação dos impactos e os aspectos, são classificados entre positivos ou negativos, 

posteriormente avaliados sob sua magnitude, por sequência a área de influência, duração, fase e por fim. 

a indicação das respectivas ações mitigadoras e as propostas para os métodos de registro dos controles. 

Conforme define terceiro parágrafo do1º artigo da lei 336/2011 de Joinville: 

iii) medidas de prevenção, ações que se subdividem em: 

a) medidas mitigadoras - destinadas a prevenir impactos adversos ou a reduzir aqueles 

que não podem ser evitados; 

b) medidas compensatórias - destinadas a compensar impactos irreversíveis que não po-

dem ser evitados; 

c) medidas compatibilizadoras - destinadas a compatibilizar o empreendimento com a 

vizinhança nos aspectos relacionados à paisagem urbana, redes de serviços públicos e 

infra-estrutura; 

d) medidas potencializadoras - ações destinas a potencializar os efeitos positivos do em-

preendimento. 
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Tabela 7.1 - Impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, de controle ou compensação. 

 

IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL ATIVIDADE ASPECTO MAGNI-

TUDE 
INFLUÊN-

CIA DURAÇÃO FASE 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSATÓ-
RIAS (para aspecto negativo) OU AÇÕES 

POTENCIALIZADORAS (para aspecto posi-
tivo) 

Vazamento e 
contaminação 

do solo por 
óleos 

Movimentação de 
terra/ Obras de 
Infraestrutura 

Negativo Alta ADA e AID Curta Obras/ 
Operação 

 Realizar o abastecimento e manutenção do 
maquinário em locais devidamente licencia-
dos e impermeabilizados para este fim.  

 Adoção de um kit emergencial para a conten-
ção em caso de vazamentos de combustí-
veis, óleos ou graxas e posterior envio para 
o local de deposição adequada (descritos no 
Plano de Ações Emergenciais); 

 Treinamento dos funcionários das obras 
para proceder corretamente quando ocorrer 
derrames de óleos e combustíveis no solo. 

Qualidade do 
ar 

Aumento do trá-
fego local de au-

tomotores 
Negativo Média ADA e AID Contínua Operação 

 Mistura e gestão do uso do solo de forma a 
tornar possível morar, trabalhar, estudar, ter 
seus momentos de lazer ao alcance de uma 
caminhada, diminuindo os deslocamentos 
com o uso de veículos automotores; 

 Arborização nas vias e parques; 
 Preservação de fragmento florestal; 

Fim de atividades 
de manufatura/ 

logística de 
grande porte 

Positivo Média ADA e AID Contínua Operação 
 Substituição do uso do solo para ocupações 

mais condizentes com a atual característica 
da região; 
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IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL ATIVIDADE ASPECTO MAGNI-

TUDE 
INFLUÊN-

CIA DURAÇÃO FASE 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSATÓ-
RIAS (para aspecto negativo) OU AÇÕES 

POTENCIALIZADORAS (para aspecto posi-
tivo) 

Níveis de ru-
ído 

Aumento do trá-
fego local de au-

tomotores 
Negativo Baixa ADA Curta Operação  Desenho urbano de forma a inibir velocida-

des superiores à via local. 

Morfologia 
existente/ Pai-
sagem natural 

Impacto visual da 
futura verticaliza-

ção 
Negativo Baixa ADA e AID Contínua Operação 

 Paisagismo em todas as áreas públicas e de 
lazer; 

 Calçadas largas, sem muros nas divisas 
frontais, com fachadas ativas de comércio; 

 Curadoria/ padronização da linguagem esté-
tica empregada nas edificações e na urbani-
zação do condomínio; 
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IMPACTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPACTO 
POSSÍVEL ATIVIDADE ASPECTO MAGNI-

TUDE 
INFLUÊN-

CIA DURAÇÃO FASE 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSATÓ-
RIAS (para aspecto negativo) OU AÇÕES 

POTENCIALIZADORAS (para aspecto posi-
tivo) 

Sistema viário 
Aumento do trá-
fego local de au-

tomotores 
Negativo Média ADA e AID Contínua Operação 

 Concepção de empreendimento que possibi-
lita uma menor dependência de veículos au-
tomotores; 

 Elaboração de projeto de duplicação da Rua 
Ottokar Doerffel (2km – BR-101 até Rua Mi-
nistro Calógeras; 

Custos de ma-
nutenção 

Utilização pública 
da infraestrutura 

interna  
Negativo Média AII Contínua Operação 

 Manutenção das áreas privadas destinadas 
ao uso público serão de responsabilidade do 
ente privado, de forma a não onerar a munici-
palidade. 

Equipamentos 
Urbanos e Co-

munitários 

Demolição do 
Parque Hansen 

Negativo Média ADA e AID Contínua Obras 

 Readaptação da maioria das atividades de la-
zer no novo empreendimento; 

 Abertura das vias internas e praças para uso 
público gratuito; 

Instalação de no-
vos equipamen-
tos culturais e de 

lazer  

Positivo Média ADA, AID e 
AII 

Contínua Operação 

 Potencial uso de lazer em toda a extensão 
viária; 

 Diversas áreas de lazer para atender ativida-
des distintas; 

 Instalações artísticas espalhadas pelo con-
domínio. 

 Doação de área para implantação do Musi-
carium Academia Filarmônica Brasileira 
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IMPACTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPACTO 
POSSÍVEL ATIVIDADE ASPECTO MAGNI-

TUDE 
INFLUÊN-

CIA DURAÇÃO FASE 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSATÓ-
RIAS (para aspecto negativo) OU AÇÕES 

POTENCIALIZADORAS (para aspecto posi-
tivo) 

Drenagem Ur-
bana 

Impermeabiliza-
ção do solo 

Negativo Baixa ADA, AID e 
AII 

Contínua Obras/Ope-
ração 

 Divisão do empreendimento em bacias de 
detenção, retendo a água para desague pos-
terior. 

 Cálculo utilizado para chuva de 25 anos; 
 Jardins de chuva para absorção de parte do 

volume de água de forma natural; 
 

 

 

 

IMPACTOS NO MEIO BIÓTICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL ATIVIDADE ASPECTO MAGNI-

TUDE 
INFLUÊN-

CIA DURAÇÃO FASE 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSATÓ-
RIAS (para aspecto negativo) OU AÇÕES 

POTENCIALIZADORAS (para aspecto posi-
tivo) 

Animais 
Alteração nos ha-
bitats e corredo-

res de fauna; 

 Não aplicável pois o ambiente urbanizado já está consolidado há muitos anos no local, com o trânsito de pessoas 
e veículos pela área. Além disso, o projeto prevê apenas o corte de árvores isoladas, sendo muitas delas de 
espécies exóticas. 

 A implantação do paisagismo, com jardins de chuva e manutenção do fragmento florestal contribuirá positivamente 
para algumas espécies de aves e anfíbios. 

Vegetação 
Diminuição do 

número de indiví-
duos da flora. 

 Não aplicável por não possuir interferência sobre fragmento florestal. O corte requerido para a instalação do em-
preendimento envolve apenas árvores isoladas e pequenos agrupamentos, com grande influência de espécies 
exóticas à nossa vegetação, que atualmente cumprem a função paisagística no local. 
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IMPACTOS NO MEIO SÓCIOECONÔMICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL ATIVIDADE ASPECTO MAGNI-

TUDE 
INFLUÊN-

CIA DURAÇÃO FASE 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSATÓ-
RIAS (para aspecto negativo) OU AÇÕES 

POTENCIALIZADORAS (para aspecto posi-
tivo) 

Segurança pú-
blica 

Mistura de perfis 
de usuários Positivo Alta ADA e AID Progressiva Operação 

 A mistura de uso do solo possibilita a sua uti-
lização em diferentes horários por diferentes 
tipos de pessoas, que inibem atividades cri-
minosas; 

 Os chamados “olhos da rua” criam um cui-
dado mútuo entre moradores e transeuntes 
do local; 

 Investimento em tecnologias de monitora-
mento; 

Estrutura de 
comércio e 

serviços diver-
sificada  

Criação e atendi-
mento da de-

manda existente 
e futura 

Positivo Média ADA e AID Progressiva Operação 
 Fachadas ativas; 
 Passeio público com tratamento paisagístico 

e mobiliário urbano; 

Densidade po-
pulacional 

Maior número de 
pessoas utili-

zando infraestru-
tura adequada 

Positivo Média ADA Progressiva  Operação  Maior oferta de moradia adequada. 

Arrecadação 
de impostos 

Criação de novas 
unidades habita-
cionais, comerci-
ais de serviços  

Positivo Média AII Contínua  Operação 

 Densidade populacional proposta aliada aos 
equipamentos públicos oferecidos proporcio-
narão saúde fiscal aos empreendimentos; 

 Infraestrutura condominial será mantida pe-
los condôminos, não onerando o serviço pú-
blico.  
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IMPACTOS NO MEIO SÓCIOECONÔMICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL ATIVIDADE ASPECTO MAGNI-

TUDE 
INFLUÊN-

CIA DURAÇÃO FASE 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSATÓ-
RIAS (para aspecto negativo) OU AÇÕES 

POTENCIALIZADORAS (para aspecto posi-
tivo) 

Valorização 
imobiliária 

Qualidade de 
vida Positivo Alta ADA e AID Progressiva Operação 

 Oferta inovadora de integrar moradia, traba-
lho, lazer, cultura, serviços, segurança a dis-
tância de uma caminhada. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TIAGO NUNES CPF: 088.XXX.XXX-43
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2534258

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12010607I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 27/05/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 28/05/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Habitacional Multifamiliar ou Conjunto Habitacional

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 27/05/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: HPB PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 36.XXX.XXX/0001-16
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado Data de Início: 03/05/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$8.000,00 Data de Previsão de Término:

31/08/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89203400 Nº: 254
Logradouro: GOTHARD KAESEMODEL -
ATÉ 549/550

Complemento:

Bairro: ANITA GARIBALDI Cidade: JOINVILLE
UF: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Estudo de Impacto de Vizinhança - condomínio residencial - HPB Participações S/A

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 104000
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV Unidade: metro quadrado
Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 104000
Atividade: 4.4.2 - Diagnóstico físico-territorial, socioeconômico e ambiental Unidade: metro quadrado



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
30/05/2022 às 10:59:53 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI12010607I00CT001 HPB PARTICIPAÇÕES S/A INICIAL 27/05/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TIAGO NUNES, registro CAU nº
00A2534258, na data  e hora: 27/05/2022 09:19:19, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7891473-3

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

LUCAS BOEGE RAMUSKI
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA

RNP:
Registro:

Registro:

2516887639
152226-3-SC

060122-9-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: HPB PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 36.638.874/0001-16
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL Nº: s/n
Complemento: Bairro: ANITA GARIBALDI
Cidade: UF: CEP:JOINVILLE SC 89203-307
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 590.000,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: HPB PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 36.638.874/0001-16
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL Nº: s/n
Complemento: Bairro: ANITA GARIBALDI
Cidade: UF: CEP:JOINVILLE SC 89203-307
Data de Início: 01/06/2021 Data de Término: 29/07/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Tráfego
Elaboração Estudo Da Mitigação Impac.Amb.

Dimensão do Trabalho: 02,00 Ponto(s)

5. Observações

Prestação de serviços técnicos com a participação na Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Os estudos são relativos a impacto sobre sistema viário.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 233,94 | Data Vencimento: 09/08/2021 | Registrada em: 29/07/2021
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002104000359345

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 29/07/2021: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 29 de Julho de 2021

LUCAS BOEGE RAMUSKI

087.737.759-67

Contratante: HPB PARTICIPAÇÕES S/A

36.638.874/0001-16



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7893309-9

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

MARIANA DE SOUZA BARROS
Título Profissional: Engenheira Ambiental

Engenheira de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA

RNP:
Registro:

Registro:

2508922285
103134-6-SC

060122-9-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: HPB PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 36.638.874/0001-16
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL Nº: s/n
Complemento: Bairro: ANITA GARIBALDI
Cidade: UF: CEP:JOINVILLE SC 89203-307
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 590.000,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: HPB PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 36.638.874/0001-16
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL Nº: s/n
Complemento: Bairro: ANITA GARIBALDI
Cidade: UF: CEP:JOINVILLE SC 89203-307
Data de Início: 01/06/2021 Data de Término: 30/07/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Qualidade/Caracteristica do Ar

Saneamento

Controle ambiental

Solos

Drenagem

Utilização do Solo

Resíduo sólido da construção civil

Hidrografia

Estudo

Estudo Da Mitigação Impac.Amb.

Projeto Da Mitigação Impac.Amb.

Elaboração Da Mitigação Impac.Amb.

Elaboração Da Mitigação Impac.Amb.

Estudo Da Gestão Ambiental

Estudo Da Gestão Ambiental

Estudo Impacto Ambiental Planejamento

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 103.434,58 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 103.434,58 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 103.434,58 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 103.434,58 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 103.434,58 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 103.434,58 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

EIV p/ implantação de condomínio residencial comercial de lotes Área1, considerando caracterização do solo, ar, água e estruturas urbanas instaladas. Proposição impactos ambientais medidas mitigadoras

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 233,94 | Data Vencimento: 09/08/2021 | Registrada em: 30/07/2021
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002104000361551

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 30/07/2021: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 30 de Julho de 2021

MARIANA DE SOUZA BARROS

064.481.829-85

Contratante: HPB PARTICIPAÇÕES S/A

36.638.874/0001-16



Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIÃO

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2021/14151

CONTRATADO
2.Nome: PRISCILA DE LIMA WATANABE 3.Registro no CRBio: 058288/03-D
4.CPF: 047.100.759-56 5.E-mail: pric.watanabe@gmail.com 6.Tel: (47)99138-6420
7.End.: VITAL BRASIL 168 8.Compl.:
9.Bairro: AMERICA 10.Cidade: JOINVILLE 11.UF: SC 12.CEP: 89204-363

CONTRATANTE
13.Nome: HPB PARTICIPAÇÕES S/A
14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 36.638.874/0001-16
16.End.: RUA XAVANTES 54
17.Compl.: SALA 04 18.Bairro: ATIRADORES 19.Cidade: JOINVILLE
20.UF: SC 21.CEP: 89203-900 22.E-mail/Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço
 Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços;

24.Identificação :    PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) COM CARACTERIZAÇÃO BIÓTICA,
IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS DO MEIO BIÓTICO E DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, MEDIDAS COMEPNSATÓRIAS E DE
CONTROLE.
25.Município de Realização do Trabalho:  JOINVILLE 26.UF: SC
27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: ARQUITETO, ENG. AMBIENTAL E ENG. CIVIL

29.Área do Conhecimento:  Botânica; Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    PARTICIPAÇÃO EM EIV COM CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BÓTICO, IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS E
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E DE CONTROLE PARA O MEIO BIÓTICO, PARA IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DE LOTES, COMPREENDENDO AS
ÁREAS 01 (103.434,58 M²) E 02 (124.103,10 M²), A SEREM INSTALADOS NA RUA OTTOKAR DOERFFEL - ATIRADORES.
32.Valor: R$ 0,00 33.Total de horas: 80 34.Início: JUN/2021 35.Término: AGO/2021

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profissional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
 

Data:     /    / Assinatura do Profissional 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 8379.8692.8692.8692
 
OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio03.gov.br

http://www.crbio03.gov.br/
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De modo conclusivo, após expostas as caracterizações, impactos e ações, julgamos que o em-

preendimento causará um impacto extremamente positivo para o bairro e para a cidade sob diversas 

justificativas. 

O modelo do empreendimento proposto neste estudo vai além de um condomínio convencional 

de lotes urbanos. O que se pretende implantar de fato é uma nova centralidade urbana. Um “bairro” pro-

jetado para as pessoas, onde elas possam morar, trabalhar, estudar, ter seus momentos de lazer, sempre 

conectadas a natureza e tudo ao alcance de uma caminhada, diminuindo os deslocamentos por meio de 

veículos automotores.  

Dentre os benefícios, podemos sumarizar em:  

 Abertura das vias internas e praças para utilização pública; 

 Vias internas com arborização ao longo do seu traçado; 

 Jardins de chuva como solução inovadora de apoio a drenagem urbana e criação de paisagem 

natural; 

 Tratamento de iluminação adequada nas vias e praças públicas voltadas para a segurança dos 

pedestres; 

 Ciclovias protegidas e mobiliários de apoio a ciclistas; 

 Mobiliários para descanso sombreados e abertos; 

 Praças e áreas verdes públicas; 

 Manutenção da arborização existente; 

 Praça e mobiliário infantil multiuso; 

 Espelho de água para contemplação e brincadeiras infantis; 

 Espaços dedicados aos animais; 

 Manutenção destas áreas privadas destinadas ao uso público a cargo do ente privado. 

 Anfiteatro ao ar livre; 

 Incentivo a arte e a cultura, com instalações artísticas e doação de área para instalação da sede 

do Musicarium Academia Filarmônica Brasileira; 

 Uso diverso e eficiente do solo, buscando equilibrar e atender as demandas da região; 

 Espaços atrativos a abertura de empresas de segmentos diversos, de maneira conectada para 

facilitar a rede de negócios; 

 Potencial para atingir densidade habitacional adequada para manter negócios saudáveis; 

 Segurança; 

 Doação de projeto executivo para duplicação viária da Rua Ottokar Doerffel; 
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O investimento previsto para a implantação do condomínio será de aproximadamente R$ 

18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).  

A seguir se dá continuidade ao relatório conclusivo dos principais tópicos abordados 

 

10.1 - Caracterização do empreendimento 

O condomínio residencial e comercial de lotes será implantado em uma área total 103.982,96 

m² situada na Rua Gothard Kaesemodel, nº 254, fazendo divisas também com a Rua Ottokar Doerffel, 

com a Rua Concórdia e a Rua Benjamin Willian Frank, no bairro Anita Garibaldi (Figura 10.1). Desta área 

total, 13.323,48 m² é caracterizada para equipamentos comunitário e 90.659,48m² será de área loteável. 

A área loteável, ainda, se divide em: 

  Área das unidades: 66.597,13 m²; 

  Área de ruas: 18.829,08 m²; 

  Área de lazer: 5.233,27 m². 

 

A área das unidades foi dividida em 36 unidades de tamanhos diversos. 

Nesta fase de implantação serão aprovadas e abertas as áreas dos lotes, os arruamentos e áreas 

de lazer para usos diversos, bem como toda a infraestrutura necessária, como terraplanagem, drenagem, 

instalação de redes de água, esgoto, rede elétrica, iluminação pública, telefonia, pavimentação, deixando 

o condomínio pronto para as fases posteriores, onde se instalarão os edifícios para uso residencial e 

comercial.  

Nestes usos diversos de áreas públicas, será implantado área de jardins ao ar livre, praças, áreas 

verdes, parques cívicos, anfiteatro ao ar livre, calçadas para caminhada, ciclovias, arborização nas vias, 

etc. 

Posteriormente, após conclusão do referido objeto de estudo e aprovação, o condomínio, serão 

implantados os edifícios de uso misto, sendo, os pisos térreos, em sua maioria, voltados para centros 

comerciais, e os demais andares para residencial, edifícios somente para atividades comerciais e presta-

ção de serviços, entre outros espaços que aliam e facilitam o trabalho, estudo e lazer das pessoas, sem-

pre com o cuidado para a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Os referidos espaços que serão comercializados futuramente possuem estimativas de 

comportarem 1.901 unidades habitacionais, 402 salas comerciais e 146 unidades Openmall (varejo, 

gastronomia, serviço). Estima-se que a população fixa do empreendimento seja de 6.250 pessoas sendo 

3.802 consideradas para a parte residencial e 2.010 pessoas consideradas para a parte comercial e ainda 

438 pessoas para as áreas de serviços. Estes números são uma projeção de etapas futuras não 

obrigatóriamentes vinculadas a esta etapa, porém são necessárias para estimar os impactos causados 

na ocupação final. 
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Figura 10.1 - Projeto Urbanístico do empreendimento. 
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10.2 - Principais etapas de implantação do empreendimento e cronograma 

As principais etapas de construção do condomínio serão: 

  Demolição; 

  Terraplenagem; 

  Drenagem;  

  Demarcações físicas das unidades e vias; 

  Execução das redes de água, esgoto, energia e comunicação; 

  Execução de Pavimentação e Sinalização 

  Serviços complementares; 

 

As obras estão previstas para acontecerem durante 42 bimestres (7 anos). 

 

 

10.3 - Delimitação da Área de Influência (área de estudo) 

 Área Diretamente Afetada (ADA): é delimitada pelo perímetro do imóvel, que contém uma área 

de 103.982,96m²; 

 Área de Influência Direta (AID): é delimitada pelas ruas do entorno, nas quais sofrerão influência 

principalmente em relação ao tráfego, a AID inicia no ponto P1, localizado na Rodovia BR-101, no 

alinhamento com a Rua Barbacena, seguindo pela Rua Barbacena até a Rua São Juliano, até o 

ponto P2, deste segue até a Rua Anita Garibaldi no ponto P3, seguindo nesta rua até o encontro 

com a Rua Rio Grande do Sul, denominado P4. Deste deflete a esquerda seguindo na Rua Rio 

Grande do Sul até o encontro na rotatória com a Rua Visconde de Taunay, no ponto P5. Desta 

deflete a esquerda na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, seguindo em alinhamento 

retilíneo até o encontro com a Rua Otto Parucker, denominado ponto P7. Deste segue pelo morro 

do Atiradores até o final da Rua Augusto Schlegel, marcando o ponto P8, que segue até a rotatória 

de encontro da Rua Ottokar Doerffel com a BR-101, denominando o ponto P9. Deste segue pela 

rodovia até o ponto P1, início desta descrição, conforme item 4.1.1. 

 Área de Influência Indireta (AII): é delimitada pela bacia hidrográfica do Rio cachoeira, que con-

templa uma área de 83,12km². 
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Figura 10.2 - Delimitação da área de influência direta AID. 

 

10.4 - Indicação da Legislação Urbana e Ambiental 

Segue abaixo a legislação relacionada ao estudo e empreendimento em questão: 

 

Federal: 

  Lei Federal nº 6.766/1979: dispõe sobre o parcelamento do solo urbano;  

 Lei Federal nº 10.257/2001: Estatuto da Cidade; 

 Lei Complementar nº 140/2011: fixa normas para a cooperação entre união, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência co-

mum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao com-

bate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; 

  Lei Federal nº 12.651/2012: dispõe sobre proteção da vegetação nativa;  

  Lei Federal 11.428/2006: dispõe sobre o regime de proteção da Mata Atlântica; 

  NBR 10.151: avaliação do ruído em áreas habitadas. 
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Estadual: 

 Decreto 14.250/1981: dispõe sobre a melhoria e a qualidade ambiental para o Estado;  

  Lei 16.342/2014: atualiza o Código Estadual do Meio Ambiente. 

 

Municipal: 

  Lei Complementar Municipal Nº 29/1996: dispõe sobre o Código Municipal do Meio Ambiente. 

  Lei Complementar Municipal Nº 84/2000: dispõe sobre o Código de Posturas; 

  Lei Complementar Municipal Nº 261/2008: dispõe sobre o Plano Diretor (regulamentadas pelas 

leis complementares nº 336/2011 e nº 523/2019); 

  Lei Complementar Municipal Nº 470/2017: dispõe sobre os instrumentos de controle urbanístico 

– estruturação e ordenamento territorial; 

  Decreto 18.250/2011: Regulamenta o processo administrativo de aprovação de projetos, alvará 

para construção, reforma, ampliação, demolição, e vistoria final de edificações, uniformizando pro-

cedimentos e especificando a sua dispensa; 

 Decreto 30.210/2017: Regulamenta o processo de aprovação do Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança – EIV no Município de Joinville e dá outras providências 

 Decreto 38.868/2020: Regulamenta o processo administrativo para o licenciamento de constru-

ções e autorizações. 

  

 

10.5 - Impactos do Empreendimento sobre a Área de Influência 

 

10.5.1 - Meio Físico 

 

10.5.1.1 - Características geológicas, formação e tipo de solo, Topografia e relevo 

A região do imóvel está inserida na formação Ala - Complexo Luís Alves, caracterizada como: 

 Ala: Gnaisses granulíticos ortoderivados, de composição cálcio-alcalina predominantemente 

básica, com porções restritas de formações ferríferas e paragnaisses indiferenciados. 

Quanto ao solo, o imóvel do condomínio é caracterizado como Cambissolo – flúvico e háplico. 

A área também apresenta relevo acidentado, com cotas variando de 15 a 35 metros, com inclina-

ções na faixa de 16, 25º. Apesar da diferença de altitudes, a área apresenta baixo risco de deslizamento 

e na porção de risco moderado, será mantida a vegetação existente na maior parte e terraplanado com 

inclinações que suavizem a existente. O volume de corte e aterro serão distribuídos internamente no 

imóvel sem a necessidade de destinação externa (exceto para a remoção da camada vegetal superficial). 
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10.5.1.2 - Características do clima e condições meteorológicas 

Verifica-se que o clima da região é do tipo úmido a superúmido, mesotérmico, com curtos períodos 

de estiagem. 

Segundo os dados do Laboratório de Meteorologia da Universidade da Região de Joinville (UNI-

VILLE), a temperatura média anual nos últimos doze anos em Joinville (1996 a 2011) foi de 22,31°C, 

sendo a média das máximas 27,67°C e a média das mínimas de 17,33°C.  

Visto que se trata de uma área antropizada, neste aspecto o empreendimento não causará impac-

tos significativos. 

 

10.5.1.3 - Características da qualidade do ar 

Das atividades propostas pelo empreendimento, não é esperada a geração de materiais que com-

prometa a qualidade do ar durante a fase de operação, além daqueles oriundos do aumento do tráfego 

de veículos em decorrência do empreendimento, porém o próprio modelo de ocupação proposto visa 

justamente dar condições de se diminuir a utilização de transportes motorizados, na medida em que con-

centra atividades de lazer, cultura, trabalho, comércios e serviços juntos da habitação. O fim das ativida-

des de logística no local também contribuem de forma positiva para a diminuição das emissões no local. 

 

10.5.1.4 -  Níveis de ruído 

O imóvel está margeado por vias de tráfego que variam de pouco trafego nas ruas predominante-

mente residenciais a de intenso trafego nas ruas destinadas a comércios e serviços da região, e que 

também conta com outros prédios comerciais, estabelecimento educacional, entre outras fontes de ruído. 

De acordo com as classificações do município, dado pela RESOLUÇÃO CONDEMA nº03/2020, o 

empreendimento teria como limite máximo permissíveis de ruído de 55dB(A) para o período diurno e de 

50dB(A) no período noturno e os mesmos não devem ser ultrapassados de acordo com a utilização pro-

posta. 

 

10.5.1.5 - Ventilação e iluminação 

Em relação à ventilação é natural que edifícios causem certo bloqueio a ventilação natural, porém 

a abertura de vias no sentido sudeste-noroeste e outras duas no sentido leste-oeste contribuem para uma 

livre circulação do vento justamente nos sentidos de maior predominância em Joinville. 

Quanto a iluminação natural, é fato que o padrão de ocupação vertical promove sombreamento no 

entorno, mas a mensuração do impacto gerado depende do posicionamento das edificações em relação 

ao sol, dos recuos adotados e das características do seu entorno. Os próprios índices urbanísticos do 

município estabelecem os recuos e afastamentos mínimos em relação à altura dos prédios que visa jus-

tamente garantir este equilíbrio entre as interferências e a necessidade de atender a demanda por habi-

tações. 



 

233 
 
 

EIV-9847-01-RE-01-02-B   ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV – JOINVILLE/SC 

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DO ESTUDO - 10.0 - RELATÓRIO CONCLUSIVO 

10.5.1.6 - Recursos hídricos 

O imóvel está próximo a um curso hídrico que atualmente se encontra tubulado e incorporado a 

microdrenagem do município e seu curso segue sob logradouro público, não gerando assim área de pre-

servação permanente, conforme o Art. 9º da Lei complementar 601/2022, onde diz: Havendo via pública 

oficial localizada ao longo da margem do corpo d`água, não haverá a necessidade de observância da 

Faixa Não Edificável (FNE) para os imóveis lindeiros à via. 

No imóvel não há incidência de mancha de inundação. 

 

 

10.5.2 - Meio Biótico 

 

10.5.2.1 - Características da vegetação 

A área do empreendimento está inserida no bioma Mata Atlântica, fazendo parte da formação da 

Floresta Ombrófila Densa. Por se tratar de área antropizada, tendo recebido diversas atividades anteriores, 

boa parte da vegetação no local já foi suprimida ao longo destas décadas de ocupação.  

O empreendimento foi concebido de forma que reserva a área vegetada existente para sua área 

de lazer, preservando toda a área de 8.852,89m² deste remanescente florestal.  

Algumas espécies isoladas ao longo das vias internas e outras porções do terreno serão suprimi-

das. Das 118 árvores à serem cortadas, 72 são espécies nativas e 46 são exóticas, que cumpriam muito 

mais uma função paisagística do que ambiental propriamente dita, não tendo prejuízos neste sentido. 

Toda uma nova arborização de função paisagística será implantada ao longo das vias públicas do 

projeto.  

 

10.5.2.2 - Características da fauna 

A fauna ocorrente da área do empreendimento está inserida em área urbana consolidada do mu-

nicípio de Joinville. A maioria das espécies encontradas nestes ambientes urbanizados são de espécies 

sinatrópicas, que se adaptaram a conviver próximo ao homem.  

Por observação, foram registradas 18 espécies de aves, sendo algumas uma mescla de espécies 

de habitos sinantrópicos com aquelas associadas a ambientes florestais, estes último provavelmente 

atraído pelo fragmento florestal do Morro do Atiradores. Já de espécies do grupo Herpetofauna não foi 

registrado diretamente durante o campo, porém evidências como as bromédias indicam um possível 

habitat para anfíbios (sapos, entre outros), e é esperada espécies de ofídios (cobras, entre outros). 

Também foi relatado pelos trabalhadores do local a presença de lagartos. 

Considerando que o fragmento florestal existente, que possui melhores condições ecológicas e 

mais representativas será mantido, haverá a continuidade da contribuição deste para a Fauna, mantendo 
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esta oferta de abrigo e alimento para os animais que se utilizam do fragmento. Portanto, não são espera-

dos impactos em relação a fauna. 

 

10.5.3 - Meio Antrópico 

O Município de Joinville está localizado no nordeste do estado de Santa Catarina e possui 

1.127,946 km2 de território e 590.466 habitantes (IBGE, 2019).  

São diversos os motivos que continuam tornando Joinville uma cidade atraente, com crescimentos 

econômicos e populacionais positivos frente a realidade brasileira. Sua economia bastante diversificada 

e desenvolvida, somado as igualmente crescentes cidades do entorno, ajudam a solidificar esta impor-

tância regional e estimular o aumento populacional do município. 

Referente aos aspectos sociais da região, o bairro Anita Garibaldi ocupa uma área de 3,04 km², e 

possui população estimada em 9.986 habitantes, e vem passando por uma clara reestruturação econô-

mica e espacial, abrindo mão de espaços de indústria e logística para receber mais comércios, serviços 

e habitação de maior densidade. 

Os estudos do SEPUD (2020) projetam um aumento populacional em Joinville de 37% para o ano 

de 2040. Sendo que a população de projeto foi estimada em 3.802 pessoas para até o final destes 20 

próximos anos, gerando um aumento de 38% na atual população de 9.986 do bairro. 

A densidade também terá acréscimos. O bairro possui atualmente uma densidade de 32,84 habi-

tantes por hectare (ou 3.284 por km²). O Empreendimento possuirá sozinho uma capacidade para aden-

samento entre 300 e 400 habitantes por hectare (30.000 e 40.000 por km²) em sua fase final de ocupação. 

Os números parecem expressivos se comparado ao atual, porém Joinville de uma forma geral 

está bastante distante das boas práticas do urbanismo, sob diversos aspectos, inclusive a densidade 

populacional. 

Segundo a Lei Complementar Municipal 470/2017, a área do empreendimento pertence à macro-

zona urbana AUAP – área urbana de adensamento prioritário. 

Em relação ao zoneamento (setores e faixas viárias), o imóvel é caracterizado como SA-02 - setor 

de adensamento prioritário 02, e uma porção encontra-se caracterizada como área de influência de faixa 

viária. 

As atividades propostas pelo empreendimento estão em consonância com o que dispõe a mesma 

lei em questão. 

As alterações de uso propostas para o local e a própria extensão da área possuem por sí só 

potenciais transformadores do valor sobre o solo. Primeiro pelo próprio fim das atividades industriais e de 

logísticas no local, que exigiam grandes áreas e diminuíam consideravelmente a densidade em locais 

com uma boa infraestrutura pública já instalada, além de polos geradores de tráfego pesado. O segundo 

ponto principal são as próprias atividades propostas para ocupar este imóvel, pois além dos projetos 

habitacionais, toda uma nova proposta de conciliar serviços, cultura, lazer, trabalho e moradia no local 
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está sendo concebida, podendo atender não somente aos usuários desta área específica, mas servindo 

também a região contígua, contribuindo, portanto, para a valorização imobiliária da região. 

Há de se levar em consideração também que o novo empreendimento gerará de receita ao muni-

cípio através de IPTU, ISS e demais impostos que possam incidir sobre habitação, comércio e serviços, 

um número bastante expressivo, sendo que ainda os custos de manutenção da sua infra estrutura interna 

não será de responsabilidade municipal, desonerando o munícipe deste impacto que seria negativo. 

 

10.5.4 - Impactos na estrutura urbana instalada 

 

 

10.5.4.1 - Equipamentos Urbanos e Comunitários 

A área do entorno do empreendimento conta com equipamentos públicos de educação, cultura, 

saúde, lazer e outros similares. 

Ainda que as atividades oferecidas pelo Parque Hansen sejam desativadas, após operação do 

condomínio a maioria das atividades oferecidas continuarão a serem ofertadas ao público, como os es-

paços infantis de recreação, espaços para animais, opções de gastronomia e eventos, além da continui-

dade das opções esportivas ao ar livre, como corridas e caminhadas, além de opções que poderiam ser 

locadas em espaços comerciais. 

O empreendimento doará uma área para a construção da nova sede do Musicarium Academia 

Filarmônica Brasileira, projeto sociocultural que fornece centenas de bolsas de estudos, contribuindo na 

formação cultural joinvilense. 

 

10.5.4.2 -  Abastecimento de água 

Conforme a Viabilidade Técnica, a Companhia Águas de Joinville é capaz de abastecer o empre-

endimento na demanda necessária sem modificações na rede externa, ficando a cargo do condomínio 

realizar a distribuição e armazenamento interno. 

 

10.5.4.3 - Esgotamento sanitário 

Conforme a Viabilidade Técnica, a rede coletora existente na região atende parcialmente a de-

manda a ser gerada pelo empreendimento e será necessário obras de ampliação custeadas integralmente 

pela Companhia Águas de Joinville. As obras internas serão de responsabilidade do condomínio. 

 

10.5.4.4 - Fornecimento de Energia Elétrica 

Conforme a viabilidade da CELESC, a rede existente atenderá a demanda necessária ao empre-

endimento, com possíveis obras futuras necessárias, a depender da dinâmica da rede, uma vez que o 

empreendimento terá sua ocupação final no médio e longo prazo. 
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10.5.4.5 - Rede de Telefonia 

Conforme consultas diretas com as companhias e solicitação de viabilidade à companhia, há oferta 

e capacidade suficiente para atender o empreendimento na região com a infraestrutura existente.  

 

10.5.4.6 - Coleta de lixo 

Como a região do empreendimento já é atendida pelo serviço municipal de coleta seletiva de re-

síduos, não ocorrerão impactos neste sentido. 

 

10.5.4.7 - Iluminação Pública 

O empreendimento conta com iluminação pública em todas as ruas próximas. Toda a infraestru-

tura interna será executada pelo próprio condomínio. 

 

10.5.4.8 - Drenagem natural e rede de águas pluviais 

O imóvel, por já ser majoritariamente ocupado, possui toda uma infraestrutura instalada conectada 

na rede existente do município, que conta com uma rede de 1,2m de diâmetro na Rua Ottokar Doerffel, 

mais duas tubulações paralelas que se iniciam com diâmetro de 0,40m, aumentando para de 0,80m, 

chegando a 1,2m na Rua Gothard Kaesemodel, e outras duas redes paralelas de 0,60m na Rua Concór-

dia. 

Para diminuir o impacto de contribuição de águas pluviais e impermeabilização de parte do solo 

com a implantação do empreendimento, foram projetados mecanismos de retenção, como por exemplo 

a criação de bacias de retenção e controle de vazão, com cálculo para chuvas de 25 anos, maior que o 

exigido, a fim de deter temporariamente as águas durante e imediatamente após as chuvas, produzindo, 

portanto, um baixíssimo impacto na infraestrutura existente, sendo esta suficiente para o empreendi-

mento.  

Um segundo instrumento que contribui para atenuar o impacto gerado é a instalação de diversos 

canteiros de chuva, onde possibilita que parte das águas das áreas impermeabilizadas sejam absorvidas 

naturalmente neste sistema. 

 

10.5.5 - Impactos na Morfologia 

 

10.5.5.1 - Volumetria das edificações existentes no entorno 

As edificações existentes no entorno imediato são constituídas ainda em sua maioria por edifica-

ções residenciais horizontais e edificações de uso misto com até quatro pavimentos, sendo o piso térreo 

para uso comercial e os pavimentos superiores para uso residencial. Porém há uma nova e crescente 
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verticalização no bairro, que vem elevando a volumetria médio da região, sendo de fato a proposta do 

empreendimento e a tendência das ocupações em grandes cidades. 

 

10.5.5.2 - Bens tomados na área de vizinhança 

Na área de influência do empreendimento não constam imóveis que fazem parte da lista dos bens 

em processo de tombamento. 

 

10.5.5.3 - Paisagem Urbana 

O empreendimento mudará consideravelmente a paisagem urbana local visto que hoje o terreno 

se encontra edificações de diferentes usos e baixo gabarito, porém a tendência do entorno é justamente 

a verticalização condizendo com a proposta, dado os benefícios da localização, a permissividade legal e 

a própria demanda por habitação. Portanto são condições que levam a um processo que “naturalmente” 

modificará a paisagem do entorno, sendo que no caso deste condomínio em específico haverá uma lin-

guagem arquitetônica padrão, grandes áreas públicas de lazer e cultura, além de paisagismo e outras 

tratativas para trazer uma paisagem urbana agradável. 

 

10.5.6 - Impactos sobre o sistema viário 

Com base no projeto urbanístico, são definidos os 5 pontos de acesso ao empreendimento, que 

se dará por vias a serem implantadas partindo das ruas existentes: Gothard Kaesemodel, Ottokar Doerffel, 

Concórdia e Benjamin W. Frank. 

Considerando as principais vias de acesso ao empreendimento, foram avaliadas as interseções 

identificadas como possíveis gargalos do sistema, sendo estas: entre as ruas Ottokar Doerffel, Gothard 

Kaesemodel e Otto Parucker, e as ruas Ottokar Doerffel, Xavantes e da Independência 

O tráfego futuro do empreendimento é composto por uma parcela normal, associada ao aumento 

natural do fluxo de veículos e que existiria, independente da nova construção, somado à produção de 

viagem em função da implantação do condomínio. 

Conforme a metodologia e simulações avaliadas, o nível de serviço das principais vias e cruza-

mentos do entorno imediato estariam na faixa F, o pior nível, em quase sua totalidade independente da 

implantação do empreendimento, somente com o acréscimo natural da cidade. 

Porém, como forma compensatória por estes e todos os demais impactos gerados, o grupo em-

preendedor se oferece a resolver parcialmente uma questão levantada desde o plano diretor de 1973: a 

duplicação da Rua Ottokar Doerffel. 

Estão inseridas nesta contrapartida todas as etapas e custos referente ao projeto executivo de 

duplicação, contemplando a extensão de 2 quilômetros, que vão desde o do entroncamento com a rodovia 

BR-101 até o seu fim na rotatória com a Rua Ministro Calógeres e Rua Visconde de Taunay.  
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10.5.7 - Impactos durante a fase de obras do empreendimento 

 

O imóvel não possui recursos hídricos naturais ou Áreas de Preservação Permanente, porém será 

mantida parte considerável da cobertura vegetal existente. 

A destinação dos materiais deve ser realizada para locais licenciados para este fim, sendo de 

responsabilidade conjunta do empreendedor e o executor. 

O nível de ruído durante a fase de obras deve ser monitorado frequentemente para garantir que 

esteja de acordo com a legislação vigente. A metodologia das análises em campo deve seguir o que conta 

no Plano de Monitoramento de Ruídos. 

A movimentação dos veículos para carga e descarga dos materiais deverá ser realizada, princi-

palmente, pela Rua Ottokar Doerffel, pois possui infraestrutura adequada e tem acesso direto com a BR-

101, facilitando a logística. 

As atividades de manobra, carga e descarga dos materiais deverão ser realizadas dentro do imó-

vel do futuro empreendimento, sem que haja obstrução dos passeios públicos ou interferência com os 

imóveis lindeiros. 

O esgoto sanitário gerado durante a fase de obras deve ser ligado à rede pública existente. 

 

10.5.8 - Resumo dos impactos e Proposição das medidas preventivas, mitigadoras, compensató-

rias ou potencializadoras 

O resumo de todos os impactos gerados pelo empreendimento e suas respectivas ações seguem 

na Tabela 7.1, porém cabe reforçar a medida compensatória proposta pelo empreendedor de arcar com 

os custos de projeto da duplicação da Rua Ottokar Doerffel, apresentada no tópico 6.6.16 
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11.0 - ANEXOS 
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11.0 - ANEXOS 

11.1 - Matrículas dos imóveis 
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11.2 - Certidão de Uso do solo 



Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente

N.° 2007/2020 / SAMA / UAP

CERTIDÃO

Prefeitura de
Joinville

Atendendo ao requerido por CRH INDUSTRIA E EMPREENIDMENTOS LTDA,

através do Protocolo n° 23145/2020 de 18/06/2020, referente a viabi lidade do uso

específica para Condomínio Urbanístico Horizontal, informamos para os devidos fins que

no imóvel de sua propriedade, matriculado sob n° 34.305, Ficha 01, do Livro n° 2/RG, no

Cartório do Registro de Imóveis da 21 Circunscrição desta Comarca, Inscrição Imobiliária

13.20.02.36.0286.0000, Rua Gorhard Kaesemodel, n° 254, bairro Anita Garibaldi,

localizado no macrozoneamento AUAP / Setor SA -02 - Setor de Adensamento

Prioritário 21 Faixa Viária - ANITA GARIBALDI, é  v iável a  implantação de Condomínio

Urbanístico Horizontal conforme o Anexo IV da Lei Complementar n° 470/2017 e

Memorando SEI n° 7180881/2020 emitido pela Secretaria  de Planejamento Urbano e

Desenvolvimento Sustentável.

Deverão ser acatadas as restrições ambientais constantes na Verificação do Meio

Físico, Análise VMF 622/2020, cuja cópia segue em anexo.

Os dados aqui contidos tem caráter orientativo, não eximindo o autor do projeto da

responsabilidade pelo levantamento e mapeamento dos cursos d'água, valas  ou tubula-

ções de drenagem pluvial existentes no imóvel ou próximo a ele e indicando na Planta de

Situação do Projeto Legal, com as respect ivas Áreas de Preservação Permanente e ou

Faixa não edificável.

As informações da presente análise podem sofrer alterações de acordo com as in-

formações que podem ser atualizadas nos levantamentos/registros da PMJ e SAMA.

Para a continuidade do processo é necessário correção das divergências em rela-

ção ao Sistema de Gestão Cadastral da PMJ e com relação à matrícula n° 34.305, con-

forme citado na Análise de arquivo digital apresentado n° 220/2020/SAMA/UAP.

Rua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89203-300
Contato: (47) 3433-2230
www.joinville.sc.gov.br
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Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente Prefeitura de
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Informamos a inda que o referido imóvel encontra-se localizado a jusante do local

de captação de água pela Companhia Águas de Joinville para abastecimento ao público.

Este documento tem a única fina lidade de informar sobre a v iabilidade de

uso do solo para implantação de um Condomínio Urbanís tico Horizontal, sendo

estritamente necessária a apresentação deste junto ao órgão Ambienta l, para a

obtenção do indispensável Licenciamento Ambiental do futuro empreendimento.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos e legais efeitos,

assinamos a presente certidão, com validade de 180 dias a contar desta data.

Joinville, 05 de outubro de 2020.

Arq. Liliam ÈM Corrêa
CAU/SC A441.287 / Matr. 38883

Coorrionarior a

Rua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89203-300
Contato: (47) 3433-2230
www.joinville.sc.gov. br
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Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente

N.° 2005/2020 / SAMA / UAP

CERTIDÃO

Prefeitura de
Joinville

Atendendo ao requerido por CRH INDUSTRIA E EMPREENIDMENTOS LTDA,

através do Protocolo n° 23149 /2020 de 18/06/2020, referente a viabilidade do uso

específica para Condomínio Urbanístico Horizontal, informamos para os devidos fins que

no imóvel de sua propriedade, matriculado sob n° 17.205, Ficha 01, do Livro n° 21RG, no

Cartório do Registro de Imóveis da 21 Circunscrição desta Comarca, Inscrição Imobiliária

13.20.02.36.0928.0001, Rua Ottokar Doerffel, n° 841, bairro Anita Garibaldi, localizado no

macrozoneamento AUAP / Setor SA-02 - Setor de Adensamento

Prioritário 21 Faixa Viária - ANITA GARIBALDI, é viável a  implantação de Condomínio

Urbanístico Horizontal conforme o Anexo IV da Lei Complementar n° 470/2017 e

Memorando SEI n° 7180226/2020 emit ido pe la Secretaria de Planejamento Urbano e

Desenvolvimento Sustentável.

Deverão ser acatadas as restrições ambientais constantes na Verificação do Meio

Físico, Análise VMF 434/2020, cuja cópia segue em anexo.

Os dados aqui contidos tem caráter orientativo, não eximindo o autor do projeto da

responsabilidade pelo levantamento e mapeamento dos cursos d'água, valas  ou tubula-

ções de drenagem pluvial existentes no imóvel ou próximo a ele e indicando na Planta de

Situação do Projeto Legal,  com as respectivas  Áreas  de Preservação Permanente e ou

Faixa não edificável.

As informações da presente análise podem sofrer alterações de acordo com as in-

formações que podem ser atualizadas nos levantamentos/registros da PMJ e SAMA.

Para a continuidade do processo é necessário correção das divergências em rela-

ção a matrícula n° 17.205, conforme citado na Análise de arquivo digital apresentado no

224/2020/SAMA/UAP.

Informamos ainda que o referido imóvel encontra-se localizado a jusante do local

de captação de água pela Companhia Águas de Joinville para abastecimento ao público.

Rua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89203-300
Contato: (47) 3433-2230
www.joinville.sc.gov.br
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Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente Prefeitura de
Joinville

Este documento tem a única f ina lidade de informar sobre a v iabilidade de

uso do solo para implantação de um Condomínio Urbanístico Horizontal,  sendo

estritamente necessária a  apresentação deste junto ao órgão Ambiental, para a

obtenção do indispensável Licenciamento Ambiental do futuro empreendimento.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos e legais efeitos,

assinamos a presente certidão, com validade de 180 dias a contar desta data.

Joinville, 05 de outubro de 2020.

Arq. Liliai r ll. Corrêa
CAU/SC A441287 /Matr. 38883

Coordenadora

Rua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89203-300
Contato: (47) 3433-2230
www.joinville.sc.gov.br
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Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente

N.° 2011/2020 / SAMA / UAP

CERTIDÃO

Prefeitura de
Joinville

Atendendo ao requerido por CRH INDUSTRIA E EMPREENIDMENTOS LTDA,

através do Protocolo n° 24005 /2020 de 24106/2020, referente a viabilidade do uso

específica para Condomínio Urbanístico Horizontal, informamos para os devidos fins que

no imóvel de propriedade de CRH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

matriculado sob n° 10.851, Ficha 01, do Livro n° 2/RG, no Cartório do Registro de Imóveis

da 2a Circunscrição desta Comarca, Inscrição Imobiliária 13.20.02.36.0065.0000, Rua

Ottokar Doerffel, n° 899, ba irro Anita Garibaldi,  localizado no macrozoneamento AUAP /

Setor SA -02 - Setor de Adensamento Prioritáio 02 / Faixa Viár ia - ANITA

GARIBALDI, é viáve l a implantação de Condomínio Urbaníst ico Horizonta l conforme o

Anexo IV da Lei Complementar n° 470/2017 e Memorando SEI n° 7181025/2020 emitido

pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável.

Deverão ser acatadas as restrições ambientais constantes na Verificação do Meio

Físico, Análise VMF 620/2020, cuja cópia segue em anexo.

Os dados aqui contidos tem caráter orientativo, não eximindo o autor do projeto da

responsabilidade pelo levantamento e mapeamento dos cursos d'água, valas  ou tubula-

ções de drenagem pluvial existentes no imóvel ou próximo a ele e indicando na Planta de

Situação do Projeto Legal,  com as respect ivas Áreas de Preservação Permanente e ou

Faixa não edificável.

As informações da presente análise podem sofrer alterações de acordo com as in-

formações que podem ser atualizadas nos levantamentos/registros da PMJ e SAMA.

Para a continuidade do processo é necessário correção das divergências em rela-

ção ao Sistema de Gestão Cadastral da PMJ e com relação a matrícula n° 12.105, con-

forme citado na Análise de arquivo digital apresentado n° 219 /2020/SAMA/UAP.

Rua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89203-300
Contato: (47) 3433-2230
www.joinville.sc.gov. br
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Secretaria de
Agricultura e

Meio Ambiente Prefeitura de
Joinville

Informamos ainda que o referido imóvel encontra-se localizado a jusante do local

de captação de água pela Companhia Águas de Joinville para abastecimento ao público.

Este documento tem a única fina lidade de informar sobre a v iabilidade de

uso do solo para implantação de um Condomínio Urbaníst ico Horizonta l,  sendo

estritamente necessária a  apresentação deste junto ao órgão Ambienta l, para a

obtenção do indispensável Licenciamento Ambiental do futuro empreendimento.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos e legais efeitos,

assinamos a presente certidão, com validade de 180 dias a contar desta data.

Joinville, 05 de outubro de 2020.

Arq. I.iliam M. Cor rcê
CAU/SC A441287 / Matr, 3CC23

Coordenaciora

Rua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89203-300
Contato: (47) 3433-2230
www.joinville.sc.gov.br
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11.3 - Certidão de Inundação e Alagamento 



Secretaria do Meio Ambiente
Prefeitura de
Joinville

N.° 1713/2020 / SAMA / UAP

CERTIDÃO

Atendendo ao requerido por CRH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

S/A, através do Protocolo n° 25331/2020 de 02/07/2020, informamos para os

devidos fins que o imóvel de sua propriedade , matriculado sob n° 10.851, Ficha 01,

do Livro n° 2/RG, no Cartório do Registro de Imóveis da 2a Circunscrição desta

Comarca, localizado no Macrozoneamento AUAP / Setor SA02- faixa viária - Bairro

ANITA GARIBALDI, que conforme diagnóstico Sócioambiental para o Município

de Joinville , aprovado pelo Decreto n.° 26874 /2016, o imóvel em questão NÃO

é atingido pela Mancha de Inundação.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos e legais efeitos,

assinamos a presente certidão, com validade de 180 dias a contar desta data.

Joinville, 08 de setembro de 2020.

M. Corrêa
CAU/SC A441287 / Matr. 38883

Coordenadora

17829 -Edson

Rua Doutor João Colin, 2719 - Santo Antônio- 89221-703 - Joinville/SC
Fone (47) 3433-4036 - www.joinville.sc.gov.br

I m p r e s s o  n o  a m b i e n t e c o r p o r a t i v o d a  P r e f e i t u r a d e  J o i n v i l l e  p o r  u 1 7 8 2 9  e m  0 9 / 0 9 / 2 0 2 0  1 1 : 5 0 : 2 4



Secretaria do Meio Ambiente
Prefeitura de
Joinville

N.° 1716/2020 / SAMA 1 UAP

CERTIDÃO

Atendendo ao requerido por CRH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

S/A, através do Protocolo n° 25328/2020 de 02/07/2020, informamos para os

devidos fins que o imóvel de sua propriedade , matriculado sob n° 17.205, Ficha 01,

do Livro n° 21RG, no Cartório do Registro de Imóveis da 2a Circunscrição desta

Comarca, localizado no Macrozoneamento AUAP / Setor SA02- faixa viária - Bairro

ATIRADORES, que conforme diagnóstico Sócioambiental para o Município de

Joinville, aprovado pelo Decreto n.° 26874 /2016, o imóvel em questão NÃO é

atingido pela Mancha de Inundação.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos e legais efeitos,

assinamos a presente certidão, com validade de 180 dias a contar desta data.

Joinville, 08 de setembro de 2020.

Arq. LiI arr(C. M. & orrêa
CAU/SC A441287 / Ma ̀ r 38883

C  o o r d ,  ( ' n.. dC.,rá

17829 -Edson

Rua Doutor João Colin, 2719 - Santo Antônio- 89221-703 - Joinville/SC
Fone (47) 3433-4036 - www.joinville.sc.gov.br

I m p r e s s o  n o  a m b i e n t e c o r p o r a t i v o d a  P r e f e i t u r a d e  J o i n v i l l e p o r  u 1 7 8 2 9  e m  0 9 / 0 9 / 2 0 2 0  1 1 : 5 0 : 0 9



Secretaria do Meio Ambiente

N.° 1714/2020 1SAMA / UAP

CERTIDÃO

Prefeitura de
Joinville

Atendendo ao requerido por CRH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

S/A, através do Protocolo n° 25326/2020 de 02/07/2020, informamos para os

devidos fins que o imóvel de sua propriedade , matriculado sob n° 34.305, Ficha 01,

do Livro n° 2/RG, no Cartório do Registro de Imóveis da 2a Circunscrição desta

Comarca, localizado no Macrozoneamento AUAP / Setor SA02- faixa viária - Bairro

ANITA GARIBALDI, que conforme diagnóstico Sócioambiental para o Município

de Joinville, aprovado pelo Decreto n.° 26874 /2016, o imóvel em questão NÃO

é atingido pela Mancha de Inundação.

Do que para o bem da verdade e para que produza seus devidos e legais efeitos,

assinamos a presente certidão, com validade de 180 dias  a contar desta data.

Joinville, 08 de setembro de 2020.

Arq. Libam rlí ea
CAU/SC A441287 /Matr. 38883

Coordenadora

17829 -Edson

Rua Doutor João Colin, 2719 - Santo Antônio- 89221-703 - Joinville/SC
Fone (47) 3433-4036 - www.joinville.sc.gov.br

I m p r e s s o  n o  a m b i e n t e c o r p o r a t i v o d a  P r e f e i t u r a d e  J o i n v i l l e  p o r  u 1 7 8 2 9 e m  0 9 / 0 9 / 2 0 2 0  1 1 : 4 9 : 4 9
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11.4 - Declaração de Viabilidade Técnica de água e Esgoto CAJ 



09/09/2020 SEI/PMJ - 7070861 - Declaração de Viabilidade Técnica
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DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA SEI Nº 7070861 -
CAJ.DITEC/CAJ.DITEC.GEX/CAJ.DITEC.GEX.CPP

 

 

DVT Nº 158/2020
PROTOCOLO: 7789393 
PROCESSO SEI  Nº 20.1.006911-5
VÁLIDA ATÉ 03/09/2021

 
A Companhia Águas de Joinville, empresa pública, criada por autorização da Lei Municipal n° 5.054/2004, em resposta
à “Solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica 6711252”, após analisar se o sistema de abastecimento de água e o
sistema de esgotamento sanitário existente na região atende à demanda do empreendimento, apresenta o Parecer Técnico
quanto à Viabilidade Técnica de atendimento, a possibilidade ou não de celebração de Contrato de Parceria com o
empreendedor, quando for o caso, e as Diretrizes Gerais para a elaboração do Projeto Hidráulico ou Hidrossanitário,
conforme “Padrão CAJ”, e as demais especificações, conforme segue:
 

INFORMAÇÕES DO EMPREENDEDOR
Empreendedor: HPB Participações S.A
CNPJ / CPF: 36.638.874/0001-16
Endereço: Rua Xavantes Número: 54
Bairro: Atiradores
Cidade: Joinville Estado: SC

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Inscrição Imobiliária do
Imóvel: 13-20-02-28-0521

Matrícula: 1310193-5
Nome do
Empreendimento: Verticalidade Urbana

Endereço: Rua Xavantes Número: 54
Bairro: Atiradores
Cidade: Joinville Estado: SC

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Tipo de Empreendimento: Condomínio residencial vertical

Quantidade de Unidades: 7487 Hidrômetro existente
matrícula: 0

Quantidade de
Edificações: 133 Solicitar Hidrômetro: HD de 4" - Classe C-K. Ult. Quantidade

População Residencial: 13908 1
População Comercial: 15000 Consumo de Água (m³/dia): 3253,44 m³/d
População Industrial: 0 Contribuição de esgoto (m³/dia): 2602,75 m³/d
Outros: 0 População Total: 28908  
Entrega do
empreendimento: 31/12/2040

 
Diretrizes Gerais

Água:

1. A análise da capacidade de atendimento do Sistema Público de Abastecimento de Água resultou na "viabilidade
técnica positiva", ficando à jusante do ponto de captação, conforme abaixo:
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A Companhia Águas de Joinville tem condições de atender a primeira etapa do empreendimento (2028) com a
estrutura hidráulica existente.

A partir das outras etapas serão necessários reforços operacionais. (2035 e 2040)

Dessa forma, o empreendimento possui viabilidade em todas as etapas, contudo, mais próximo das datas de
execução das etapas posteriores, o empreendedor deverá protocolar novamente o pedido de análise para que seja
verificado as melhorias necessárias nas redes e se haverá necessidade de obras de parceria.

2. A ligação deverá ser feita na rede da Rua Ottokar Doerffel.
3. Diâmetro da rede pública de abastecimento: DN 300 mm.
4. Dimensionamento da ligação/hidrômetro: 1 HD de 4" - Classe C-K. Ult.
5. O projeto de abastecimento de água deverá atender às normas legais e infralegais, especialmente as prescritas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pela Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto e pela
própria concessionária, destacando-se:
√ Instalação Predial de Água Fria: Norma NBR 5.626;
√ Tubos e Conexões em PVC: Normas NBR 5.647 e NBR 5.648;
√ Resolução Nº 51/2015 do Conselho Municipal dos Serviços de Água e Esgoto.
6. Devem ser observados os artigos 52 e 133 da Resolução Normativa nº19/2019 do Conselho de Regulação da Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS):
Art. 52. Em toda edificação será obrigatória a instalação de reservatório de água, em conformidade com o disposto nas
normas vigentes
Art. 133 - O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica disponível mínima de 10mca
(dez metros de coluna de água) [...]
7.  Deve ser observado o artigo 69 do Decreto Estadual nº 1846, de 20 de dezembro de 2018, que regulamenta o serviço
de abastecimento de água para consumo humano no Estado de Santa Catarina, em relação aos volumes reservados no
reservatório inferior e superior conforme descrito abaixo:
Art. 69. O  proprietário  ou  responsável  por  edificações  com  abastecimento  indireto  ou indireto  com  recalque 
deverá  obedecer  às  seguintes  condições  quanto  à  capacidade  dos reservatórios:
I  -  ter  capacidade  mínima  correspondente  ao  consumo  de  1  (um)  dia,  considerando  o  uso da edificação;
II  -  quando  houver  instalação  de  reservatório  inferior  e  sistema  de  recalque,  o  reservatório superior  não 
poderá  ter  capacidade  menor  do  que  40%  (quarenta  por  cento)  da  reserva total calculada; e
III  -  o  reservatório  inferior  terá  capacidade  de  acordo  com  o  regime  de  trabalho  do  sistema de  recalque  e 
não  poderá  ter  capacidade  menor  do  que  60%  (sessenta  por  cento)  da reserva total calculada.
(RR/pmmr)

Esgoto:
1. A análise da capacidade de atendimento do Sistema Público de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário resultou na
“viabilidade técnica positiva com necessidade de obras”: 
 
a) Deverá ser realizada uma ampliação de rede DN 250 na Rua Ottokar Doerffel, com extensão de 145 metros.
b) Deverá ser instalada 01 unidade de elevação (Estação Elevatória de Esgoto) na Rua Ervino Kieper.
c) Deverá ser realizada uma ampliação de rede de recalque DN 315 mm na Rua Gothard Kaesemodel, com extensão de
390 metros e entroncamento com a rede DN 350 mm da Rua Gothard Kaesemodel.
d) Deverá ser realizada uma ampliação de rede DN 200 na Rua Concórdia, com extensão de 40 metros.
e) Deverá ser instalada 01 unidade de elevação (Estação Elevatória de Esgoto) na Rua Concórdia.
f) Deverá ser realizada uma ampliação de rede de recalque DN 110 mm na Rua Concórdia, com extensão de 165 metros
e entroncamento com a rede DN 350 mm da Rua Concórdia.
g) Deverá ser realizada uma ampliação de rede DN 350 na Rua Gothard Kaesemodel, Rua Concórdia e Rua Paraíba, com
extensão de 560 metros.
h) Deverá ser realizada uma ampliação de rede DN 400 na Rua Paraíba e Rua Major Navarro Lins, com extensão de 590
metros.
i) Deverá ser instalada 01 unidade de elevação (Estação Elevatória de Esgoto) na Rua Miguel Couto.
j) Deverá ser realizada uma ampliação de rede de recalque DN 400 na Rua Miguel Couto e Rua Alexandre Schlemm,
com extensão de 340 metros e entroncamento com a rede DN 600 na Rua Alexandre Schlemm.               
              
2. As obras citadas no item acima serão executadas e custeadas integralmente pela Companhia Águas de Joinville, no
prazo estabelecido por ocasião da Aprovação do Projeto. Para ordenamento das obras, o empreendedor deverá confirmar
a data prevista para efetiva entrega do empreendimento com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de antecedência para
elaboração do projeto, contratação e execução da obra.
3. As ligações deverão ser feitas através das redes a serem ampliadas:
a) Rua Ottokar Doerffel;
b) Rua Concórdia;
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c) Rua Gothard Kaesemodel.
4. Diâmetro/material da rede pública coletora: 
a) DN 200;
b) DN 200;
c) DN 150.
5. Diâmetro/material da ligação: DN 150 mm / PVC
6. Profundidade da ligação na caixa de inspeção: 0,80 metros
7. O projeto de esgotamento sanitário (PROJ) deverá atender às normas legais e infralegais, especialmente as prescritas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pela Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto e pela
própria concessionária, destacando-se:
√ Projeto de Rede Coletora de Esgotos: Norma NBR 9649 
√ Projeto e execução de Sistema Prediais de Esgotos Sanitários: NBR 8160
√ Resolução Nº 51/2015 do Conselho Municipal dos Serviços de Água e Esgoto
8. Considerar coeficiente de retorno como sendo 80%.
9. Observar o Art. 31, da Resolução Normativa nº19/2019 do Conselho de Regulação da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS):
§ 8º - O lançamento de efluentes no sistema público de esgoto deve ser realizado exclusivamente por gravidade. Quando
houver necessidade de recalque dos efluentes, eles devem fluir para uma caixa de “quebra de pressão”, situada a
montante da caixa de inspeção externa, na parte interna do imóvel, de onde serão conduzidos em conduto livre até o
coletor público, sendo de responsabilidade do usuário a execução, operação e manutenção dessas instalações.
10. Observar o Art. 7 da Resolução COMDEMA 01/2016, solicitando à Companhia Águas de Joinville fiscalização
através de protocolo específico quando o lançamento de efluentes não puder ser efetuado por gravidade até a caixa de
inspeção (item 6), para obter parecer sobre necessidade de sistema de recalque.
(GNV/pmmr)
 
Aprovação do Projeto:
1. O empreendedor deverá submeter, dentro do prazo de validade desta DVT, o "PROJETO HIDROSSANITÁRIO" à
análise da Companhia Águas de Joinville, e somente após a APROVAÇÃO deste é que poderão ser iniciadas as obras de
infraestrutura ligadas ao abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.
2.  O projeto deverá ser apresentado em 1(uma) via digital em PDF contendo:
√ Memorial descritivo; √ Plantas de projeto conforme Padrão CAJ;
√ Memorial de cálculo; √ Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Projeto.
3. O modelo de Projeto Padrão CAJ está disponível no website: https://www.aguasdejoinville.com.br/?
publicacao=modelos-de-desenho-para-aprovacao-de-projeto
 
 
Croqui de Localização do Empreendimento:
 

https://www.aguasdejoinville.com.br/?publicacao=modelos-de-desenho-para-aprovacao-de-projeto
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Notas:
1. Esta “Declaração de Viabilidade Técnica – DVT”, válida por 1 ano a partir da data de emissão, informa se o sistema
de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário existente na região de instalação atende à demanda do
empreendimento e estabelece as diretrizes gerais para elaboração do Projeto, conforme Padrão CAJ. 
2. A documentação necessária para “Solicitação de aprovação de projeto” deverá ser apresentada conforme orientado no
website: https://www.aguasdejoinville.com.br/?servico=aprovacao-de-projeto. O pedido de aprovação somente será
autuado após a conferência da documentação. Portanto, se o processo for instruído de forma incompleta ou incorreta, o
interessado será comunicado para que tome as devidas providências, interrompendo-se o prazo de tramitação.
 

Documento assinado eletronicamente por Priscila Kayane Krambeck Voltolini, Coordenador
(a), em 09/09/2020, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código
verificador 7070861 e o código CRC C62E78A9.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - www.aguasdejoinville.com.br
20.1.006911-5

7070861v5
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11.5 - Certidão de Viabilidade técnica de Energia Elétrica 



 

À

Nome do cliente: HPB PARTICIPAÇÕES S/A

Solicitação nº: 236471

Data de geração desse documento: 17/09/20

 

Endereço da Obra
 

Endereço

RUA XAVANTES,54

ATIRADORES -JVE

JOINVILLE

CEP: 89203900

 

Identificação do responsável técnico
Nome: Leandro Perondi

Nº CREA: 0792701

 

Prezado cliente,

 

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do suprimento de

energia elétrica do empreendimento denominado CONDOMÍNIO CRH - NOVA CENTRALIDADE

URBANA, JOINVILLE, empreendimento composto de 25 bloco(s), com área total do

empreendimento de 680242.00 m2, possuindo 4610 unidade(s) consumidora(s) e demanda total

provável de 7932.30 KW, informamos que HÁ VIABILIDADE TÉCNICA para atendimento.

 
Entretanto, para atendimento ao empreendimento, considerar que: * devido ao prazo estimado
para implantação do empreendimento ser extenso, e considerando que a dinâmica de carga na
rede de distribuição é elevada, não será possível garantir a viabilidade técnica sem obras de
grande porte, que precisarão ser estudas em época oportuna. * as obras necessárias para a rede
de distribuição e também as obras para a construção da rede interna do loteamento precisarão
atender a demanda do loteamento, assim como as exigências de qualidade, recursividade,
disponibilidade e automação da rede de energia elétrica para as unidades do loteamento, sem
comprometer o atendimento as unidades consumidoras no seu entorno. Devido as considerações
anteriores, para possibilitar o atendimento a demanda solicitada estará condicionado: * à
execução de obras na rede de distribuição de energia elétrica da Celesc. * que o empreendedor
reserve uma área de no mínimo 100mx100m em local de fácil acesso e no centro de carga do
empreendimento, de modo a facilitar a construção de uma subestação de distribuição 138/13,8



kV, construção de novos circuitos de alimentadores ou, se na época da ligação do
empreendimento houver viabilidade técnica, ampliação em uma ou mais subestações existentes
no entorno, com a construção de novos circuitos de alimentadores e adequação dos
alimentadores existentes, bem como construção de novos Bay's de Subestação, sendo definido
em época oportuna, podendo haver custos de responsabilidade do interessado. * às exigências
do órgão regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc vigente à época da ligação. * o
empreendimento esteja regularizado e com a infraestrutura necessária no local. * às exigências
dos órgãos ambientais e de parcelamento de solo.

 

Informamos que esta declaração não significa a liberação para ligação do empreendimento. Para

isto, haverá necessidade de apresentar na época oportuna, via internet (pep.celesc.com.br),

projeto elétrico do empreendimento, precedido de consulta préiva para fornecimento de energia

elétrica definitiva. Este deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, informando as

características elétricas, disposição física, arruamentos e sugestões do local de medição do

empreendimento, para análises do sistema e estudos financeiros, com possível necessidade de

projetos específicos, adequação, construção e reforço de rede de distribuição de energia elétrica

 

Reforçamos ainda, que o empreendimento deverá atender as exigências do órgão

regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc, bem como legislações municipais, estaduais,

federais e ambientais

 

Para verificar a autenticidade desse documento favor acessar o endereço

http://pep.celesc.com.br/pepautentica, informando a chave de acesso: US90zpFy

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

 

Celesc Distribuição S.A.

www.celesc.com.br
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