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Joinville, 17 de janeiro de 2023. 

A 

SEPUR – Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville 

REF.: Processo 36568/2021 - Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Prezados, 

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

ao Ofício Nº 0014937754/2022 do processo de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para atividades de 

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

 

1) Referente ao impacto que o empreendimento causará na saúde, apresentar ofício emitido pela Secretaria

da Saúde contendo alinhamento de medida de prevenção ou a justificativa para dispensa;

R: Foi protocolado, por parte desta empresa interessada, um ofício no dia 25/11/2022 a Secretaria de 

Saúde, solicitando o parecer desta sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança. A mesma se manifestou 

diretamente ao SEPUR e o conteúdo será avaliado pela comissão técnica multidisciplinar. 

2) No item 7.1.2, complementar tabela com itens conforme especificado no Decreto nº 46.563/2022 e Lei

Complementar nº 336/2011;

R: Foi alterado o tópico 7.1.2, especificamente a tabela referente aos Impactos no meio físico, 

adicionando os impactos do Patrimônio Natural e Cultural e do Uso e Ocupação do Solo. Os demais 

itens permanecem inalterados, porém a tabela foi copiada na íntegra para uma leitura completa e será 

anexada a seguir. 
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Documentos em anexo: 

 

• Tabela 7.1 - Impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, de controle ou compensação. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Tiago Nunes  

Arquiteto e Urbanista  

+55 47 3473-6777 

tiagoarq.nunes@gmail.com 

www.azimute.eng.br 



 

Tabela 7.1 - Impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, de controle ou compensação. 

IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (im-
plantação ou 

operação) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COM-
PENSATÓRIAS (para aspecto nega-

tivo) OU AÇÕES POTENCIALIZA-
DORAS (para aspecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

Vazamento 
e contami-
nação do 
solo por 

óleos 

Movimenta-
ção de terra/ 
Obras de In-
fraestrutura 

Negativo ADA e AID Imediato 
Temporá-

rio 
Implantação/ 

Operação 

• Realizar o abastecimento e ma-
nutenção do maquinário em lo-
cais devidamente licenciados e 
impermeabilizados para este fim.  

• Adoção de um kit emergencial 
para a contenção em caso de va-
zamentos de combustíveis, 
óleos ou graxas e posterior envio 
para o local de deposição ade-
quada (descritos no Plano de 
Ações Emergenciais); 

• Treinamento dos funcionários 
das obras para proceder correta-
mente quando ocorrer derrames 
de óleos e combustíveis no solo. 

• Empresa execu-
tora de obras; 

• Empreendedores 

Qualidade 
do ar 

Aumento do 
tráfego local 
de automoto-

res 

Negativo ADA e AID 
Médio 
prazo 

perma-
nente 

Operação 

• Fim de atividades de manufa-
tura/ logística de grande porte 
(substituição do uso do solo); 

• Mistura e gestão do uso do solo 
de forma a tornar possível morar, 
trabalhar, estudar, ter seus mo-
mentos de lazer ao alcance de 
uma caminhada, diminuindo os 
deslocamentos com o uso de ve-
ículos automotores; 

• Arborização nas vias e parques; 

• Empreendedores 



 

IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (im-
plantação ou 

operação) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COM-
PENSATÓRIAS (para aspecto nega-

tivo) OU AÇÕES POTENCIALIZA-
DORAS (para aspecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

• Preservação de fragmento flo-
restal; 

Níveis de 
ruído 

Fim de ativi-
dades de 

manufatura/ 
logística de 

grande porte 

Positivo ADA e AID Imediato 
Perma-
nente 

Implantação 

• Substituição do uso do solo para 
ocupações mais condizentes 
com a atual característica da re-
gião; 

• Empreendedores 

Aumento do 
tráfego local 
de automoto-

res 

Negativo ADA Imediato 
Perma-
nente 

Operação 

• Desenho e sinalização urbana 
de forma a inibir velocidades su-
periores à via local; 

• Inserção de árvores nas vias 
como forma inibidoras de ruído; 

• Medição de ruídos após implan-
tação; 

• Empreendedores; 

•  Condôminos. 

Ventilação 
Natural 

Pontos de 
estagnação 
de ventos 

Negativo Direta 
Longo 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Estudo de conforto urbano em-
basou desenho do urbanismo 
proposto; 

• Inexistência de zonas de estag-
nação total; 

• Estudo de relatório de conforto 
urbano servirá como diretriz pro-
jetual para as ocupações futuras, 
de forma a qualificar o espaço e 
mitigar os impactos causados. 

• Empreendedores; 

• Futuras edifica-
ções; 



 

IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (im-
plantação ou 

operação) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COM-
PENSATÓRIAS (para aspecto nega-

tivo) OU AÇÕES POTENCIALIZA-
DORAS (para aspecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

Iluminação 
Natural 

Verticaliza-
ção das edifi-

cações 
Negativo Direta 

Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Impacto esporádico e não mitigá-
vel. Inexistência de criação de 
cone de sombra total. Há perío-
dos inteiros sem projeções de 
sombras   

Morfologia 
existente/ 
Paisagem 

natural 

Impacto vi-
sual da futura 
verticalização 

Negativo ADA e AID 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Paisagismo em todas as áreas 
públicas e de lazer; 

• Rede elétrica subterrânea; 

• Calçadas largas, sem muros nas 
divisas frontais, com fachadas 
ativas de comércio; 

• Curadoria/ padronização da lin-
guagem estética empregada nas 
edificações e na urbanização do 
condomínio; 

• Empreendedores; 

Patrimônio 
Natural e 
Cultural 

Impacto no 
patrimônio 

natural e cul-
tural da re-

gião. 

• Não há patrimônios naturais e culturais, e consequentemente impactos, nas áreas diretamente afetadas e nas áreas de 
influência direta. 

Criação de 
novos espa-
ços culturais 

Positivo 
ADA, AID e 

AII 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Fortalecimento a nível municipal 
e regional do festival de dança e 
outros eventos culturais, com a 
Doação de área para entidade 
privada para implantação do Mu-
sicarium Academia Filarmônica 
Brasileira. 

• Empreendedores; 

• Ente público muni-
cipal. 



 

IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (im-
plantação ou 

operação) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COM-
PENSATÓRIAS (para aspecto nega-

tivo) OU AÇÕES POTENCIALIZA-
DORAS (para aspecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

• Criação de espaços públicos 
abertos, exibições de projeções 
audiovisuais e exposições de 
arte. 

• Instalações artísticas espalha-
das pelo condomínio. 

Uso e Ocu-
pação do 

Solo 

Fim de ativi-
dades de 

manufatura/ 
logística de 

grande porte 

Positivo ADA e AID Imediato 
Perma-
nente 

Implantação 

• Substituição do uso do solo para 
ocupações mais condizentes 
com a atual característica da re-
gião; 

• Este fim representa impacto po-
sitivo quanto a ruído, qualidade 
do ar, qualidade do solo, etc. 

• Empreendedores 

Descontinui-
dade do 

campo de fu-
tebol do Par-
que Hansen 

Negativo ADA e AID Imediato 
Perma-
nente 

Implantação 

• Readaptação da maioria das ati-
vidades de lazer no novo empre-
endimento; 

• Abertura das vias internas e pra-
ças para uso público gratuito, 
com potencial de uso de lazer 
em toda extensão viária; 

• Empreendedores; 

Implementa-
ção de novo 
uso do solo 
(Misto - Co-

mercial e Re-
sidencial) 

Positivo ADA e AID 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Oferta inovadora de integrar mo-
radia, trabalho, lazer, cultura, 
serviços, segurança a distância 
de uma caminhada e aberta ao 
público proporciona impactos 
positivos para a saúde física, 
mental, social, além de ser uma 
boa solução para os desafios de 

• Empreendedores; 



 

 

 

IMPACTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo 
prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (implan-
tação ou opera-

ção) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ 
COMPENSATÓRIAS (para as-

pecto negativo) OU AÇÕES PO-
TENCIALIZADORAS (para as-

pecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

Sistema vi-
ário 

Aumento do 
tráfego local 
de automoto-

res 

Negativo ADA e AID 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Concepção de empreendi-
mento que possibilita uma me-
nor dependência de veículos 
automotores; 

• Empreendedores; 

IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (im-
plantação ou 

operação) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COM-
PENSATÓRIAS (para aspecto nega-

tivo) OU AÇÕES POTENCIALIZA-
DORAS (para aspecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

mobilidade e urbanos, afetando 
positivamente também a segu-
rança pública, atividades públi-
cas de lazer, comércios ativos, 
aumentos nas arrecadações fis-
cais, 

Densidade 
populacional 
equilibrada 

Positivo ADA 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Atendimento a diversos indicati-
vos de sustentabilidade impor-
tantes; 

• Potencializa vida saudável dos 
comércios e da infraestrutura pú-
blica. 

• Empreendedores 



 

IMPACTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo 
prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (implan-
tação ou opera-

ção) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ 
COMPENSATÓRIAS (para as-

pecto negativo) OU AÇÕES PO-
TENCIALIZADORAS (para as-

pecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

• Elaboração de projeto de dupli-
cação da Rua Ottokar Doerffel 
(2km – BR-101 até Rua Minis-
tro Calógeras; 

• Execução de travessias eleva-
das para maior segurança de 
pedestres e ciclistas; 

• Doação ao município das áreas 
lindeiras dos imóveis do grupo 
HPB impactadas pela amplia-
ção sem cobrança de valores 
indenizatórios; 

Custos de 
manuten-

ção da área 
pública 

Utilização pú-
blica da infra-
estrutura in-

terna  

Negativo AII Imediato 
Perma-
nente 

Operação 

• Manutenção das áreas priva-
das destinadas ao uso público 
serão de responsabilidade do 
ente privado, de forma a não 
onerar a municipalidade. 

• Condôminos; 

Equipamen-
tos Urba-
nos e Co-

munitários 

Descontinui-
dade do 

campo de fu-
tebol do Par-
que Hansen 

Negativo ADA e AID Imediato 
Perma-
nente 

Implantação 

• Readaptação da maioria das 
atividades de lazer no novo em-
preendimento; 

• Abertura das vias internas e 
praças para uso público gra-
tuito; 

• Empreendedores; 

Instalação de 
novos equipa-
mentos cultu-
rais e de lazer  

Positivo 
ADA, AID e 

AII 
Imediato 

Perma-
nente 

Operação 

• Potencial uso de lazer em toda 
a extensão viária; 

• Diversas áreas de lazer para 
atender atividades distintas; 

• Empreendedores; 

•  Condôminos. 



 

IMPACTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo 
prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (implan-
tação ou opera-

ção) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ 
COMPENSATÓRIAS (para as-

pecto negativo) OU AÇÕES PO-
TENCIALIZADORAS (para as-

pecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

• Instalações artísticas espalha-
das pelo condomínio. 

• Doação de área para entidade 
privada para implantação do 
Musicarium Academia Filar-
mônica Brasileira 

Equipamen-
tos públi-

cos 

Incremento 
populacional 

a saúde e 
educação pú-

blica 

Negativo Direta 
Longo 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Incremento populacional se 
dará de forma gradual ao 
longo de 20 anos; 

• Medidas compensatórias nos 
equipamentos públicos de la-
zer e cultura, além da mobili-
dade e infraestrutura. 

• Empreendedores; 
 

Drenagem 
Urbana 

Impermeabili-
zação do solo 

Negativo 
ADA, AID e 

AII 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Obras/Opera-
ção 

• Divisão do empreendimento 
em bacias de detenção, re-
tendo a água para desague 
posterior. 

• Cálculo utilizado para chuva 
de 25 anos; 

• Jardins de chuva para absor-
ção de parte do volume de 
água de forma natural; 

• Empreendedores; 

• Empresa proje-
tista; 

 

 

 

 



 

IMPACTOS NO MEIO SÓCIOECONÔMICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (im-
plantação 
ou opera-

ção) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPEN-
SATÓRIAS (para aspecto negativo) OU 

AÇÕES POTENCIALIZADORAS (para 
aspecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

Segurança 
pública 

Mistura de 
perfis de usu-

ários 
Positivo ADA e AID 

Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• A mistura de uso do solo possibilita 
a sua utilização em diferentes horá-
rios por diferentes tipos de pessoas, 
que inibem atividades criminosas; 

• Os chamados “olhos da rua” criam 
um cuidado mútuo entre moradores 
e transeuntes do local; 

• Investimento em tecnologias de mo-
nitoramento; 

• Empreendedores 
(Quanto a formula-
ção do urba-
nismo); 

• Condôminos 
(Quanto aos cuida-
dos internos); 

• Estado (Quanto a 
garantia da segu-
rança pública) 

Estrutura 
de comér-
cio e servi-
ços diversi-

ficada  

Criação e 
atendimento 
da demanda 
existente e 

futura 

Positivo ADA e AID 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 
• Fachadas ativas; 

• Passeio público com tratamento 
paisagístico e mobiliário urbano; 

• Empreendedores; 

• Condôminos. 

Densidade 
populacio-

nal 

Maior nú-
mero de pes-

soas utili-
zando infra-

estrutura 
adequada 

Positivo ADA 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Maior oferta de moradia adequada; 

• Atendimento a diversos indicativos 
de sustentabilidade importantes; 

• Potencializa vida saudável dos co-
mércios e da infraestrutura pública. 

• Empreendedores 

Arrecada-
ção de im-

postos 

Criação de 
novas unida-
des habitaci-
onais, comer-
ciais de ser-

viços  

Positivo AII 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Densidade populacional proposta 
aliada aos equipamentos públicos 
oferecidos proporcionarão saúde 
fiscal aos empreendimentos; 

• Infraestrutura condominial será 
mantida pelos condôminos, não 
onerando o serviço público.  

• Município 



 

IMPACTOS NO MEIO SÓCIOECONÔMICO 

IMPACTO 
POSSÍVEL 

ATIVIDADE 

AS-
PECTO 
(positivo 
ou nega-

tivo) 

INFLUÊN-
CIA (Direta 
ou indireta) 

TEMPO 
DE IM-
PACTO 
(Imediato, 

de médio ou 
longo prazo) 

PERÍ-
ODO 

(temporá-
rio ou per-
manente) 

FASE (im-
plantação 
ou opera-

ção) 

MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPEN-
SATÓRIAS (para aspecto negativo) OU 

AÇÕES POTENCIALIZADORAS (para 
aspecto positivo) 

RESPONSABILI-
DADE 

Valorização 
imobiliária 

Valorização 
dos imóveis 
e da quali-

dade de vida 
do entorno. 

Positivo ADA e AID 
Médio 
prazo 

Perma-
nente 

Operação 

• Oferta inovadora de integrar mora-
dia, trabalho, lazer, cultura, servi-
ços, segurança a distância de uma 
caminhada e aberta ao público. 

• Dinâmica de mer-
cado 

 


