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APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta o EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança do imóvel localizado na
Rua Alfredo Pinto, 128 no município de São José dos Pinhais - PR.
O objetivo deste documento é obter o alvará de construção para a nova empresa do Baú Tarumã.
Este documento atende o termo de referência realizado pelo Conselho Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano - CMPDU e equipe técnica e está embasado no Art. 23,24 e 28 da Lei Municipal
Complementar 107/2016, acrescida pela Lei Complementar nº. 29/2007.
Estas informações serviram de base para que os técnicos do da Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais - PR atestem sobre a viabilidade do empreendimento, da forma como ele foi concebido.
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1. INTRODUÇÃO
A Baú Tarumã iniciou suas atividades em 2009 devido a tendências de crescimento no setor de
carrocerias novas e prestando serviços de reparos e manutenção de carrocerias usadas, com apenas dois
funcionários. Em 2012 a empresa comprou uma concorrente ampliando ainda mais seu poder de mercado
nesse segmento, conquistando em 2014, a marca de vinte funcionários e uma sólida representatividade no
cenário paranaense. Em 2017 o sonho de abrir uma sede própria começa a ser realizado, para isso,
necessita avaliar seu impacto no entorno de seu terreno conforme orientações e informações contidas
nesse plano.

2. ASPECTOS GERAIS
A empresa responsável pela elaboração do EIV é a Forte Soluções Ambientais, cujos dados estão apresentados a
seguir:
Tabela 1 - Dados gerais da consultoria ambiental

Consultoria Ambiental

Forte Soluções Ambientais LTDA ME

CNPJ

17.731.655/0001-32

Endereço da sede operacional

Rua Anita Garibaldi, 150, sala 401, torre C
Curitiba - PR

Contato

41 3586 0946
contato@forteamb.com.br

Na sequência estão apresentados os dados referentes ao empreendedor.
Tabela 2 - Dados gerais do empreendimento

Razão Social

Comercial de Carrocerias Tarumã - ME

Nome de Fantasia

Baú Tarumã

CNPJ

11.471.972/0001-80

Endereço

Rua Alfredo Pinto, 128

CEP

83.050-320

Município

São José dos Pinhais - PR
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Telefone

41 7811 6916

Responsável

Allan Pontes

2.1

Identificação do Imóvel

O imóvel, objeto de estudo deste relatório, fica localizado na Rua Alfredo Pinto, 128 em São José dos
Pinhais e detém de uma área de 42.295,52 m².

2.2

Objetivo do Estudo

O objetivo do EIV é a é avaliar a situação do entorno assim como os potenciais impactos que o
empreendimento poderá proporcionar.

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1

Localização e Acessos

O empreendimento será situado próximo a BR 277 Sentido de Curitiba a Paranaguá próximo a Rua
Tiradentes em São José dos Pinhais, conforme é apresentado na imagem abaixo:
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Figura 1 – Localização da área. Fonte: Adaptado de Google Earth Pro.

A área em questão possuía cavas de mineração abertas em grande parte do imóvel, para
recuperação da área foi desenvolvido um PRAD - Plano de recuperação de áreas degradadas onde foi
aprovado pelo IAP sendo concedida a licença de terraplanagem nº 44332, deixando apto o lote para a futura
instalação do empreendimento.

4. Áreas de Influência
As áreas de influência de um empreendimento são definidas como o espaço suscetível de sofrer
alterações como consequência da sua implantação, manutenção e operação ao longo de sua vida útil
(CONAMA N° 001/1986), ou seja, as áreas que serão impactadas pelos aspectos positivos e negativos
desta recuperação. Na sequência estão apresentadas as áreas de influência direta, indireta e a área
indiretamente afetada, considerando os aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico.
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4.1

ADA – Área Diretamente Afetada

A área diretamente afetada é a área que sofre diretamente com a instalação do empreendiemento,
é na ADA que pode-se perceber os impactos mais significativos, portando um raio de 600m do lote foi
determinado para levantamento dos principais impactos a comunidade e ao meio ambiente do entorno.
A escolha por uma delimitação circular foi baseada na metodologia de LOLLO (2006), que faz
referência à utilização do Sistema de Informações Geográficas na análise espacial.

Figura 3 – Área Diretamente Afetada representada pelo círculo amarelo, onde o centro é a área do empreendimento. Fonte: Google Earth Pro.

Meio socioeconômico: considerando meio socioeconômico, os principais afetados com a instalação da
empresa será a população do entorno, tendo em vista que a presença dos profissionais e veículos durante
as etapas de construção e operação, possivelmente irá acarretar em um aumento no fluxo de veículos local
assim como a geração de ruídos e material particulado.
Meio biótico e físico: para estes meios foram escolhido como área diretamente afetada a área onde
será implantada o empreendimento, pois esta sofrerá diretamente quando da instalação do
empreendimento.

4.2

AID – Área de Influência Direta

A área de influência direta é aquela sujeita aos efeitos diretos da atividade. Assim, é o perímetro
onde o meio socioeconômico (relações sociais, culturais, econômicas), e os aspectos físicos e biológicos
sofrem alterações de suas características num processo de causa e efeito.
Meio socioeconômico: Como o impacto socioeconômico na área de influência direta é de difícil
mensuração devido a não constatar qual o destino dos caminhões que irão atender a obra e ser atendido
pela futura empresa na operação, foi determinado que a AID é o município de São José dos Pinhais.
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Meio biótico e físico: para estes dois meios definiu-se como AID a Bacia do Rio Pequeno, na qual
a área onde se pretende instalar o empreendimento está definida. Para este tipo de estudo é comum utilizar
como área de influência a bacia hidrográfica onde se situa o sito em análise, principalmente, pelos motivos
elencados por SANTOS (2004):
 Constitui um sistema natural bem delimitado no espaço, composto por um conjunto de terras
topograficamente drenadas por um curso d´água e seus afluentes, onde as interações, pelo
menos físicas são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas;
 Esta unidade territorial é entendida como uma caixa preta, onde os fenômenos e interações
podem ser interpretados, a priori, pelo input e output;
 São tratados como unidades geográficas onde os recursos naturais se integram;
 Consitui-se numa unidade espacial de fácil reconhecimento e caracterização;
 Não há qualquer área de terra, por menor que seja, que não se integre a uma bacia
hidrográfica;
 Está assumida em ato legal (Resolução CONAMA 01/1986).

Figura 2 – Área de influência direta representada pela bacia do Rio Pequeno. Fonte: Instituto das águas..

4.3

AII – Área de Influência Indireta

A área de influência indiretamente afetada é a área potencialmente afetada pelos impactos indiretos
da atividade, considerando aspectos bióticos, físicos e socioeconômicos.
Meio socioeconômico: tomando como base as mesmas considerações feitas para definir a AID do
meio socioeconômico, determinou-se como área indiretamente afetada, para o meio em questão, a região
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metropolitana de Curitiba. Tendo em vista que as empresas que prestarão serviço ou se utilizarão dos
serviços da Baú Tarumã podem ter suas sedes em toda região metropolitana e se deslocarem para tais
locais diariamente.

Figura 3 – Área de influência indireta para o segmento socioeconômico representada pela região metropolitana de Curitiba, onde o círculo
vermelho representa a área onde se pretende implantar o empreendimento. Fonte: MIB

Meios biótico e físico: para estes dois meios foram definidos como AII a bacia do Rio Iguaçu, fora das
suas áreas anteriores os impactos causados neste meio serão apenas indiretos, e dificilmente se
estenderão para uma região maior.

4.4

Características de Ocupação e Uso Futuro

Analisando a área diretamente afetada pode se chegar a conclusão que é uma área de uso misto entre
residência e industrias, conforme gráfico abaixo de porcentagens de acordo com a tipologia de ocupação:
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Gráfico 1 - Uso do solo

Uso do Solo
2%

45%

53%

Residencial
Industrial
Comercio/Serviços

Figura 4 - Imagem aérea uso do solo

13

Segundo a Lei Complementar n°107/2016, a qual dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo
de São José dos Pinhais, o imóvel onde será implantado o empreendimento localiza-se em Zona
Residencial 4 – ZR4, onde o uso pretendido, Serviço 3 – Oficina de reparação e reforma de carrocerias, é
permissível, dependendo de anuência do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano –
CMPDU. Os parâmetros de ocupação dessa zona são: Altura máxima: 6 pavimentos; Coeficiente de
aproveitamento:2; Taxa de Ocupação Máxima: 60%; Taxa de Permeabilidade Mínima: 30% e; Recuo Frontal
mínimo: 5m.
Quadro 1 - Zoneamento SJP

Foi realizada consulta ao CMPDU sobre a viabilidade da instalação do empreendimento no local, solicitando
a alteração do uso de permissível para permitido. A solicitação foi deferida em parecer do dia 31 de agosto
de 2016, condicionada à aprovação do DEMUTRAN e à aprovação de pórtico de altura máxima de 2,5
metros na Rua José do Patrocínio, conforme figura abaixo:
Figura 5 - Deferimento do Conselho Municipal de São José dos Pinhais
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5. Meio Biótico
5.1

Flora

A Floresta Ombrófila Mista atualmente distribui-se pelo Planalto Meridional brasileiro, principalmente
nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em altitudes que variam de 500 a 1.300m.
(GUBERT, 1993) e o nome Floresta Ombrófila Mista (VELOSO et al., 1991) é atualmente adotado para
formação vegetacional classicamente denominada de Floresta com Araucária (HUECK, 1953), Mata Pluvial
Subtropical (MAACK, 1968) ou Pinheiral (RIZZINI, 1979).
Poucas são as formações florestais brasileiras que têm sua fisionomia tão bem caracterizada pela
presença de uma espécie vegetal como a Floresta Ombrófila Mista, conhecida também como Floresta de
Araucária. A definição da área de ocorrência desta formação vegetal é facilitada em virtude dos aspectos
morfológicos (copa, folhagem e tronco) e da posição sociológica que a Araucaria angustifolia (pinheiro-doParaná) ocupa dentro da floresta. Mesmo com a profunda alteração a que foi submetida à cobertura vegetal
do estado do Paraná, a sua vinculação a uma condição climática específica e a presença de
remanescentes, mesmo que isolados, atestam sua distribuição (RODERJAN, 1994).
A Araucaria angustifolia forma um estrato dominante e contínuo acima de 30m de altura, podendo
ocorrer indivíduos acima de 40m. Diferentes espécies ocorrem associadas, onde são comuns Ocotea
porosa (imbuia), O. pulchella (canela-lajeana), Gochnatia polymorpha (cambará), Podocarpus lambertii
(pinheiro-bravo), Cedrela fissilis (cedro), Mimosa scabrella (bracatinga), Jacaranda puberula (caroba),
Matayba guianensis (miguel-pintado), Campomanesia xanthocarpa (guabiroba), Ilex paraguariensis (ervamate) (GALVÃO, RODERJAN e KUNIYOSHI, 1993).
Nos estratos inferiores na Floresta Ombrófila Mista são comuns inúmeros representantes de
Myrtaceae, notadamente dos gêneros Myrcia, Eugenia, Calyptranthes e Gomidesia, acompanhadas de
Flacourtiaceae (Xylosma e Casearia), Sapindaceae (Allophylus e Cupania), Rutaceae, Symplocaceae e
Aquifoliaceae, assim como gramíneas cespitosa (Chusquea e Merostachys) (RODERJAN et al., 2002).
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Figura 6 - Floresta Ombrófila Mista

Fonte: Projeto Entre Serras

Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Floresta Ciliar)
Corresponde às florestas ripárias também denominadas de florestas ciliares ou de galeria, que se
desenvolvem às margens de rios que percorrem terrenos de geomorfia plana até suave-ondulada, não raro
fazendo limite a várzeas (formações pioneiras) de extensão variável. Podem apresentar diferentes graus de
desenvolvimento, desde comunidades simplificadas pelo grau de hidromorfia dos solos – Neossolos flúvicos
e gleissolos – onde Sebastiania commersoniana (branquilho) é a espécie mais característica, até
associações mais complexas, em que Araucaria angustifolia tem participação expressiva na fisionomia
(RODERJAN et al., 2002).
Destacam-se também no dossel da Floreta Ombrófila Mista Aluvial Schinus terebinthifolius (aroeira),
Allophylus edulis (vacum), Blepharocalyx salicifolius (guamirim) e Vitex megapotamica (tarumã), e ainda,
porém menos frequentes Luehea divaricata (açoita-cavalo), Syagrus romanzoffiana (jerivá) e Salix
humboldtiana (salseiro). Segundo Roderjan (2002), nos estratos inferiores desta formação florestal é comum
a ocorrência de Myrciaria tenella (cambuí), Myrceugenia euosma (cambuí), Calyptranthes concinna
(Myrtaceae) e Daphnopis racemosa (Thymeliaceae).
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Figura 7 - Floresta Ombrófila Mista Aluvial

Fonte: Retratos do Belém

Formação Pioneira com Influencia Flúvio-lacustre (Várzea)
De acordo com IBGE (1992), a Formação Pioneira com influência Flúvio-Lacustre são comunidades
desenvolvidas sobre Organossolos e Gleissolos, influenciadas pelo regime hídrico dos flúvios e/ou
depressões alagáveis durante ao menos um período do ano, condição esta que proporciona o
estabelecimento apenas de espécies adaptadas. São reguladoras de fluxos de água (superficiais e subsuperficiais) e de sedimentos que levam consigo nutrientes entre as áreas mais altas da bacia hidrográfica e
o sistema aquático.
A Área de Influência Fluvial apresenta formações caracterizadas por áreas deprimidas (planícies
aluviais), permanentes ou periodicamente inundadas, que ocupam extensas faixas situadas ao longo dos
rios, tendo no encharcamento do solo o possível fator limitante para o desenvolvimento de vegetação
lenhosa.
Os três gêneros que dominam as depressões brejosas são Typha, Cyperus e Juncus. Nas planícies
alagáveis ocorrem predominantemente os gêneros Panicum, Paspalum e Thalia. Nos terraços bem
drenados o gênero Mimosa ocorre juntamente com as famílias pioneiras Asteraceae, Myrtaceae e
Solanaceae.
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Figura 8 - Ambiente de Várzea

Fonte: Embrapa

Com o desenvolvimento da mineração de areia foi gerado impactos ambientais significativos no
solo do lote, entretanto a área degradada não possuía praticamente nenhuma espécie da flora característica
da região, o local era uma extrema planície com gramíneas e pequenos arbustos, conforme apresentado na
foto abaixo retirada na década de quarenta cedida pelo antigo proprietário e cedida para critério de
informação desse relatório.
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Figura 9 - Foto retirada na década de 40 pelo antigo proprietário.

A árvore apresentada na foto acima foi plantada pelo antigo proprietário e continua no local até hoje,
como pode-se notar nas fotos retiradas no local (abaixo), o antigo proprietário o qual realizou a mineração
de areia, plantou várias espécies nativas e exóticas no decorrer dos anos trazendo benefícios ambientais ao
lote conforme podemos ver abaixo:
Figura 10 - Vista das árvores remanescentes

A vegetação remanescente foi mantida em todo processo de recuperação de área degradada e se
eventualmente houver necessidade de corte devido a projetos de novos empreendimentos deve ser
solicitado uma autorização junto ao IAP.

20

5.2

Fauna

O pleno desenvolvimento de uma população faunística em determinado ecossistema, depende
principalmente das características do ambiente (biótopo). Para se desenvolver com sucesso, os animais
buscam condições ambientais ideais às necessidades de cada um deles. Estas necessidades variam para
cada espécie, o que favorece a ocupação e uso dos mais variados habitats. A biodiversidade urbana sofre
forte pressão em função do crescimento populacional observada principalmente nos grandes centros
urbanos o que acaba afetando então a qualidade de vida de seus habitantes.
O estabelecimento das cidades tem provocado uma intensa modificação na riqueza e densidade
populacional de diversos grupos animais, alterando de forma irreversível a estrutura das comunidades. E
ainda, a arborização realizada, em muitas cidades, com o uso de poucas espécies e de forma descontínua,
propicia perdas de biodiversidade, ou seja, as espécies de fauna que poderiam visitar áreas urbanas, não
são atraídas para tal em função de abrigos precários e pouca fonte de alimentação. Nestas condições,
apenas poucas espécies conseguem sobreviver em áreas urbanas. Medidas preventivas devem ser
elaboradas no sentido de permitir o desenvolvimento urbano preservando os ecossistemas locais, a falta de
um planejamento adequado é uma das principais causas dos grandes impactos que recaem sobre o
desaparecimento de muitas espécies vegetais e animais.
Nessa concepção o levantamento da fauna foi realizado utilizando informações e Curitiba e sua
Região Metropolitana.
Avifauna - Aves
Devido a uma política de manutenção e ampliação de áreas verdes promovidas pela Prefeitura de
Curitiba a partir da década de 60, a avifauna na cidade é composta por mais de 200 espécies. As aves
podem ser encontradas nos mais diferentes ambientes urbanos e utilizá-los das mais diferentes formas.
Embora muitas espécies sejam altamente generalistas a forma como cada espécie se ajusta ao ambiente é
fundamental para sua sobrevivência, além do fato de algumas serem mais suscetíveis a mudanças bruscas
no seu hábitat, enquanto outras encontram um perfeito equilíbrio no convívio antrópico.
Segundo o PMCA (2008), a avifauna de remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e da vegetação
às margens dos cursos d’água (mata de galeria) é formada por cerca de 100 espécies de aves. Já nas
áreas alteradas ocorrem 27 espécies, sendo oito comuns aos remanescentes florestais. Algumas aves mais
generalistas utilizam estas formações para forragear e como locais de reprodução, e também como local
para repouso noturno. São comumente observadas nestes ambientes aves como Furnarius rufus (joão-debarro), Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Polyborus plancus (carancho), Vanellus chilensis (queroquero), Columbina talpacoti (rolinha), Troglodytes aedon (corruíra), Zonotrichia capensis (tico-tico), Thraupis
sayaca (sanhaço), várias espécies de sabiás Turdus sp., Molothrus bonariensis (chupim), Sicalis flaveola
(canário-da-terra) e Pitangus sulphuratus (bem-te-vi).
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Estudos realizados nas lagoas localizadas na região de Curitiba apontam a presença de
vegetação aquática fixa e flutuante, geralmente, onde diversas aves aquáticas solitárias ou agregadas
muitas vezes nidificam, como Gallinula chloropus (frango d’água), Amazonetta brasiliensis (marreca),
Jacana jacana (jaçanã) e Rallus nigricans (saracura). Outras espécies de aves que também podem ser
observadas neste ambiente, no qual encontram condições necessárias para sua sobrevivência e reprodução
são Phalacrocorax brasilianus (biguá), Egretta alba (garça-branca-grande), Butorides striatus (socozinho),
Rallus nigricans (saracura-sanã), Aramides saracura (saracura-do-mato) e Chloroceryle amazona (martimpescador-médio).
Mastofauna – Mamíferos
Considerando-se a Região Metropolitana, atualmente ainda ocorrem aproximadamente 50 espécies
de mamíferos e, no município de Curitiba foram registradas até o momento 37 espécies, entre as quais 12
são morcegos.
De acordo com dados apresentados no PMCA (2008), em áreas periféricas às áreas urbanas ainda
podem ocorrer espécies de Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Dasyprocta azarae (cutia), Sciurus ingrami
(serelepe), Mazama sp. (veado), Agouti paca (paca) e Lontra longicaudis (lontra).
Observa-se como habitantes comuns da cidade mamíferos que possuem alta capacidade de
adaptação, sendo favorecidos por ambientes antrópicos, como o Didelphis sp. (gambá) e em áreas mais
alteradas os micro-roedores exóticos, ou seja, Rattus norvegicus (ratazana), Rattus rattus (rato -de-casa) e
Mus musculus (camundongo).
Herpetofauna - Répteis e Anfíbios
Com relação aos répteis, são poucos os trabalhos publicados sobre a herpetofauna paranaense,
sendo que as informações existentes estão esparsas em catálogos que contém informações sobre
distribuição e revisões taxonômicas. Com relação à região de Curitiba, as informações disponíveis
restringem-se a listas regionais (BÉRNILS e MOURA-LEITE, 1990) ou a informações de trabalhos sobre
sistemática e distribuição de determinadas espécies (DI-BERNARDO e LEMA, 1991; D’AMATO e MORATO,
1991).
O grupo das serpentes é representado por aproximadamente 30 espécies na região de Curitiba,
sendo o mais abundante dentre os répteis. Algumas espécies apresentam tolerância às alterações
decorrentes da urbanização, podendo ocorrer mesmo em áreas povoadas. As serpentes mais comuns são
Liotyphlops beui (cobra-cega), Atractus reticulatus (cobra-da-terra), Philodryas patagoniensis (papa-pinto),
Liophis miliaris (cobra d’água), Sibynomorphus neuwiedi (dormideira) e Oxyrhopus clathratus (falsa-coral).
Os lagartos estão pouco representados e encontram-se geralmente associados às áreas de campos
e remanescentes florestais. A espécie mais conhecida é o Tupinambis merianae (teiú). A Hemidactylus
mabouia (lagartixa-de-parede), é uma espécie introduzida da África que tem se tornado comum em
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residências de Curitiba. Dentre os quelônios (cágados), duas espécies das quatro registradas para a
região são nativas: Hydromedusa tectifera (cágado-pescoço-de-cobra) e Platemys spixii (cágado-preto),
ambos ocorrentes em banhados e cursos d’água.
Os dados disponibilizados sobre a fauna de anfíbios da região não são completos. Todavia, sabe-se
que no Município esse grupo apresenta-se representado por poucas espécies de anuros (sapos da família
Bufonidae, rãs da família Leptodactylidae e pererecas da família Hylidae), fato decorrente de modificação
dos ambientes naturais. Desta maneira, as espécies de anfíbios ocorrentes em Curitiba na maior parte dos
casos são pouco exigentes, tolerantes e adaptáveis às alterações ambientais e que apresentam ampla
distribuição geográfica.
Ictiofauna - Peixes
Com relação aos peixes, a ictiofauna do alto rio Iguaçu, onde a cidade de Curitiba encontra-se
inserida, é composta por pelo menos 37 espécies, sendo que nove podem ser consideradas exclusivas para
esse sistema hidrográfico (endêmica), não ocorrendo em outros riachos na bacia do rio Paraná. Quando
comparada com outros afluentes da bacia do rio Paraná, a ictiofauna registrada para Curitiba é
caracterizada pela ausência de inúmeras espécies de peixes típicos do rio Paraná (dourado, piapara, piau,
pintado) e pelo pequeno número de espécies, além do endemismo citado.
O número de espécies ocorrente na bacia do alto rio Iguaçu corresponde à cerca de 45% de toda
ictiofauna da bacia hidrográfica do rio Iguaçu (que possui aproximadamente 80 espécies), sendo que os
lambaris Astyanax sp., Hyphessobrycon cf. griemi, Hyphessobrycon bifasciatus e Mimagoniates microlepis,
os cascudos Rineloricaria sp. e Callichthys callichthys e o barrigudinho Phalloceros sp. são reconhecidas
como espécies típicas dessa região.
As espécies mais abundantes pertencem ao gênero Astyanax (lambaris), as quais são capturadas
em águas rasas próximas a vegetação. Esses peixes apresentam tamanho médio inferior a 10 cm, sendo,
portanto caracterizados como de pequeno porte, caracterizam-se como oportunistas, e exibem maior
facilidade na invasão de novos ambientes. Essas características são observadas também em outras
espécies, como no caso do acará Geophagus brasiliensis e do cascudo Corydoras paleatus.
É observada também em Curitiba, segundo levantamentos, uma parcela significativa de espécies de
peixes introduzidos de outras regiões, como Tilapia rendalli (tilápia), Micropterus salmoides (black-bass),
Clarias gariepinus (bagre-africano), Cyprinus carpio (carpa) e Ctenopharyngodon idella (carpa) e Misgurnus
anguillicaudatus (dojô).
Avifauna
Algumas espécies de aves procuram lugares intactos e outras se adaptam à convivência com o ser
humano, quando suas mínimas necessidades estão satisfeitas (VOSS, 1984). Em ambientes muitos
alterados pelo homem há o desaparecimento gradual de algumas espécies e o aparecimento de outras, que
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favorecidas pelo novo ambiente, têm sua população aumentada (AZEVEDO, 1995). Muitas espécies, em
ambientes antrópicos, utilizam-se de frutos produzidos por plantas introduzidas, que passam a ter
importância como fonte de alimento (MARCONDES-MACHADO et. al., 1994), outras, em áreas muito
desmatadas podem ser observadas utilizando as árvores remanescentes como poleiro para descanso,
proteção ou fontes de alimento (ARGEL-DE-OLIVEIRA e FIGUEIREDO, 1996).
A comunidade faunística da área de estudo compõe-se por uma combinação de espécies
oportunistas, consideradas comuns para a região. Foi observado in loco durante a coleta de dados para o
diagnóstico exemplar de: Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e Columba livia (pombo-doméstico), além de
vestígios de Furnarius rufus (joão-de-barro).
Figura 11 - Furnarius rufus (joão-de-barro)

A comunidade faunística da área de estudo constitui-se de espécies oportunistas que habitam
regiões abertas e/ou alteradas, por espécies remanescentes das áreas fragmentadas e por espécies
migratórias. É notória a alteração por ação antrópica sofrida ao longo dos anos, provocando uma menor
diversidade animal e vegetal, assim como, favorecendo a introdução de espécies domésticas.
Em virtude da plasticidade ecológica de grande parte das espécies que habitam os bosques
urbanos, a implantação do futuro empreendimento não irá exercer um nível de influência que poderá
comprometer as condições naturais, nem tão pouco, a qualidade de vida da população faunística que
usufrui direta ou indiretamente este ambiente. Mesmo considerando que a área onde se insere não possua
nenhuma espécie registrada com “status” de conservação e se enquadre nas diversas categorias de
ameaçadas de extinção estabelecidas pelo IBAMA (2008), acredita-se que a implantação de habitats
naturais, dentro da concepção de recuperação, é de fundamental importância para a representatividade da
diversidade biológica local.
No caso, a ocorrência de árvores exóticas passíveis de erradicação no Estado do Paraná também é
autorizada pela Portaria IAP 095/2007, nestes termos:

24

Art. 1º - Ficam reconhecidas como espécies exóticas invasoras no Estado do Paraná as
espécies de flora e fauna relacionadas nos Anexos 1 e 2 da presente portaria, com o objetivo
de identificar as referidas espécies para seu controle e erradicação.
Art. 2º - Para os efeitos desta Portaria, entende-se por:
- espécies exóticas: as espécies, sub-espécies ou táxons inferiores introduzidos fora da sua
área natural de distribuição presente ou passada, incluindo qualquer parte, gametas,
sementes, ovos ou propágulos dessas espécies que possam sobreviver e posteriormente
reproduzir-se;
Na área da Baú Tarumã não há a ocorrência de nenhuma árvore constante na Lista Oficial de
Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Paraná (PARANÁ, 2008) e Instrução Normativa n.6/2008
(MMA, 2008).
Não possui restrição legal de utilização civil no que concerne a fauna, desde que sejam tomadas as
devidas medidas construtivas e/ou de segurança recomendadas neste documento e outros que o órgão
avaliador julgar necessário.

6. Meio Físico
6.1

Geologia

O município de São José dos Pinhais situa-se no primeiro planalto paranaense integrando a zona
fisiográfica de Curitiba caracterizada por relevo de topografia suavemente ondulada, com colinas de topos
amplos de altitudes uniformes em cerca de 900 metros. Conforme informações do IAP - Instituto Ambiental
do Paraná o município de São José dos Pinhais possui uma área de 952,86 Km² sendo 85% é rural e
matas.
Os solos predominantes da região são classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo álico,
horizonte A proeminete, textura argilosa, fase campo subtropical, relevo suave ondulado. O principal Rio da
região é o Iguaçu o qual se localiza na divisa entre São José dos Pinhais e Curitiba, já os outros rios da
região são afluentes ou subafluentes do Iguaçu, sendo eles o Rio Pequeno, Itaqui, Miringuava, Cotia,
Despique, Cerro Azul e Roseira.

6.2

Clima

Segundo a classificação climática de Köppen, o município de São José dos Pinhais enquadra-se a
classificação Cfb – Clima temperado marítimo úmido. Por clima temperado entende-se um clima
mesotérmico, com temperatura média do ar dos três meses mais frios compreendidos entre -3ºC e 18ºC,
temperatura média do mês mais quente superiores a 10ºC e com as estações de verão e inverno bem
definidas. Outra característica do clima é a umidade, com precipitação em todos os meses do ano, e que
não há estação seca bem definida. Analisando a temperatura do ar na capital classifica-se a temperatura
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média do ar no mês mais quente inferior a 22°C e as temperaturas médias do ar nos quatro meses mais
quentes são superiores a 10°C.

6.3

Poluição Atmosférica

Conforme o Instituto Ambiental do Paraná, a Região Metropolitana de Curitiba possui estações
automatizadas que coletam, diariamente, dados referentes à qualidade do ar na capital. Nelas são
analisados de 30 em 30s parâmetros de SO2, NO2, O3, PM10 e MPTS.
Em Dezembro de 2016 a qualidade do ar na estação Boqueirão em Curitiba (estação de
monitoramento mais próxima do lote em estudo) foi classificada na sua maioria das vezes como BOA, ou
seja, com IQA (índice de qualidade do ar) até 50 e com muito pequeno ou nenhum impacto à população e
ao seu entorno, em alguns dias a qualidade do ar foi classificada como REGULAR, com IQA entre 51 e 100
com impacto em pessoas muito sensíveis. Conforme podemos ver no boletim detalhado abaixo:
Figura 12 - Monitoramento da Qualidade do Ar. Fonte: IAP
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7. Características
7.1

Descrição do processo

A Baú Tarumã é uma empresa que terá como atividade principal a instalação, manutenção e reparação de
carrocerias. Este processo consiste na realização das seguintes etapas:


Contato inicial: o cliente leva a carroceria até a Baú Tarumã e solicita um dos serviços oferecidos;



Orçamento: os funcionários da área administrativa elaboram um orçamento para elaboração do serviço
desejado;



Execução do serviço: após a aprovação do orçamento a carroceria fica no pátio aguardando para a execução
do serviço solicitado, na sequência é encaminhada para o galpão para realização da manutenção, instalação
ou reparação, sendo que alguns serviços serão realizados em até 02 horas (reparos simples) e alguns
poderão levar até 03 meses (manutenções mais complexas). Por fim, ressalta-se que algumas carrocerias
passam por um serviço final de pintura.

Destaca-se ainda que a Baú Tarumã realizará a venda de carrocerias, estas ficam armazenadas no pátio, e ao surgir
um comprador são levadas para o galpão para ser realizada a instalação no caminhão do cliente.

7.2

Dimensionamento do projeto;

O dimensionamento do projeto do empreendimento é definido no quadro de áreas abaixo:
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7.3

Clientes atendidos

Estima-se que a nova unidade da Baú Tarumã irá atender 30 clientes por mês, entre instalação, manutenção e
reparação de carrocerias.

7.4

Número de vagas

O projeto possui possibilidade de implantação de 123 vagas de estacionamento sendo tanto para veículos como para
caminhões, sendo que por experiência espera-se receber no máximo 20 veículos por dia na empresa.

7.5

Matérias primas

As matérias primas empregadas na instalação, manutenção e reparação de carrocerias, e por vezes a pintura destas,
bem como, as estimativas das quantidades a serem utilizadas mensalmente estão apresentadas a seguir, sendo que
estas foram obtidas a partir de dados da unidade da Baú Tarumã já existente, em Curitiba.
Tabela 3 – Matérias primas utilizadas no processo

Matéria Prima

Quantidade mensal

Rebite

2 kg

Parafuso

3 kg

Chapa de ferro

1000 kg

Chapa de alumínio

200 kg

Metalhão

50 kg

Assoalho

60 m

Madeira

30 m

Tinta

50 l

Abrasivos

440 unid

Arame Mig

11 Kg

Oxigênio

33 m³

kg: quilograma; m: metros; l: litros
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7.6

Resíduos sólidos

As atividades que irão gerar resíduos são a administração (resíduo de escritório) e a instalação, manutenção e
reparação de carrocerias (resíduos metálicos que sobram dos serviços realizados, madeira, latas de tinta e materiais
absorventes para limpeza de óleo). Além disso, serão gerados resíduos provenientes dos banheiros.
Os resíduos metálicos serão separados em quatro caçambas, uma para ferro, outra para alumínio, uma apenas para
chapa de ferro e outra apenas para chapa de alumínio. Após o enchimento da caçamba estes serão destinados para
a empresa Sucatec. O mesmo ocorre com os resíduos de madeira, que são acondicionadas em caçambas e
posteriormente serão encaminhadas para a OK Ambiental.
Por sua vez os resíduos de papel serão armazenados em uma carroceria e serão destinados para a empresa
Piazetta. Já resíduos de tinta e de panos absorventes de óleos serão destinados o aterro industrial da Essencis.
Ressalta-se que todas as empresas prestadoras de serviço possuem licença ambiental válida para tal operação
(licenças em anexos).
Os demais resíduos gerados serão destinados pela coleta da prefeitura.
Na tabela a seguir são apresentados as quantidades estimadas de resíduos a serem geradas por mês, com base nos
dados da unidade da Baú Tarumã já existente, bem como, a forma de acondicionamento e a destinação destes.
Destaca-se que as empresas aqui citadas foram escolhidas por questão de logística e por serem devidamente
licenciadas, todavia, caso não haja um acordo comercial entre as partes outras empresas serão selecionadas.
Tabela 4 – Resíduos sólidos gerados no processo

Resíduo Sólido

Acondicionamento

Quantidade
produzida

Destinação

Resíduos de ferro
diversos

Caçamba

01 caçamba (05 m³)
por mês

Sucatec

Resíduos de alumínio
diversos

Caçamba

01 caçamba (05 m³)
por mês

Sucatec

Chapa de ferro

Caçamba

01 caçamba (05 m³)
por mês

Sucatec

Chapa de alumínio

Caçamba

01 caçamba (05 m³)
por mês

Sucatec

Madeira

Caçamba

01 caçamba (05 m³)
por mês

OK Ambiental

Papel e papelão

Carroceria

01 carroceria (20
m³) a cada 07

Piazetta
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Resíduo Sólido

Acondicionamento

Quantidade
produzida

Destinação

meses
Resíduos de banheiro

Sacolas plásticas

08 m³ por mês

Coleta pública

Resíduos
administrativos (exceto
papel e papelão) e outros

Sacolas plásticas

03 m³ por mês

Coleta pública

Latas de tinta

Bombona

18 kg por mês

Essencis

Resíduos de panos
absorventes de óleo

Bombona

6 kg por mês

Essencis

m³: metros cúbicos; kg: quilograma.

7.7

Efluentes líquidos

As atividades a serem realizadas pela Baú Tarumã não irão gerar efluentes líquidos, a não ser esgoto doméstico que
será destinado para o tratamento de fossa, filtro e sumidouro, conforme NBR 7229 e 13969.

7.8

Emissões atmosféricas

As atividades a serem realizadas pela Baú Tarumã irão gerar emissões decorrentes da pintura das carrocerias, logo
será instalada uma cabine de pintura dentro das normas e legislações vigentes, a apresentação do projeto da cabine
de pintura atende a condicionante 11 da licença ambiental prévia 101984 (SID 13.631.280-4). Abaixo podemos
verificar o modelo que a Baú Tarumã está avaliando instalar para realizar a pintura de suas carrocerias:
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Figura 13 - Cabine de Pintura

Características técnicas:








Interna (útil): Modulável x 4.900 x 4.800mm (CxLxA)
Externa: Modulável x 5.000 x 5.500 mm (CxLxA)
Projetada para o setor de Veículos Pesados.
Fase de pintura e secagem controlada.
Pressão positiva com fluxo de ar "Down Draft".
Aquecimento rápido e uniforme.
Porta de serviço frontal
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7.9

Fluxograma do processo

A seguir é apresentado o fluxograma do processo citado acima.

Figura 14: Fluxograma do processo de produção de cimento usinado
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7.10

Informações sobre a água utilizada

A água utilizada será fornecida pela rede pública de abastecimento, destaca-se que foi realizada uma consulta a
SANEPAR que deferiu a utilização de água pelo empreendimento em questão, conforme anuência em anexo.

7.11

Reuso da água

A Baú Tarumã irá instalar um sistema de reuso de água de chuva com o objetivo de coletar água para atividades de
limpeza de banheiros e escritórios, bem como, outros fins não potáveis. Para tanto será ligado às calhas do galpão
uma caixa de água para reservar esta até o momento do uso.
Todo o projeto será realizado conforme orientações da Norma NBR 15.527/2007, que dispõe sobre o aproveitamento
da água da chuva nas coberturas de áreas urbanas para fins não potáveis.

7.12

Informações sobre os esgotos sanitários

A Baú Tarumã irá destinar seu esgoto doméstico em rede particular, haja vista que a área não apresenta rede de
esgoto pública, conforme registro da SANEPAR em anexo, sendo que o dimensionamento deste sistema de
tratamento, que será composto por filtro anaeróbio, fossa séptica e sumidouro está apresentando no item Memorial
Técnico deste documento.
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7.13

Informações sobre a energia utilizada

A energia para realização das atividades administrativas e operacionais da Baú Tarumã será proveniente da rede
elétrica da COPEL. Destaca-se ainda que se encontra em elaboração um estudo de viabilidade de utilização de
placas fotovoltaicas e iluminação natural, com isso espera-se obter economia de energia.

7.14

Número de funcionários;

19 funcionários de produção e 05 administrativo

7.15

Horário de funcionamento e/ou uso;

07:30 às 17:30 de segunda-feira a sexta-feira

7.16

Acessos – número e soluções previstas;

A entrada principal da empresa será na Rua Alfredo Pinto e será por onde todos os clientes e fornecedores farão a
entrada e saída, também haverá uma entrada secundária pela Rua Jose do Patrocínio, onde apenas funcionários
utilizarão.
A rua Tiradentes e Alfredo Pinto possuem em média oito metros da largura com calçamento e pavimentação,
entretanto ressalta-se que na Rua Alfredo Pinto após a Rua Tiradentes (sentido entrada da Baú Tarumã) não

possui pavimentação asfáltica num trecho de aproximadamente 315 metros.
A entrada apenas para funcionários da empresa pela rua José do Patrocínio não possui pavimentação
asfáltica nem calçamento.

7.17

Demandas por serviços e equipamentos públicos;

No local há presença de infraestrutura de água e energia elétrica além de possui infraestrutura de transporte
público com as seguintes linhas de ônibus:








E66;
E71;
E72;
E73;
E76;
E78;
I20.

Há existência de seis pontos de ônibus na área diretamente afetada onde percorrem as linhas acima,
conforma disposição apresentada na imagem abaixo:
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Figura 15 - Disposição dos pontos de transporte público

Figura 16 - Vista do Ponto de ônibus linha E66

36

7.18 Impactos no entorno
Aumento do fluxo de veículos:
A instalação do empreendimento não terá alteração significativa nas condições de transito em seu entorno, visto que
a expectativa é realizar 30 atendimentos por mês na empresa o que significa o aumento de um caminhão por dia na
região e a empresa terá 24 funcionários onde grande parte utiliza transporte público para se locomover.
As condições das ruas e de transporte público comportam sua instalação todavia recomenda-se ao poder público a
pavimentação da rua Alfredo Pinto (no trecho após a R. Tiradentes) e José do Patrocínio afim de evitar erosão e
levantamento de material particulado (poeiras) impactando as residências.
No projeto terá vagas suficientes para armazenar internamente todos os veículos atendidos assim como os veículos
dos funcionários, será proibidos estacionar caminhões, carros ou motos fora da empresa.
Ruídos:
As atividades da empresa podem gerar ruídos e incômodos aos moradores do entorno, sugere-se as atividades com
esse potencial não sejam realizadas em período noturno e cumpram os limites estabelecidos pela NBR 10151.
Demanda por serviços:
Na ADA não se identificou a presença de muitos serviços básicos, como restaurantes, bancos, hospitais entre outros,
com a presença de uma nova empresa na região pode-se provocar a abertura de novos empreendimentos que
atendam essa expectativa e gerem mais tributos ao município.
Geração de emprego:
Com a instalação da empresa a expectativa é de contratação de novos funcionários, será priorizado mão de obra local
afim de fomentar o desenvolvimento socioeconômico.
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8. Compromissos
No dia 21/03/2017 foi realizado as recomendações da SMVOP ao empreendedor quanto a mitigação do impacto de
vizinhança, sendo:



Limpeza das caixas de captação e da rede de drenagem existente;
Execução de rede de drenagem na testada do terreno até encontrar a rede existente;
O empreendedor não se negará a desenvolver as solicitações da SMVOP apenas caberá formalizar os
compromissos com suas dimensões antes da emissão do alvará.
Além disso sugere-se que seja realizado a pavimentação do trecho da Rua Alfredo Pinto cabendo parte ao
empreendedor e parte ao poder público.
Também, deverá ser controlado durante a fase de obras e operação a emissão de ruídos e materiais
particulados afim de evitar impactos a vizinhança do entorno.

9. Considerações Finais
Esse estudo apresenta informações que servirão de base os técnicos do município definirem sobre
a viabilidade do empreendimento em questão. Ressalta-se que não foi identificado questões ou impactos
prejudiciais ao poder publico ou vizinhança em questão.
A firma-se que o empreendimento trará geração de empregos e melhoria da infraestrutura da área
diretamente afetada. Por fim, esta consultoria conclui pelo deferimento do empreendimento.

Curitiba, 21 de junho de 2017.

____________________________
Eng. Matheus Forte
CREA PR 144019/D
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