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APRESSENTAÇÃO
O
1.1. Objetivo
Amenizar confliitos de uso e ocupação do
d solo, evitaando o deseequilíbrio do crescimento
o urbano,
ontos positivvos e negativvos do Emprreendimento
o, garantindo
o condições mínimas
avaliando os po
de ocupação
o
do
os espaços, sempre
s
levaando em con
nsideração a qualidade d
de vida da população
resiidente em su
uas proximidades.

1.2. Justificativva
O Estudo
E
de Im
mpacto de Vizinhança é uma exigência trazida pelo
p
Estatuto
o da Cidade em seus
artigos 36 e 37
7, a elaboraação deste Estudo
E
realizou‐se em conjunto
c
com o quadro
o técnico
próprio e equipe contratadaa pelo Resideencial Plano Leve S/A.
o um diagnó
óstico dos po
ossíveis impactos do Emp
preendimentto, o qual po
ossibilitou
Foi estabelecido
mpactos.
a elaboração daa matriz de im
us compromissos com o Município de
d realizar u
uma obra co
onsciente
A empresa queer firmar seu
nta o desenvvolvimento da
d região e sempre
s
man
nter prioritarriamente as questões
levaando em con
amb
bientais e dee sustentabilidade, a em
mpresa se prreocupa com
m o que a im
mplementaçãão de um
emp
preendimento como estee pode gerarr e se antecip
pa para amenizar os imp
pactos possívveis.
1.3. Legislação
o Aplicada
‐ Esttatuto da cidade na lei 10
0.257/2001;
‐ Lei complemen
ntar nº 100/2
2015 ‐ Lei do
o Plano Direto
or;
‐ Lei complemen
ntar nº 107/2
2016 – Lei Zo
oneamento de
d Uso e Ocu
upação do So
olo;
o e demaiss informaçõ
ões foram todos analiisados e
Os mapas, levvantamentoss da região
reprresentados na
n versão mais
m
atualizada disponíve
el na Prefeitura Municipal de São José dos
Pinh
hais.
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2. ASP
PECTOS LO
OCAIS
2.1. Macrolocaalização do Empreendiimento

2.2 Localização
o Geográficca
Localiza‐se na Região
R
Leste do Estado, fazendo
f
divisa com a reggião Sudestee de Curitibaa,inserida
ntro da Regiãão Metropoliitana de Curiitiba.
den
End
dereço: Rua Agudos
A
do Sul esquina co
om Rua Agen
nor Lino de Oliveira
O
e esquina com Rua
R David
Cam
mpista, Afonsso Pena, São
o José dos Pin
nhais.

2.3 Distâncias
Do centro da Caapital: 15,8 km
k
Do Porto de Parranaguá: 81,5 km
A
Pena: 5,8 km
Do Aeroporto Afonso

2.4 Municípioss Limítrofess
Norrte: Curitiba
Sul:: Tijucas do Sul
S
Lestte: Piraquaraa
Oesste: Fazenda Rio Grande
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2.5 Microlocallização do Empreendim
E
mento

*Ver Prancha ampliaada nos anexo
os.

Rua Agudos do Sul em frente do lote do empreeendimento.
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R Agudos do Sul, acesso do condomínio exxistente
Rua

Rua Agenor Lino dee Oliveira, vista lote do empreendimento (parte condomínio
o existente)
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3. CAR
RACTERÍSTTICA DO EMPREEN
E
DIMENTO
O
Conjjunto de ediffícios de hab
bitação coletiiva e comérccio

3.1 Área do Te
erreno
22.4
488,00 m2

3.2Área do im
móvel
Exisstente: 5.205
5,28 m2 (CVC
CO no 227/20
002)
A co
onstruir:14.4
451,24m2
Total: 19.656,52
2m2

3.3 Número de
e unidades
Blocco Padrão 01
1: 09 unidades – 144 aptos a construir
Blocco Padrão 02
2: 04 unidades – 64 aptos a construirr

03 un
nidades ‐ 48 aptos constrruídos
02 un
nidades ‐ 32 aptos constrruídos

Tottal: 13 unidaades – 208 aptos a con
nstruir
Tottal Geral: 18
8 unidades ‐ 288 aptoss
08 salas comerciais
02 salões

05 un
nidades‐ 80
0 aptos construídos

3.4 Estimativaa Aproximad
da de Usuários
Serãão consideraados o númeero de moradores seja equivalente
e
a capacidadee máxima de
e 04 para
cadaa unidade. Sendo
S
assim,, hoje há 32
20 moradore
es e será em
m torno de 1.152 moradores no
emp
preendimento finalizado.

3.5 Público Alvvo
Fam
mílias, jovenss, empresário
os e investidores.

3.6 Documenttação
Núm
mero da Mattrícula: 49.73
32 (1a Circun
nscrição)
Indiicação Fiscal 05.033.0004
4.000
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3.7 Implantaçãão

Fo
onte:Alvará de Co
onstrução 567/19
996 ‐ PMSJP.
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3.8 Estatística

*A estatística elabo
orada acimaa pode sofrrer alterações no deco
orrer da elaaboração do
o projeto
arquitetô
ônico protoccolado.
Fontee: Alvará de Consstrução 567/1996
6 – PMSJ
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3.9 Plantas pavto tipo
Pad
drão 1

Pad
drão 2
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3.10 Cortes
Pad
drão 1

Pad
drão 2
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3.11 Estacionaamento
O em
mpreendimeento contaráá com uma área
á
mínimaa de 6.730,8
84m², que é o equivalen
nte a 293
vagaas destinadaas para estacionamento,, para 288 unidades
u
haabitacionais no empreen
ndimento
finallizado .

3.12 Obra
Méttodo construtivo:Alvenaria
a convencion
nal e estrutura de concreeto.

4. CON
NFIGURAÇ
ÇÃO DAS ÁREAS DEE INFLUÊN
NCIA
Para a definição
o das áreas de
d influência levou‐se em
m consideraçção a compossição de váriias cartas
tem
máticas dispo
oníveis no site
s
da Preffeitura de São
S
José do
os Pinhais. N
Neste estud
do foram
utiliizados dois raios
r
de influência. Conssiderou‐se que
q a influên
ncia mais dirreta está inserida em
umaa circunferência de raio de 500 mettros, contados a partir do
d centro geeométrico do
o lote do
emp
preendimento. Também
m foi consideerada uma área
á
de influ
uência indireeta, inserida em uma
circcunferência de
d raio de 10
000 metros, contados a partir
p
do meesmo centro do círculo de raio de
500
0 metros.

4.1 Área de Influência Dirreta
A Árrea de Influência direta de
d um empreeendimento deve ser entendida com
mo aquela qu
ue fica no
ento
orno imediatto ou nas ruaas mais próxiimas do emp
preendimentto.
Amp
pliamos essaa área para um raio dee 500 metro
os, assim po
oderemos an
nalisar os effeitos de
man
neira mais ab
brangente.

4.2 Área de In
nfluência In
ndireta
A Árrea de Influência Indireeta diz respeeito aos logrradouros maais distantess, ela não é atingida
direttamente, maas sofre conssequências da
d mesma fo
orma, porém
m em níveis m
menores. Ne
esse caso
conssideramos um
m raio de 1.0
000 metros

4.3 Identificaçção da vizinhança
A reegião da áreea de influência direta é predominaantemente residencial,
r
ttendo algum
mas áreas
comerciais nas proximidadees e por se tratar de um
u empreen
ndimento reesidencial, attende os
m a Lei Complementar nº
n 107/2016 (Lei de Zone
eamento)
parââmetros estaabelecidos dee acordo com
e Lei Complemeentar nº 100//2015 Macro
ozona de Occupação Prio
oritária (Plano Diretor), tendo em
ndimentos do mesmo po
orte na regiãão.Neste caso
o o empreen
ndimento
vistaa que há outros empreen
tem uso adequado para a loccalização ond
de será implantado.
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Vizinhança predominantem
mente residenccial (Frente do empreendimen
e
nto)

Vizinhança predominantemente residencial(Frente do empreendimen
e
nto)
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Vizinhança predominantem
mente residenccial (Frente do empreendimen
e
nto)

4.4 Atividadess do Entorno
Na área de influ
uência diretaa o entorno do empreen
ndimento a ocupação é predominan
ntemente
form
mada por condomínios
c
s residenciaiis e em po
oucas quadrras da regiãão a Rua Almirante
A
Alexxandrino (naa Lei Compleementar nº 107/2016
1
– considerada
c
c
como
Eixo de Comércio e Serviço
1 EC
CS1) é formaada por umaa variedade de
d comércio
os e prestado
ores serviçoss. Há uma tendência
natural da regiãão em absorrver empreeendimentos residenciais,
r
devido à grrande oferta de lotes
dimentos deeste porte nas
n proximid
dades.Observando o en
ntorno verifiicou‐se a
para empreend
e
entos como supermercaado, academ
mias, lojas de vestuário,, oficinas
exisstência de estabelecime
meccânicas, farm
mácias, panifficadoras, po
osto de comb
bustível entree outros.

*Ver
*
Prancha ampliada
a
nos anexos.
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Rua Almirante Alexxandrino (ECS1)) – Rua de forte
e comércio próxximo ao empreendimento

Rua Almirante Alexxandrino (ECS1) – Rua de forte
e comércio próxximo ao empreeendimento
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4.5 Adensame
ento Populaacional
Seggundo o Censso do IBGE/2
2010 a Densiidade Populaacional da reegião é de51
1 a 100hab/h
ha. E com
a implantação do empreeendimento aumentará o adensam
mento popu
ulacional de
entro do
ndomínio parra 370 hab/h
ha, resultand
do um adensamento maaior neste lo
ocal, mas ain
nda assim
con
pod
dendo usufru
uir da infraesstrutura existtente.

*Ver Prancha ampliada no
os anexos.
Fonte: Base de dados
d
PMSJP

4.6 Equipame
entos Urban
nos e Comu
unitários
4.6.1 Vias Públicas
Na área de influ
uência direta o entorno do empreendimento en
ncontra‐se eem região ap
propriada
ma zona ressidencial 4 e possuir divversas vias de
d acesso
para a sua funçção, por se tratar de um
(con
nforme map
pa abaixo) viindas do Aeroporto e daas BRs que circundam o município, além de
viass de distribuição e vias lo
ocais que fazem conexão com o cen
ntro da cidad
de, com os bairros e
com
m a Capital do Estado, tod
das as vias estão em boaas condições de conservaação e bom fluxo.
f

4.6.2 Vias de acesso
a
ao Empreendim
mento
A Avenida Rui Barbosa
B
é o principal
p
aceesso para que
em vem do Contorno
C
Lesste, da BR 27
77, da BR
6 ou da Avenida das Torres, porém,, a Rua Almirante Alexaandrino também pode ser
s usada
376
para chegar ao
o endereço do
d empreen
ndimento. O acesso de automóveiss e pedestre
es para o
preendimento será feito
o exclusivamente pela Ru
ua Agudos do Sul sendo esta com paavimento
emp
de asfalto, gallerias de ágguas pluviaiis, calçadas de pedestres em mu
uito bom esstado de
nservação e de
d fácil ligaçãão com as ru
uas acima citaadas.
con
Os moradores e frequentadores ainda têm a opçãão de usar as vias secu
undárias com
mo a Rua
A
Lino de Oliveira ambas com
m pavimento de asfalto em bom
Davvid Campistaa e a Rua Agenor
17
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estaado de conseervação, galeerias de águas pluviais, calçamento
c
d pedestress feito de um
de
m lado da
pistta em bom estado de con
nservação, co
onforme ilusstração e fotos a seguir.

*Ver Prancha ampliaada nos anexo
os.

Cruzam
mento da Rua Almirante
A
Alexaandrino com a Rua
R Agudos do Sul – acesso ao
o empreendime
ento
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Ruaa Agudos do Sul – via de acesso

Ruaa David Campissta – outra via de
d acesso ao em
mpreendimento
o
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4.6.3 Abasteciimento de Água
Á
O Empreendim
E
ento será abastecido pela Compan
nhia de Saneeamento do Paraná – SANEPAR,
S
atraavés das red
des de distrribuição. Po
ode se consiiderar o con
nsumo de áágua aproxim
mado de
200
0l/hab./dia – manual de projetos
p
hidrrossanitárioss da Saneparr.

4.6.4 Esgoto
Por se tratar dee região já deesenvolvida com infraesttrutura estab
belecida o Empreendime
ento será
aten
ndido pelo sistema
s
de co
oleta e trataamento de re
esíduos líquiidos oferecid
dos pela SAN
NEPAR, já
exisstente no loccal.

4.6.5 Energia Elétrica
E
O lo
ocal onde o empreendim
mento será construído é atendida pela
p
rede eléétrica da Co
ompanhia
Paranaense de Energia Elétrrica – COPELL.
derá haver necessidade de
d algumas complement
c
tações ou am
mpliações dee capacidade
e da rede
Pod
de energia
e
elétrrica para atender exclusivvamente estte empreend
dimento.
A empresa
pela aprovvação dos prrojetos e
e
exe
ecutora do empreendim
e
mento será responsável
r
pelaa eventual necessidade
e de implan
ntação da in
nfraestruturaa exigida peelos órgãos públicos
com
mpetentes.

4.6.6 Saúde e Educação
No Raio de Influência Direeta possui esscolas municcipais, estad
duais e partiiculares, assim como
ouso para id
dosos Municipal, e crech
he. No Raio d
de Influênciaa Indireta
pistta de skate, casa de repo
tam
mbém possuii escolas mu
unicipais, esttaduais e paarticulares, uma
u
associaçção dos aposentados
partticular, can
ncha de fu
utebol de areia,não foi identifiicado na região próxxima ao
emp
preendimento a presençça de Posto de
d Saúde, esttando portan
nto a mais dee 1000 m.
Abaaixo segue a relação de Equipamento
E
os Comunitárrios no Raio de Influênciaa Direta:
‐ CEEMEI Júlia Paallú Zen;
‐ EM
M Antônio Nunes da Rocha Rios;
‐ Escola Particullar Formare;
olégio Modello/Spei;
‐ Co
‐ Co
olégio Estadu
ual Afonso Peena;
‐ Caasa de Repou
uso Lar dos Anjos;
A
‐ Pissta de Skate do Conj. Júp
piter.
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*Ver Prancha amplliada nos anexxos.

4.6.7 Lazer e Cultura
C
Deffine‐se como
o lazer e cultura, praçass com áreas verdes, parrques, centro
os comunitáários com
oficcinas de arte,, música, arttesanato, esp
paços para re
ecreação e prática
p
de esp
portes.
No raio de influência direta encontra‐see o Bosque Monte
M
Líbano
o.
m base no raio de influência indiretta a região está próxim
ma ao Parquee da Fonte, onde no
Com
messmo se enco
ontram acadeemias ao ar livre,
l
pistas de
d caminhad
da,entre outrras atividade
es. A Casa
do papai
p
Noel é um evento que acontecce todos os anos
a
no mêss de dezemb
bro em come
emoração
ao Natal.
N
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*V
Ver Prancha am
mpliada nos anexos.
a

4.7 Demanda por Serviço
os Públicos
Obsservado a quantidade de
d famílias (208) que haabitará a am
mpliação do empreendim
mento, a
pop
pulação residente (832
2) juntamen
nte com o perfil desta populaçção, estimaa‐se que
aproximadamen
nte 196 peessoas estão
o entre 0 a 14 anos¹ (23,51%), d
dos quais 98
9 estão
o ensino infaantil e fundaamental sob a responsab
bilidade do m
município. Esstimando
mattriculadas no
quee cada sala de aula atend
da 30 alunos,, e que as sallas possuem de 2 a 3 turnos por dia:
98 pessoas
p
/ 2= 49 pessoas por turno dee sala de aulaa com 45m² cada sala dee aula;
Sen
ndo 30 aluno
os por sala de
d aula, temos 49 / 30 alunos
a
por saala = 1,63 saalas de aula,, ou seja,
73,5
50m² de saala de aula é a deman
nda que o empreendim
e
mento geraráá em equip
pamentos
municipais de educação
e
na região.
¹ De acordo com o Ceenso 2010 do Insttituto Brasileiro de
d Geografia e Esstatística, cerca de
d 23,50% da população do Muniicípio de São
José dos Pinhais estão na faixa de 0 a 14 anos de idade (faixa de 0 a 14/população to
otal → 62.116/2554.210 → 23,51%
%), dos quais
estim
ma‐se que metadee está matriculad
da nos equipamentos municipais de
d ensino.

Na questão daa área da saúde, de accordo com a Portaria 1101/GM de 2002 (Parâmetros
o SUS), do Ministério da
d Saúde, as
a razões dee profissionaais da saúde
e para a
Assistenciais do
pop
pulação são:: uma equip
pe do Progrrama da Saúde da Fam
mília para 75
50 a 1.000 famílias.
Portanto, para o atendimen
nto da população moradora nos dois empreendim
mentos, 208
8 famílias,
ma da Saúde da Família.
seriia necessáriaa 0,28 equipee do Program
Con
nforme dado
os fornecidos pela Secreetaria Municcipal da Saúd
de de São Jo
osé dos Pinh
hais cada
possto de saúde (projeto bássico desta geestão) terão 03 equipes da
d família, e que a capaccidade de
aten
ndimento dessas unidades de saúd
de são de até
a 3.000 famílias. Essass unidades possuem
560
0m², ou seja,, 0,18m² porr família aten
ndida. Portan
nto, os impaactos deste eempreendim
mento nos
equ
uipamentos municipais de
d saúde sãão: 208 famílias x 0,18m
m², ou seja, o empreen
ndimento
geraará uma deemanda de 37,44m² de
e uma unid
dade básica de saúde (projeto paadrão do
município) na reegião.

4.8 Geração de
d Tráfego
Durrante a consstrução há a possibilidade de exerccer impactoss na área dee Influência Direta –
poréém com ado
oção de med
didas de controle a crittério da con
nstrutora e d
dos órgãos públicos,
miniimizará este transtorno.
Apó
ós a implanttação do em
mpreendimeento, esta po
ode exercerr impacto naa área de Influência
Direta – que exigge a adoção de medidas de controle.
E
ocalizado nu
uma área urrbana e pred
dominantem
mente reside
encial, ou
O Empreendim
ento está lo
seja,, local que se
s adequa paara sua funçção, as vias do
d entorno são pavimen
ntadas e enccontra‐se
em bom estado
o de conserrvação, send
do queo local é próxim
mo a Rua Almirante Ale
exandrino
plantação do empreend
dimento haverá um
facilitando o esscoamento do tráfego.Após a imp
ueno aumen
nto no volum
me do tráfego
o, porém os transtornos decorrentess não impacttaram de
pequ
form
ma agressiva o transito exxistente atuaalmente.
22

Esttudo de
d Imp
pacto de
d Vizinhançça
Os veículos e maquinários
m
s a serem utilizados na obra, irão obrigatoriam
mente estaccionar no
interrior do lote.

4.9 Demanda por Transporte Público
O município
m
dee São José dos
d Pinhais possui
p
uma vasta coberrtura de linh
has urbanas,, rurais e
linhaas metropolitanas.A Seecretaria Municipal de Transportees e Transitto – SEMU
UTTRAN,é
resp
ponsável pelo
o gerenciam
mento, planejjamento ope
eracional, fisscalização do
o transporte
e coletivo
de passageiros,
p
operação e exploração dos
d terminaiis rodoviário
os, pontos dee parada, fiscalização
dos serviços de fretamento.
f
uas próximas ao empreendimento duas linhas de ônibus: A linha E01
1‐Curitiba
Passsam pelas ru
Uran
no e a linha 530‐Bairro
5
a Bairro nos sentidos
s
1 e 2.
2

*Ver Prancha ampliada no
os anexos.
Fonte: Base de dados PMSJP

4.10 Uso e Occupação do Solo
Quaanto ao uso o empreendimento enqu
uadra‐se em Residencial,ou seja, edificação destinada à
cond
domínio edilíício vertical.
Quaanto a Naturreza o empreeendimento não nocivo tão
t pouco peerigoso.
Quaanto a Escalaa o empreendimento é de grande porte.
Quaanto aos parâmetros de uso, ele é ad
dequado.

4.11
1Valorização Imobiliárria
Com
m a implantaação do empreendimen
nto, será pro
opício o dessenvolvimento e a expaansão do
comércio e servviço local, to
ornando maior a procuraa por imóveis residenciaais, tendo em
m vista a
ntidade de unidades
u
haabitacionais que o emprreendimento
o proporcion
nará e a reggião bem
quan
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estru
uturada onde o mesmo se
s encontrarrá. Portanto,, não haverá desvalorizaçção de qualq
quer área
próxxima ao empreendimento
o.

4.12Paisagem Urbana e Patrimônio
P
Natural e Cultural
C
A paisagem urb
bana é o resu
ultado das mudanças
m
do
o meio físico provocadass pelo homem
m, sendo
dificada em sua
s dinâmicaa, ligada aos sistemas po
olíticos e eco
onômicos
umaa paisagem natural mod
dom
minantes ao longo do pro
ocesso histórrico (Mercan
nte 1991).
Emb
bora de carááter bastantte subjetivo,, é possível atuar de maneira equillibrada ocup
pando de
man
neira planejaada, aproveittando as características naturais
n
do solo.
s
Uma vez que a região já é de característica predo
ominantemeente residencial, e que a mesma
h impacto
o da sua instaalação. Considerando
enccontra‐se na zona urbanaa, considera‐se que não haja
a reegião onde será
s
implanttado possui grandes
g
ocupações destta tipologia d
de empreendimento,
portanto, só tem
m a acrescen
ntar para valorizar a região. A altura do edifício é relativamente baixa
o aos prédioss da vizinhan
nça que tem a mesma altura,causand
do pouco
(04 pavimentoss), correlação
imp
pacto visual.
Quaanto à preservação do paatrimônio hisstórico e culttural o emprreendimento
o não exerce impacto

5. ASP
PECTOS AMBIENTA
AIS
5.1 Ruídos
Pod
derá ocorrer geração de ruídos duran
nte a fase de
e construção da obra, devvido aos maq
quinários
a seerem utilizados, para mitigar
m
estes impactos a Construtorra compromete‐se à esttabelecer
horários para reealização das atividades que envolvaam altos índices de ruído
os, a obra fu
uncionará
mercial e apenas nos diass uteis da sem
mana, utilizaará máquinass e equipame
entos em
em horário com
m estado de conservação
o, se necessáário mantê‐laas com silencciadores.
bom

5.2 Ventilação
o e Iluminaçção
Não
o é possível determinarr devido a possibilidade
p
de alteraçõ
ões das cond
dições da viizinhança
durante a vida útil da edificcação em esttudo, mas pode‐se afirm
mar que pelo
o posicionam
mento das
preendimentto, tem um distanciame
ento duas
torrres em relaçção as outras torres do mesmo Emp
vezes mais do que
q o exigido
o pela Lei Complementarr 107/2016 a insolação projetará umaa sombra
p o bom posicioname
p
orres recebeem o sol da manhã
m
na
relaativamente temporária, pois
nto destas to
partte mais comprida do préédio e o sol da
d tarde na outra
o
parte oposta.
o
Em relação a ventilação,
v
devido a áreaa de implantação do Em
mpreendimento os afasttamentos
mo mencionaado acima nãão afetará o Empreendim
mento nem as
a construçõees vizinhas.
com

5.3 Calor e Vib
brações
O Empreendime
E
ento não altterará a temperatura loccal, para o caso analisad
do, a possibillidade da
geraação de vib
brações som
mente é po
ossível e relativamente baixa na ffase de con
nstrução,
proveniente da utilização in
ntensiva de maquinário
m
e por um brevve espaço dee tempo.
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5.4 Resíduos da
d Construçção Civil
Os resíduos só
ólidos produ
uzidos na faase da con
nstrução do Empreendiimento deverão ser
os ou armazenados, parra posterior coleta e
classsificados, separados adeequadamentte, estocado
encaaminhamentto, resíduoss inertes serão encam
minhados para
p
aterross comuns, resíduos
reciccláveis separados para posterior ap
proveitamen
nto, os resíd
duos perigossos terão de
estinação
apro
opriada paraa evitar conttaminação e causar algu
um perigo à saúde da p
população e ao meio
amb
biente.
Lei Municipal
M
958 dee 2006.
Decreeto Municipal 2378
2
de 2008.
Art.4.. Tanto o Programa Municipa
al, quanto os Projetos
P
de Gerrenciamento dee Resíduos da Construção
Civil, previstos no Art.
A 2º da pressente Lei, deveerão contempla
ar, prioritariam
mente, a não geração
g
de
resídu
uos e, secunda
ariamente e seequencialmentee, a redução, a reutilização,, a reciclagem
m e a mais
adequ
uada destinaçã
ão final dos resíd
íduos.
Art.8.. Compete aos geradores a responsabilidad
r
de sobre o gereenciamento doss resíduos prod
duzidos nas
ativid
dades de constrrução, reforma,, restauração e demolição dee estruturas, ed
dificações e estrradas, bem
como
o aqueles resulta
antes da remoçção de vegetaçã
ão e escavação
o de solos.

A co
onstrutora compromete‐‐se a seguir todas
t
as orie
entações da referida lei d
do Código de
e Obras e
Postturas.

5.5 Permeabilidade do so
olo
Seráá implantada caixa de contenção de
d cheias, a ser aprovaada pela Seccretaria de Obras.
O
O
projjeto contem
mpla mais áreea permeáveel que o exigido pela legiislação, aumentando a in
nfiltração
e ab
bastecimentos do lençol freático.
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6. IDEENTIFICAÇ
ÇÃO DOS IMPACTOSS

MATRIZ DE IMPACTO
OS AMBIENTTAIS DURAN
NTE A OBRA.
ECONOM
MIA
ASPECTO
O 01
Impacto

VALO
ORIZAÇÃO/ DEESVALORIZAÇ
ÇÃO IMOBILIÁ
ÁRIA
Dese
envolvimento da área local e regional

Medida Potencializado
P
ora
ASPECTO
O 02
Impacto
Medida Potencializado
P
ora

EMPR
REGO E RENDA
Geraçção de Empregos diretos e indiretos.
1.
1

Priorizar a contratação de mão de ob
bra local.

INFRAESTTRUTURA URBANA
ASPECTO
O 03
Impacto
Medida

ESGO
OTAMENTO SA
ANITÁRIO
Aume
ento da quanttidade de esgo
oto

Medida Mitigadora
M

Instalar un
nidades sanitáárias que suprram a
demanda com devida d
destinação
ABASSTECIMENTO DE
D ÁGUA
Aume
ento moderad
do no consumo durante o período
p
de
obra.
1. Uso não abusivo da águ
ua.

ASPECTO
O 05
Impacto

ENER
RGIA ELÉTRICA
A
Aumento moderad
do no consum
mo.

ASPECTO
O 04
Impacto

Medida
ASPECTO
O 06
Impacto
Medida Compensatóri
C
a

1.
1

1.
1

Instalaçãão de cabeameento adequad
do para o
uso tempo
orário.
COLET
TAS DE RESÍD
DUOS SÓLIDOSS
Sem impacto
1.
1

Todo e qu
ualquer resídu
uo da interven
nção será
destinado
o corretamentte através do PGRCC.

SISTEMA
A VIÁRIO
ASPECTO
O7
Impacto
Medida Mitigadora
M

ASPECTO
O8
Impacto

ACESSSO AO EMPREEENDIMENTO
O
Grand
de fluxo de veíículos pesado
os
1.

Para nãão ter influen
ncia local de ruídos e
poluição
o sonora seráá estabelecid
do horário
adequad
do para movim
mentação.

CIRCU
ULAÇÃO DE PEEDESTRE
Grand
de movimentaação de funcio
onários e
colabo
oradores.
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Medida Mitigadora
M

1.

Será adeq
quado conform
me a necessidade.

ASPECTO
O9
Impacto

TRANSPORTE PÚBLLICO
Aume
ento na deman
nda.

Medida Mitigadora
M
ASPECTO
O 10

A região é atendidaa com número
o suficiente de
e linhas
de transportes público.
GERAÇ
ÇÃO DE TRÁFFEGO

Impacto

Aume
ento de circulaação de veícullos pesados.

Medida
1.

Horários esstabelecidos p
para circulação.

AMBIENTTE NATURAL// MEIO AMBIEENTE
ASPECTO
O 11
Impacto
Medida Mitigadora
M

SOLO E TOPOGRAFIA
Haveráá a necessidad
de de movimeentação e ade
equação.
1. Cuidado
C
no trransporte paraa não sujar o asfalto.
a

ASPECTO
O 12
Impacto

RESÍDUOS DA CONSSTRUÇÃO CIV
VIL
Haveráá impacto

Medida

1.
1 Todos os reesíduos serão destinados
corretamente por empresas
e
licen
nciadas.
VEGET
TAÇÃO
Poderá haver impaccto.

ASPECTO
O 13
Impacto
Medida Mitigadora
M
ASPECTO
O 14
Impacto
Medida Mitigadora
M

ASPECTO
O 15
Impacto
Medida Mitigadora
M

1.
1 Propõe retirar o mínimo possível de árvores
RUÍDO
O
Aumento devido a diferentes
d
em
missões sonoraas
das pela intervenção.
causad
1.. Estabeleceer horários para realização das
d
atividades que envolvam
m altos índices de
ruídos;
2.. Utilizar mááquinas e equipamentos em
m bom
estado de conservação, se necessário
o mantê‐
las com sileenciadores.
QUALIIDADE DO AR
R
Perda de qualidade do ar, incômodos á vizinhaança.
1..
2..

Aspersão de
d água em lo
ocais de intenssa
movimentaação do solo.
Limpeza daas vias adjacentes a obra que
apresentem
m “torrões dee terra” causadas pelos
caminhõess que transportam os materiais.

Considerrações: A construtora ateenderá todas as normas estabelecidaas conforme viabilidade técnica,
t
para min
nimizar qualq
quer desconforto ou tran
nstorno no decorrer
d
da construção
c
do empreend
dimento.
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IMPACTOS AMBIENTTAIS APÓS A OBRA DUR
RANTE O FUN
NCIONAMEN
NTO DO EMP
PREENDIMEN
NTO.
ECONOM
MIA
ASPECTO
O 01
Impacto
Medida Potencializado
P
ora

ASPECTO
O 02
Impacto
Medida Potencializado
P
ora

VALOR
RIZAÇÃO/ DESSVALORIZAÇÃ
ÃO IMOBILIÁR
RIA
Desen
nvolvimento da
d área local e regional
1.

Com o crescimento e o desenvolvime
ento da
ncentivo para a valorização
região, o in
imobiliária tende a cresccer e o
mércio local.
desenvolvimento do com
EMPREEGO E RENDA
A
Geraçãão de Empreggos diretos e in
ndiretos.
1.

Priorizzar a contrataçção de mão de obra
local e disponibilizar mão de obraa para
região.

MENTO POPU
ULACIONAL
ADENSAM
ASPECTO
O 03
Impacto

ESGO
OTAMENTO SA
ANITÁRIO
Aume
ento na geraçção de resíduo
os.

Medida Potencializado
P
ora

Medida Mitigadora
M

1. Por
P se tratar de
d uma infra‐eestrutura existtente a
concessionária
c
a irá estabeleccer as adequaações
cabíveis
c
se neccessário.
ABASSTECIMENTO DE ÁGUA
Devid
do aimplantaçção de um novvo empreendimento,
demaandará o consumo de águaa
1. A rede existentte atende a no
ova demanda.

ASPECTO
O 05
Impacto

ENER
RGIA ELÉTRICA
A
Aum
mento no consumo local.

Medida Mitigadora
M

1. Uso
U moderado
o e conscientee.

ASPECTO
O 06
Impacto

COLEETAS DE RESÍD
DUOS SÓLIDO
OS
Aume
ento na produ
ução de resídu
uos.

Medida Mitigadora
M

1. Separação do lixxo, estabeleceer rotina para coleta
r
acond
dicionando‐oss em local cob
berto em
dos resíduos
lixeiras fechadas.
EQUIIPAMENTOS URBANOS
U
EC
COMUNITÁRIO
OS
Posssível aumento de procura no sistema de saúde e
educação.
O sisttema de saúde e educação existente pod
de
necesssitar ampliaçção devido ao empreendimento.

ASPECTO
O 04
Impacto

ASPECTO
O 07
Impacto
Medida Mitigadora
M

A VIÁRIO
SISTEMA
ASPECTO
O8
Impacto

ACESSSO AO EMPREEENDIMENTO
O
Aume
ento de fluxo de
d veículos.

Medida Mitigadora
M

1. O sistema viário existente estáá apto a absorver esse
aumento.
CIRCU
ULAÇÃO DE PEEDESTRE

ASPECTO
O9
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Impacto

Movim
mentação de pedestres tem
mporários.

Medida Mitigadora
M

Calçam
mento em tod
do o perímetrro do Empreen
ndimento

ASPECTO
O 10
Impacto

ASPECTO
O 11

TRAN
NSPORTE PÚB
BLICO
Aume
ento devido ao número de moradores do
Emprreendimento.
A reggião é atendida com número suficiente de
d linhas
de traansportes púb
blico.
GERA
AÇÃO DE TRÁFFEGO

Impacto

Aume
ento de circulação de veícu
ulos.

Medida Mitigadora
M

1. O sistema viário
o existente esstá apto a absorver
esse aumento.

Medida Mitigadora
M

7. CON
NCLUSÃO
O
d empreendimento residencial de
estinado à habitação
h
unifamiliar e de alta
Por se tratar de
ua implantaação acarrettará em adensamento populacionaal.Pela defin
nição do
denssidade, a su
públlico usuário deste tipo de
d empreen
ndimento po
oderá haver procura porr serviços de
e ensino,
saúd
de e outros.
O sisstema viário
o da região está
e
em bom
m estado e de fácil acessso. As vias da região ime
ediata do
emp
preendimento são em sua maioria dee asfalto e co
om drenagem
m de águas p
pluviais.
A região é servid
da de comérrcios e de prestadores de
e serviços, e o empreend
dimento posssibilitará
aum
mento nas veendas do comercio local e possivelm
mente novos estabelecimentos, induzindo o
deseenvolvimento
o do entorno
o.

8. PRO
OPOSTA DE
D CONTRA
APARTIDA
A PARA O MUNICÍP
PIO
Con
nforme relataado no deco
orrer deste, o empreendiimento apresenta vários impactos po
ositivos e
algu
uns negativo
os para sua im
mplantação no local esco
olhido, portaanto, para m
minimizar os impactos
neggativos identificados põee‐se à disposição para disscutir a neceessidade de ccontrapartida junto à
Preffeitura Municipal de São
o José dos Piinhais, baseaada em dado
os com fundamentaçõess técnicas
a seerem forneccidos pelo Co
onselho Municipal de Planejamento
P
o e Desenvo
olvimento Urrbano de
São
o José dos Pin
nhais, para possibilitar
p
e viabilizar o empreendim
e
mento no município.
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XOS
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