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1 - INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da
implantação do empreendimento Science Medical Center na Cidade de São José
dos Pinhais, projeto desenvolvido pela GMüller Arquitetura. Este EIV cumpre as
recomendações constantes da legislação Federal e Municipal enunciadas a seguir.
Conforme a legislação federal em vigor, vincula-se a exigência de realização
do EIV à do Plano Diretor, que no Brasil é obrigatório para municípios com mais de
20 mil habitantes. Entretanto, o Estatuto da Cidade, nos incisos II, IV e V do artigo
41, impõe sua obrigatoriedade para os municípios com menos de vinte mil
habitantes caso sejam integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas, de áreas de interesse turístico, ou inseridos na área de influência de
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental em escala
regional ou nacional. Ademais, indica as variáveis mínimas a serem
obrigatoriamente contempladas na elaboração do EIV, quais sejam: adensamento
populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo,
valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público,
ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Considerando-se os parâmetros mínimos sobre como deverão incidir a
análise tanto dos impactos positivos quanto dos negativos, constituem-se em
palavras de ordem a sua compatibilização, mitigação e compensação, pois nenhum
empreendimento poderá imputar ônus livremente, seja ao poder público, com
eventuais necessidades de investimentos impostos pela nova intervenção, seja à
população do entorno, por danos presumíveis ou efetivos.
Este estudo cumpre, também, as recomendações constantes da Lei Federal
n 10.257, aprovada em 10/07/2001 e em vigor desde 10 de outubro do mesmo ano
(especialmente no que tocam os seus artigos 36 a 38). Esta lei, também conhecida
como Estatuto da Cidade, regulamenta o Capítulo de Política Urbana da
Constituição Federal de 1988, ao tempo em que estabelece diretrizes gerais e
apresenta instrumentos de política urbana a serem utilizados pelos governos
municipais e as comunidades locais. Essas diretrizes e instrumentos atendem aos
princípios do direito a cidades sustentáveis para as atuais e futuras gerações.
o

Os problemas urbanos verificados principalmente nas grandes cidades
brasileiras, decorrentes do elevado ritmo de urbanização da população nas últimas
décadas, ditam a urgência na aplicação desses instrumentos, para minimizar os
graves problemas urbanos já acumulados - o esgotamento dos grandes
aglomerados urbanos, a degradação das relações de vizinhança, as dificuldades de
circulação, insalubridade, degradação do ambiente urbano, consequente processo
crescente de degradação da vida urbana - em busca da melhoria dos padrões de
qualidade de vida urbana.
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Em 19 de abril de 2016 foi aprovada, em São José dos Pinhais, a Lei
Complementar 107 que atualiza a lei de zoneamento de uso e ocupação do solo do
município. Esta Lei exige a apresentação do EIV para obtenção de licenças ou
alvarás de construção, ampliação, localização ou funcionamento, nos seguintes
casos:
❏ em todos os usos comerciais, de serviço, industriais e públicos com área
utilizada pela atividade, construída ou não, superior a 5.000,00 m²;
❏ usos habitacionais com mais de 50 unidades autônomas;
❏ categorias de uso comercial 4 e específicas; uso de serviços 4 e específicas;
uso Industrial 4 e específicas;
❏ outros usos a serem definidos em lei específica que regulamentará o EIV.
Com o propósito de oferecer um embasamento consistente para o projeto e
subsidiar a construção, discussão e implementação do mesmo com a comunidade,
foi elaborado este EIV.
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2 - DADOS DO IMÓVEL
LOTE A749
INDICAÇÃO FISCAL: 122010004000
MATRÍCULA Nº 51097
ENDEREÇO: ROD. BR 376, Nº428

Zoneamento e parâmetros urbanísticos
O lote está localizado na Macrozona de Ocupação Prioritária, na zona Eixo de
Comércio e de Serviço 2 (ECS2).
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3 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Este EIV refere-se ao empreendimento Science Medical Center SPE-SA, a
ser construído na BR-376, número 428, CEP 83115-004, São José dos Pinhais,
Paraná, com testadas para a BR 376 e para as ruas Manoel Ribas e Guaraqueçaba,
a aproximadamente 2 quilômetros do Aeroporto Internacional Afonso Pena.
O Science Medical Center SPE-SA é um avançado centro de diagnóstico
médico complementar, com tecnologia internacional em nível de primeiro mundo e
uma equipe multidisciplinar na área das ciências médicas, focado no diagnóstico
preciso, preditivo, preventivo, personalizado e participativo, para auxiliar médicos,
unidades de saúde, centro hospitalares e consumidores em geral, no sentido de
preservar a máxima qualidade da vida humana.
O Science Medical Center SPE-SA abrange uma Sociedade de Propósito
Específico, um Instituto de Estudos e Pesquisas, uma Fundação Beneficente, uma
Exportadora e Importadora de Equipamentos Médicos e uma Cooperativa.
Quanto aos exames de imagem propostos, os equipamentos (de última
geração, alguns inéditos) abrangem as seguintes modalidades:
1. Tomografia de 640 cortes, axial
2. Ressonância Magnética de 3 Tesla
3. Ultrassom 3D
4. Radiologia digital
5. Densitometria e ultrassom ósseo
6. Mamografia de tomossíntese 3D
7. Tomografia de coerência ótica
8. Termografia
9. Nova geração PET/CT
10. Detecção de dor
11. Scan arterial
O sistema terá a capacidade para realizar até 180 exames diários,
confirmados por segundo laudo independente, e reconfirmados pelo processo de
inteligência artificial através de comparação com o banco mundial de
imagens. Todos os procedimentos serão digitais e certificados pela ANVISA através
da web.
O laboratório será automatizado e robotizado e os exames serão submetidos
a provas genômicas e bioquímicas.
O Science Medical Center SPE-SA é uma organização concebida para
funcionar sem o uso de papel, porém totalmente digital e compromissada com a
transparência e os mais elevados padrões de contabilidade internacional.
10

Pré-dimensionamento
Memorial descritivo
Serão quatro fluxos distintos de pessoas: do centro de convenções, do
restaurante, do usuário dos exames e de uso para seus acompanhantes.
Centro de convenções
Serão realizados eventos científicos e culturais, com funcionamento
totalmente independente do centro de diagnósticos.
Restaurante
Aberto para utilização dos usuários de exames, seus acompanhantes e
ao público em geral.
Centro de diagnóstico
Abaixo, vamos descrever o fluxo de usuários dos exames. Quanto aos
acompanhantes, eles irão permanecer, se assim desejarem, no Loft Lounge e
na área de alimentação e bem-estar, salvo naqueles casos em que se faz
necessário o acompanhamento durante os exames.
Nas seis horas de permanência, a primeira meia hora será reservada
para a recepção e acomodação no Loft Lounge e a última meia hora, será
reservada para o retorno e saída do sistema. Assim, cada paciente vai passar
5 horas em processo de análise e diagnóstico, alterando de procedimento a
cada 12 ou 15 minutos. Isto totaliza um mínimo de 20 e um máximo de 25
estágios, conforme a orientação da equipe médica.
A primeira experiência do cliente será a chegada na recepção
localizada no pavimento térreo. Imagina-se uma área nobre, o mais possível
translúcida, com um paisagismo envolvente. Pode ser uma área social, mas
essencialmente é um espaço de boas-vindas. Todo consumidor será
recebido com total bem-estar. Ele vai perceber que todos estão ali para
garantir a ele uma experiência diagnóstica inimaginável, de alta qualidade e
elevado conforto e segurança.
Da recepção, o cliente, junto com os acompanhantes, será conduzido
até o Loft Lounge onde vai receber as orientações necessárias. Ele pode
tomar um banho, mas a atividade principal é se preparar para os exames,
vestindo uma roupa adequada. Após 30 minutos, nosso orientador vai
conduzi-lo para a área de exames e diagnóstico, localizada no pavimento
térreo.
No nível térreo encontra-se o coração do sistema. Em princípio, todos
os equipamentos se localizam na parte central, com ampla acessibilidade e
11

trânsito para o anel de periferia onde se localizam os consultórios, áreas de
bem-estar e salas de espera com o máximo de 3 lugares (caso de menor ou
idoso que venha acompanhado).
Atividades
1. S
 istema de diagnóstico one-stop em 6 horas
Sistema de diagnóstico de uma única parada (one-stop) com duração de 6
horas (30 minutos para entrada, 5 horas para exames, 30 minutos para
saída). No final, um pré diagnóstico e, após 12 dias, um relatório final e
completo.
2. R
 ecepção
Boas vindas e encaminhamento para Loft Lounge.
3. L
 oft lounges
Estilo sala de estar com alto conforto, mesa de reunião, sanitário, closet,
completo, padrão 6 estrelas. Não são equipados com camas, pois não
haverá pernoite.
4. E
 xame inicial
Consultório médico de alta tecnologia para exame inicial do cliente. Padrão 4
x 3 metros, total 12 m².
Necessidade de 12 consultórios múltiplos conjugados com 15 salas de
estar/espera com capacidade para 3 pessoas, de igual tamanho, 12 metros
quadrados.
Total de área de consultórios: 144 m².
Total de área de estar/espera: 180 m².
5. C
 oleta de sangue
A coleta de sangue será realizada em um dos três consultórios equipados
especialmente para tal coleta, com sistema de luz especial para contraste das
artérias.
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6. C
 oleta de saliva
A coleta de saliva será realizada em um dos consultórios médicos.
7. C
 oleta de urina
A coleta de urina será realizada na área de sanitários previstos para atender
30 pessoas durante as 5 horas de exame.
8.

TC ocular
Dois espaços padrão 4 x 3 metros, total 24 m².

9.

Nariz, garganta e ouvido
Dois espaços padrão 4 x 3 metros, total 24 m².

10. Tomografia computadorizada
Duas salas para tomógrafos: 4 x 6, 24 m², total 48 m².
Sala de apoio compartilhada: 3 x 6, 18 m².
11. Radiologia digital
Dois espaços padrão 4 x 6 metros, total 48 m².
12. Ressonância magnética
Duas salas para ressonância: 4 x 6 metros, total 48 m².
Sala de apoio compartilhada: 3 x 6 metros, 18 m².
13. Ultrassom cardíaco total
Três espaços padrão 4 x 3 metros, total 36 m².
14. Ultrassom abdominal total
Três espaços padrão 4 x 3 metros, total 36 m².
15. Densitometria óssea
Dois espaços padrão 4 x 3 metros, total 24 m².
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16. Mamografia 3d tomossíntese
Dois espaços padrão 4 x 3 metros, total 24 m².
17. Capacidade pulmonar, espirometria
Dois espaços padrão 4 x 3 metros, total 24 m².
18. Capacidade cardiorrespiratória
Dois espaços padrão 4 x 3 metros, total 24 m².
19. Exame dermatológico
Serão utilizados os consultórios médicos
20. Exame nutricional
Serão utilizados os consultórios médicos
21. Exame ocupacional 
Serão utilizados os consultórios médicos
22. Pré-diagnóstico
Área de 4 X 4 m, estilo consultório com monitores de alta resolução para
acompanhamento de exames, próximo ao ambiente dos Loft Lounge.
Prever três áreas similares
23. Saída
Saída do Loft Lounge e acompanhamento até entrada/saída.
LABORATÓRIOS
Laboratório de Bioquímica
Espaço de 6 x 10 m², total 60m².
Laboratório de Genômica
Espaço de 6 x 5 m, total 30m²
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Laboratório de Imagem e Computação
Espaço de 6 x 10 m², total 60m²
População atendida – características e quantidade
O Aeroporto Internacional Afonso Pena movimentou em 2016 a quantia de 6,5
milhões de passageiros. Representa aproximadamente 18 mil pessoas por dia.
Direcionamos o negócio Science para consumidores dos Estados do Paraná,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraguai com renda mensal superior a 25 mil
reais. Dentro deste target, existem 207.990 consumidores no Paraná a partir de
referências de 2016, 127.845 em Santa Catarina, 49.624 no Mato Grosso do Sul e
125.651 no Paraguai. Total de 511.110 consumidores.
O cliente preferencial já vivencia ou vivenciou experiências na área médica. É
um consumidor preocupado com sua saúde, seu potencial de tratamento, suas
expectativas de vida.
O Mercado Brasileiro de Medicina Diagnóstica representou 25 bilhões de reais
em 2016. É ocupado por 21.635 players, sendo 90,8% privados.
Quanto aos aspectos psicográficos, a saúde trabalha o Instinto e o Ego. No
quadrante do instinto, o destaque é o Fluxo de Energia. No do ego, a Auto Estima. O
Fluxo de Energia atua no sentimento de estar vivo, de participar da vida, de usufruir
da convivência. Mesmo que a morte seja certa, o ser vivo luta contra o destino. É o
sentimento de preservar a existência. É um impulso forte e preponderante. A Auto
Estima é a experiência de descobrir e se encantar com a própria importância. A
maioria dos consumidores sabe da importância da tecnologia e seus benefícios.
Número de funcionários
Será formada uma equipe multidisciplinar com 287 colaboradores diretos e
216 indiretos, totalizando 503 oportunidades de trabalho.
Horário de funcionamento
O Science funcionará todos os dias do ano, exceto Páscoa, Natal e Ano
Novo, em três turnos: das 7:00 às 12:59, das 13:00 às 18:59 e das 19:00 às 24:59.
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Áreas de estacionamento – número de vagas
Serão utilizados, exclusivamente como estacionamento, três subsolos. A área
total estimada é de 7.820 m² com 270 vagas, sendo 80 vagas normais e 4 vagas
para PNE no primeiro subsolo, 88 vagas normais e 3 vagas para PNE no segundo
subsolo e 95 vagas normais no terceiro e último subsolo.
Composição das vagas
Para a composição das vagas do empreendimento, por similaridade
consideramos as áreas de recepção, auditórios, lofts, lazer/ fitness e restaurante
como Habitação transitória I– HOTEL, que de acordo com a guia amarela do lote,
se enquadra como Uso adequado e as áreas de consultórios, laboratórios e salas
de exames como Serviço 2, enquadrado na guia amarela como Usos
condicionados à anuência da Secretaria Municipal de Urbanismo e/ou outras
Secretarias envolvidas na aprovação do projeto conforme artigo 22 e anexo IV
da Lei complementar 105-2016.
Os dois Usos possuem acessos de veículos e pedestres totalmente
independentes e se comunicam exclusivamente pela parte interna da edificação.
Para o cálculo de vagas, utilizamos como referência o anexo IX da Lei
complementar 105-2016 (Tabela de vagas de Estacionamento), considerando os
usos de Habitação transitória I– HOTEL e Serviço 2 – DEMAIS USOS.
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CÁLCULO DAS VAGAS NECESSÁRIAS
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ÁREA DE CARGA E DESCARGA
Em conformidade com o art. 153 da Lei complementar 105/2016, Parágrafo
único. As edificações destinadas aos serviços de transportes, logística, segurança,
ou serviços que envolvam frota de carros ou caminhões deverão prever, além da
área interna de estacionamento que comporte sua frota, outra de acumulação de
veículos de carga, que se localize antes da portaria ou guarita, que seja compatível
com o veículo utilizado, sendo o comprimento mínimo de 20m (vinte metros).
A área de carga e descarga do Science foi dimensionada para ser acessada
por veículos com porte máximo igual ou menor que o de um VUC - Veículo Urbano
de Carga. O VUC é um caminhão de menor porte, mais apropriado para áreas
urbanas. Este tipo de veículo deve respeitar as seguintes características: largura
\máxima de 2,2 metros; comprimento máximo de 6,3 metros e limite de emissão de
poluentes. A capacidade de carga do VUC é de até 4 toneladas.
Os equipamentos a serem instalados e mantidos no Science não ultrapassam
a carga de 2 toneladas, portanto o VUC é o veículo ideal e suficiente para suprir
todas as necessidades logísticas do empreendimento. Além disso, a manutenção
dos equipamentos que farão uso de veículos deste porte ocorrerá esporadicamente
e apenas quando forem feitos os upgrades dos equipamentos.
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Para a área interna de manobra, foram considerados os raios de giro para
veículo leve de carga e micro-ônibus, que possuem características dimensionais
maiores do que o VUC, conforme gabarito demonstrado abaixo.
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ACESSOS
Conforme consulta feita ao DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito,
é possível utilizar os parâmetros construtivos para aprovação do empreendimento a
ser analisado pela equipe técnica do EIV sem necessariamente possuir acesso para
a BR-376, pois as ruas Guaraqueçaba e Manoel Ribas, se enquadram no §3° do
Art. 7 da LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 19 DE ABRIL DE 2016, que dispõe
sobre o zoneamento de uso e ocupação de solo do município de São José dos
Pinhais.
§3° do Art. 7 da LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 19 DE ABRIL DE 2016:
No ECS1 e no ECS2, os empreendimentos com mais de 20 (vinte) vagas
de estacionamento poderão fazer acesso pela via não definidora do eixo
somente se esta via tiver largura igual ou superior a 16,00m (dezesseis
metros).

(VER PRANCHA 01, PAG 6.)
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4 - REDES DE ABASTECIMENTO
ENERGIA ELÉTRICA
Suprimento de Energia Elétrica
A energia elétrica será suprida através da Concessionária de Energia Elétrica
COPEL (Companhia Paranaense de Energia) por meio da rede de distribuição
desta, existente na rua de acesso da edificação em foco. Essa rede de energia
existente é do tipo aérea aberta em 15kV.
A rede de energia existente permanecerá inalterada a menos que se revele
insuficiente, no tocante aos seus condutores, para o atendimento da nova carga,
face à demanda que será criada, em torno de 1MVA. Caso a insuficiência venha a
se confirmar, a COPEL deverá fazer a troca dos condutores aéreos atuais por outros
de maior bitola, compatíveis com a nova carga. Neste caso, não haverá impacto de
vizinhança, pois a rede existente sofrerá apenas mudança de cabos, permanecendo
as atuais locações do posteamento e suas alturas.
O Centro de diagnóstico, pela finalidade a que se propõe, não poderá
prescindir, em nenhum momento, da energia elétrica, o que exigirá uma fonte
emergencial alternativa. Será, então, prevista a instalação de um grupo motor
gerador (GMC) movido a diesel ou gás. Como existe uma rede de gás encanado
passando em frente ao local previsto para a edificação, esta seria uma opção viável,
não somente pela disponibilidade da rede, mas também devido ao custo de geração
ser bem inferior comparado ao diesel. O gerador de emergência será provido de
toda a estrutura necessária que elimine ruído transmitido ao exterior, bem como o
tratamento dos gases expelidos antes de ser descartado na atmosfera. Dessa forma,
não haverá contribuição negativa aos arredores da edificação que possam impactar
a vizinhança.
Geração Distribuída
 m qualquer empreendimento, seja na fase de projeto ou em operação, em
E
face da sua viabilidade econômica, é primordial analisar e adotar alternativas de
suprimento de energia elétrica menos onerosas em relação aos custos praticados
pelas concessionárias. Basicamente, duas são as alternativas que permitem
minimizar os custos de tarifas de energia elétrica: a compra no mercado livre e a
geração própria. No caso de geração própria, a ênfase recai sempre nas fontes de
energia limpa, pois, do contrário, colidiriam com questões ambientais, tornando-se
impraticável a sua utilização, tanto por imposições legais como pelos pressupostos
de sustentabilidade do empreendimento objeto deste EIV.
Como fontes limpa, dispõem-se basicamente do biogás (aproveitamento do
gás obtido do esgoto) para geração de energia, geração eólica e geração
fotovoltaica.
A geração eólica exige área para implantação que extrapola a área disponível
do empreendimento, além de outras limitações ambientais e de uso de espaço
39

aéreo, por tratar-se de área urbana próxima a um aeroporto internacional. A geração
fotovoltaica ficaria restrita ao aproveitamento da área disponível no solo e/ou a
cobertura da edificação. A cobertura é de pequena área em relação ao que seria
exigido para suprir a demanda da edificação mesmo que fosse um suprimento
parcial (um fornecimento parcial teria de ter significado em termos de investimento e
retorno). O tamanho físico da planta fotovoltaica necessária à demanda do
empreendimento é muito maior que a área da cobertura. A parte do solo que poderia
ser aproveitada na implantação de painéis fotovoltaicos fica justamente na sombra
do edifício em relação ao sol, prejudicando consideravelmente a sua eficiência. Por
último, quanto ao biogás percebe-se que o volume de esgoto produzido nesse porte
e característica da edificação é insuficiente para gerar eletricidade compatível com a
demanda solicitada.
Resta, portanto, a opção do mercado livre ou a geração de energia numa área
remota, outro município, no âmbito da mesma concessionária, com a devida
compensação de créditos junto à concessionária. Nestes casos, não teríamos
qualquer inconveniente sob o aspecto de Impacto de Vizinhança.
Cabe ressaltar que o gerador de energia elétrica previsto no item “Suprimento
de Energia Elétrica”, destinado a cobrir eventuais interrupções de energia pela
concessionária, poderá operar em horário de ponta das 18 às 21 horas em dias
úteis. O custo da geração de energia elétrica com o uso do gás encanado é bem
menor que o custo da energia praticada pela concessionária, no chamado horário de
ponta, o que justificaria plenamente esta prática. Como dito anteriormente, esse
gerador será provido de todas as facilidades que permitam o seu uso numa
edificação que exige silêncio e pureza de ambiente, bem como a preservação da
vizinhança.

Abastecimento de Água Potável
Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários
Coleta de Águas Pluviais
Nesta seção, em particular, consideram-se os equipamentos públicos de
abastecimento de água, serviços de esgotamento sanitário e coleta de águas
pluviais. Em função do adensamento populacional e do tipo de empreendimento,
este EIV verifica quais desses equipamentos deverão ser instalados ou ter sua
capacidade aumentada, de acordo com o impacto que o empreendimento e a
atividade decorrente da sua implantação vierem a ocasionar.
Caracterização
Resumidamente, o presente empreendimento é composto por três subsolos,
dois pavimentos destinados a diagnósticos e exames médicos, três pavimentos com
função administrativa e os demais para acomodação temporária de pacientes em
lofts. Assim, teremos para fins deste estudo, a verificação da demanda estimada e a
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comparação com a infraestrutura de equipamentos públicos instalados, sendo
divididos em abastecimento de água, serviços de esgotamento sanitário e coleta de
águas pluviais.
Abastecimento de água potável
A ABNT usa, para determinação das vazões de projeto em sistemas prediais
de distribuição de água fria, o Método Empírico conhecido como o Método da Raiz
Quadrada ou Método Alemão. Assim, para o empreendimento em questão, quando
em plena atividade, teremos uma demanda média esperada variando entre 2.500 m³
3.000 m³ de água potável por mês, demanda dentro das faixas de consumo
usualmente atendidas pela concessionária deste serviço público no local e dentro
dos parâmetros para o porte do empreendimento.
Caso haja necessidade, a pedido da Sanepar, será efetuado reforço na rede
de abastecimento de água visando o atendimento do empreendimento. Isso será
determinado quando da solicitação da Carta de Viabilidade a essa concessionária e
não causará impactos negativos na vizinhança do empreendimento. Segue, em
anexo, cadastro da rede de abastecimento de água que atende a região, obtido junto
à Sanepar.
Esgotamento sanitário
Conforme verificado no local, existe um sistema de esgotamento sanitário que
atende perfeitamente o empreendimento em questão, sem necessidade de
expansão ou reforço. Em função do tipo de utilização da edificação e dos efluentes
gerados, pode-se concluir que não haverá impactos ambientais ou de vizinhança.
Segue, em anexo, cadastro da rede de esgoto sanitário que atende a região obtido
junto à Sanepar.
Já para as instalações prediais, estão previstos shafts para acessibilidade
visando reparos ou verificações. As tubulações terão previsão de separação por tipo
de efluente visando o reaproveitamento de águas cinzas para as quais será
determinado o tipo de tratamento adequado conforme a finalidade e usos destas.
Coleta de águas pluviais
Em visita ao local, pôde-se observar que existe um sistema de coleta de
águas pluviais, não sendo necessário qualquer tipo de intervenção para o
atendimento do empreendimento. Esclarecemos ainda que, para a drenagem dos
subsolos, serão instalados sistemas de recalque através de conjuntos motobombas
submersíveis, sob responsabilidade exclusiva do empreendedor, como de praxe em
edificações com estas características.
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Aproveitamento de águas pluviais e ações de conservação da água
Por conservação da água, entende-se o controle da demanda acompanhada
de ampliação da oferta, através do uso de fontes alternativas de água, tais como o
aproveitamento da água de chuva e o reuso de águas cinzas.
Entre os componentes de programas de conservação de água, figura o de
substituição de fontes. Consiste basicamente em utilizar novas fontes de recursos
hídricos em substituição às existentes, especialmente sob condições em que a nova
fonte sirva a usos menos exigentes (menos "nobres"). O aproveitamento de água da
chuva precipitada nas edificações do meio urbano se enquadra nessa categoria.
Três grandes virtudes são frequentemente associadas ao aproveitamento da
água de chuva em edifícios:
a) diminuição da demanda de água potável;
b) diminuição do pico de inundações quando aplicada em larga escala, de
forma planejada, em uma bacia hidrográfica;
c) possível redução das despesas com água potável.
Para o projeto em questão, está prevista a captação das águas pluviais junto
à cobertura da edificação, sua reservação e tratamento, para posterior distribuição
em pontos classificados como não potável. O tratamento previsto para usos não
potáveis será realizado visando alcançar características de qualidade compatíveis
com os usos desejados, e estas instalações seguem a norma brasileira relativa ao
aproveitamento de águas pluviais - NBR 15527/2007.
De maneira genérica, o tratamento de águas pluviais escoada de telhados é
composto pelas seguintes partes:
❏ filtração de materiais grosseiros;
❏ descarte das águas de escoamento inicial;
❏ filtração de materiais particulados finos;
❏ desinfecção.
Em todos os casos de reservação de águas pluviais, deve ser levado em
conta que em períodos de estiagem pode não haver água de chuva suficiente para a
demanda. Nesse caso, os reservatórios de água pluvial deverão receber
complementação do sistema de água potável, evitando-se o fenômeno da conexão
cruzada.
Será realizado estudo para verificar a possibilidade de atendimento através
de reuso de águas cinzas, em função dos custos envolvidos, as características de
qualidade a serem atingidas e a compatibilidade com os usos pretendidos.
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Está prevista também a coleta e destinação para reuso da água proveniente
de condensação do sistema de ar-condicionado.

Racionalização do uso de água potável
De uma maneira mais simples, o uso racional da água objetiva o controle da
demanda, através da redução do consumo, preservando a quantidade e a qualidade
da água para as diferentes atividades consumidoras. Dentre as várias ações de
racionalização do uso de água, destacamos que, para a edificação em questão,
estão sendo projetados e especificados louças, metais sanitários e equipamentos
hidráulicos economizadores de água.
Estes equipamentos economizadores podem ser dotados de dispositivos com
acionamento hidromecânico ou com acionamento por sensor. No acionamento
hidromecânico o usuário aciona o dispositivo manualmente e o fechamento se dá
após determinado tempo de funcionamento. Já o acionamento por sensor consiste
em um sistema automático e temporizado, disponível atualmente no mercado para
os seguintes aparelhos: torneira de lavatório, válvula de mictório e registros de
chuveiros.
O conceito de conservação da água que fundamenta estes aparelhos é a
eliminação do desperdício, devido à demora ou eventual não fechamento do
aparelho. Está prevista também a utilização de redutores de pressão em tubulações
e prumadas, a instalação de medidores por andar para detecção de vazamentos e
consumos excessivos e a instalação de central de controle e monitoramento.
Certificação LEED
O presente projeto tem o objetivo de obter a Certificação LEED, que consiste
de um sistema baseado em um programa de adesão voluntária que visa avaliar o
desempenho ambiental de um empreendimento. Leva em consideração o ciclo de
vida e pode ser aplicado em qualquer tipo de empreendimento.
A maioria dos benefícios obtidos a partir da certificação LEED pode ser
percebida na redução do consumo de água e energia e no custo do usuário, sendo
ele então o beneficiado a longo prazo. Os benefícios de empresas certificadas
ambientalmente são: empreendimentos diferenciados e mais valorizados, redução
de custos de produção, aumento da credibilidade, redução de custos de manutenção
e a redução na utilização de recursos naturais.
O selo será uma confirmação de que os critérios de desempenho em termos
de uso racional da água, conservação dos recursos naturais e a redução de
impactos ambientais serão atendidos satisfatoriamente.
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5 – CERTIFICAÇÕES PRETENDIDAS
A) CERTIFICAÇÃO AQUA - HQE

O processo de certificação traz exigências de um Sistema de Gestão do
Empreendimento (SGE) que permitem o planejamento, a operacionalização e o
controle de todas as etapas de seu desenvolvimento, partindo do comprometimento
com um padrão de desempenho definido e traduzido na forma de um perfil de
Qualidade Ambiental do Edifício (QAE).
Além do estabelecimento de um sistema de gestão específico para o
empreendimento, o empreendedor deve realizar a avaliação da qualidade ambiental
do edifício em pelo menos três fases (construção nova e renovações): Pré-projeto,
Projeto e Execução; e na fase pré-projeto da Operação e Uso e fases Operação e
Uso periódico (edifício em operação e uso).
A avaliação da Qualidade Ambiental do Edifício é feita para cada uma das 14
categorias de preocupação ambiental e as classifica nos níveis BASE, BOAS
PRATICAS ou MELHORES PRATICAS, conforme perfil ambiental definido pelo
empreendedor na fase pré-projeto.
Benefícios da certificação AQUA – HQE
Para o empreendedor
●
●
●
●
●
●
●

Comprovar a Alta Qualidade Ambiental das suas construções.
Diferenciar seu portfólio no mercado.
Aumentar a velocidade de vendas ou locação.
Manter o valor do seu patrimônio ao longo do tempo.
Associar a imagem da empresa à Alta Qualidade Ambiental.
Melhorar o relacionamento com órgãos ambientais e comunidades.
Ter um reconhecimento internacional

Para o usuário
●
●

Economia direta no consumo de água e de energia elétrica.
Menores despesas condominiais gerais –água, energia, limpeza, conservação
e manutenção.
45

●
●
●

Melhores condições de conforto e saúde.
Maior valor patrimonial ao longo do tempo.
Consciência de sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e a
sobrevivência no planeta.

Para a SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Menor demanda sobre as infraestruturas urbanas.
Menor demanda de recursos hídricos.
Redução das emissões de Gases de Efeito Estufa.
Redução da poluição.
Melhores condições de saúde nas edificações.
Melhor aproveitamento da infraestrutura local.
Menor impacto à vizinhança.
Melhor qualidade de vida.
Melhor gestão de resíduos sólidos.
Melhor gestão de riscos.

B) CERTIFICAÇÃO LEED

LEED, ou Leadership in Energy and Environmental Design, está mudando a maneira
como pensamos sobre como os edifícios e as comunidades são planejados,
construídos e operados. Líderes, dos mais de 160 países que utilizam a Certificação,
fizeram o LEED ser a principal plataforma utilizada para green buildings ou edifícios
verdes, com mais de 170 mil m² certificados diariamente.
Esta certificação funciona para todos os edifícios e pode ser aplicado a qualquer
momento no empreendimento. Os Projetos que buscam a certificação LEED serão
analisados por 8 dimensões. Todas possuem pré-requisitos (práticas obrigatórias) e
créditos (recomendações) que a medida que atendidos, garantem pontos à
edificação. O nível da certificação é definido, conforme a quantidade de pontos
adquiridos, podendo variar de 40 pontos a 110 pontos. Os níveis são: Certificado,
Silver, Gold e Platinum.
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Os benefícios da certificação LEED são:
Econômicos
Diminuição dos custos operacionais
Diminuição dos riscos regulatórios
Valorização do imóvel para revenda ou arrendamento
Aumento na velocidade de ocupação
Aumento da retenção
Modernização e menor obsolescência da edificação
Sociais
Melhora na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores e ocupantes
Inclusão social e aumento do senso de comunidade
Capacitação profissional
Conscientização de trabalhadores e usuários
Aumento da produtividade do funcionário; melhora na recuperação de pacientes (em
Hospitais); melhora no desempenho de alunos (em Escolas); aumento no ímpeto de
compra de consumidores (em Comércios).
Incentivo a fornecedores com maiores responsabilidades socioambientais
Aumento da satisfação e bem estar dos usuários
Estímulo a políticas públicas de fomento a Construção Sustentável
Ambientais
Uso racional e redução da extração dos recursos naturais
Redução do consumo de água e energia
Implantação consciente e ordenada
Mitigação dos efeitos das mudanças climáticas
Uso de materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental
Redução, tratamento e reuso dos resíduos da construção e operação.
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6 - DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO
O transporte coletivo de passageiros abrange todas as áreas do Município,
tanto urbana quanto rural, e também conta com serviço intermunicipal,
principalmente com a ligação à capital, Curitiba, por meio da Rede Integrada de
Transporte Metropolitano, linhas diretas e linhas intermunicipais não-integradas.
Tanto na fase de construção quanto na operação, o empreendimento não
demandará intensamente por transporte público. O modelo atual supre qualquer
necessidade da utilização deste meio.
As linhas municipais e intermunicipais atendem amplamente a região nas
duas faixas estudadas (raio de 500m e 1000m), onde temos uma extensa oferta de
linhas, entre as quais estão:
E65-CTBA/XINGU, 543-BAIRRO A BAIRRO 3, 532-SANTA FÉ COL.COSTA
VIANA, 516-TC/AEROPORTO 2, 531-BAIRRO A BAIRRO 1, 520-TC/MURICI
(Direto), 701-LINHA CENTRO, São Marcos Rápido, Cotia, Cotia Via Campo
Largo Sábado, Linha 2, Marcelino, 104 - Terminal Afonso pena/PUC, E11 Terminal Boqueirão/ Afonso pena, E21 - T. Boqueirão/ Centro São José, E67CTBA/ BRAGA VIA OURO FINO e E68 - CTBA/ QUISSISSANA VIA AV. DAS
TORRES.
As linhas municipais E65-CTBA/XINGU, 543-BAIRRO A BAIRRO 3,
532-SANTA FÉ, COL.COSTA VIANA, possuem parada a menos de 150m do local
estudado.
Vale salientar que o Terminal Central de São José dos Pinhais encontra-se
num raio de 1400 metros do empreendimento.
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7 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS
De acordo com o que está apresentado na prancha número 22 que segue
anexa, nos raios de abrangência estudados, percebe-se uma boa oferta de escolas,
postos de saúde, equipamentos culturais e esportivos.
A proximidade do Hospital Municipal e de Unidades Básicas de Saúde,
reforçam a relevância da implantação de um centro de diagnósticos de altíssima
tecnologia no local pretendido.
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8 - RUÍDOS
O ruído pode ser classificado em ruído contínuo (não sofre interrupções com o
tempo), ruído intermitente (sofre interrupções de no máximo um segundo) e ruído de
impacto (sofre interrupções maiores que um segundo, com picos de energia de
duração inferior a um segundo).
Poderá ocorrer geração de ruídos intermitentes e de impacto na fase de
construção devido ao maquinário a ser utilizado.
Já na fase de operação, não há a possibilidade de geração de ruídos
intermitentes ou de impacto provenientes dos procedimentos operacionais.
Se o nível sonoro exceder o valor critério, o ruído pode provocar a resposta
da comunidade. Diferenças de 5 dB(A) são insignificantes; queixas devem ser
diretamente esperadas se a diferença ultrapassar 10 dB(A).
A Tabela a seguir mostra uma estimativa da reação pública que pode ser
esperada quando o nível sonoro corrigido ultrapassar o nível-critério em determinado
valor.

Estimativa da reação pública quanto ao nível sonoro. Fonte: NBR 7229/1993

A Resolução CONAMA nº 01/90 estabelece que são considerados aceitáveis,
em termos de sossego público os níveis de ruído definidos pela Norma NBR 10.151
– Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade.
O Quadro abaixo apresenta os níveis de ruído externo em função do tipo de
uso do solo associado com o período previstos na NBR 10.151.
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Níveis de Ruído de acordo com o uso da Área

9 - CALOR E VIBRAÇÕES
O empreendimento não alterará a temperatura local, pois não haverá
equipamentos termoelétricos e de combustão que elevarão o calor, não interferindo
nas massas de ar que modificam o curso natural dos ventos. Para o caso analisado,
a possibilidade da geração de vibrações somente é possível no caso da fase de
construção, proveniente da utilização intensiva de maquinário.
Os métodos de controle podem ser diversificados, através da neutralização
que consiste na fixação de um sistema secundário para atuar inversamente às
oscilações do sistema principal. Dissintonia, acabando com a ressonância, através
de distribuição de massa no sistema. Amortecimento, através de equipamentos que
limitem a amplitude de vibração. Isolamento através de materiais elásticos.

10 - RESÍDUOS
A geração de resíduos provenientes da construção se classifica em materiais
inertes, não inertes e perigosos. Os resíduos inertes deverão ser dispostos em
caçambas adequadas para a destinação em aterro comum. Já os resíduos
caracterizados como perigosos deverão ser encaminhados para aterros industriais
ou para incineração de modo que não ofereçam perigo à saúde da população.
Todo local de armazenamento, tratamento, destinação transitória, permanente
e/ou disposição de resíduos perigosos deverá ser identificado, sinalizado e
protegido, a fim de impedir a entrada de pessoas não autorizadas, bem como
informar àquelas que potencialmente poderão entrar em contato com os mesmos,
sobre os riscos pertinentes no local conforme a legislação aplicável. Tais locais
deverão ser controlados por pessoas designadas pelo setor responsável.
Os resíduos sólidos produzidos por processos e operações da empresa serão
convenientemente
classificados,
estocados,
acondicionados,
coletados,
transportados e tratados e/ou dispostos de forma a evitar riscos à saúde, a
segurança dos trabalhadores e ao meio ambiente.
Na fase de construção, os resíduos mais característicos são caliças, tijolos,
concreto, madeiras, metais, latas de tinta, estopas, entre outros. Estes resíduos
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deverão ser destinados de maneira adequada a não contaminar o solo e lençol
freático da região, assim como não ocasionar perturbações vizinhas.
Na fase de operação, os resíduos gerados serão basicamente matéria
orgânica, recicláveis, rejeitos (resíduos não passíveis de reciclagem) e outros
classificados como perigosos, os quais deverão ser acondicionados separadamente
para destinação adequada.
Os resíduos classificados como perigosos são os provenientes dos exames
de sangue, urina e saliva. Os demais exames são todos não invasivos e não geram
resíduos de nenhuma espécie. Até a realização da coleta, o acondicionamento
destes resíduos deverá ser em local limpo e seco com caçambas fechadas, para a
não ocorrência de odores e proliferação de insetos e animais. Os resíduos
recicláveis deverão ser enviados de maneira direta ou indireta para indústrias
recicladoras.
É essencial que sejam conhecidas as quantidades de resíduos produzidos em
determinados locais, bem como suas disposições espaciais e temporais, para que
possam ser tomadas medidas adequadas para a minimização da geração,
reutilização e reciclagem dos resíduos.
Medidas que deverão ser abordadas constarão do Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (PRGS), quando o empreendimento já se encontrar em fase de
operação. Já na fase de construção deverão ser abordadas no Plano de
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil.

11 - EMISSÃO DE POLUENTES
O empreendimento não possui características poluentes. Na fase de
construção, é necessário tomar simples medidas a fim de evitar a emissão de
materiais particulados (partículas de material sólido e líquido capazes de
permanecer em suspensão) como é como é o caso de poeiras e fuligem. Esses
contaminantes podem ter origem nos processos de combustão (fuligem e partículas
de óleo) ou então ocorrem da suspensão de material particulado devido à ação do
vento.
Durante a fase de operação não haverá liberação de gases, poeiras, fumos e
névoas em quantidades suficientes para alterações significativas da qualidade do ar
atmosférico. Durante a fase de construção, as atividades envolvendo equipamentos
pesados, tais como carretas, retroescavadeiras, guindastes móveis, compressores,
caminhões para transporte de materiais e outros, além de gerarem poeiras, também
causarão emissões atmosféricas devido à queima de óleo diesel, porém estas
emissões são pouco significativas e incapazes de alterar a qualidade do ar.
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12 - SISTEMA VIÁRIO
O sistema viário do entorno do empreendimento contém vias que formam
importantes corredores da cidade. Esse sistema de vias já está consolidado e em
bom estado de conservação. Em função da proximidade do Aeroporto Internacional,
existe na região uma grande oferta de estacionamentos, inclusive em frente ao local
de implantação do empreendimento.
A previsão de atendimento quando o Science (diagnósticos) estiver operando
a 100% da capacidade desejada é de 15 pessoas/hora, ou 90 pessoas durante os 3
turnos de funcionamento. Para este uso, o acesso ao empreendimento se dará
sempre com hora marcada e será utilizada a própria estrutura de estacionamento,
que deve contar com 270 vagas, conforme já foi demonstrado.
Para os demais usos, poderá ser necessária a utilização das estruturas de
estacionamento existentes no entorno.
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13 - PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO
Conforme demonstrado na prancha 25, não existe em toda a extensão do
lote, nenhuma espécie de árvore de qualquer porte. Com a construção, está previsto
o plantio de árvores de porte e tipo adequados às vias públicas e ao
empreendimento, como forma de humanizar a edificação, valorizar a perspectiva do
entorno e colaborar no conforto ambiental, proporcionando áreas de sombra ao
longo da caminhada pela entorno da edificação.
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14 - CONTRAPARTIDA PROPOSTA PELA SCIENCE
Considerando a interação da iniciativa privada com a comunidade local,
intermediada pelo poder público, o Projeto Science se compromete a servir o
Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, localizado na Rua Paulino de Siqueira
Cortês, 2.304, CEP 83005-040, São José dos Pinhais, Paraná, disponibilizando seus
laboratórios biomoleculares (genômicos) e bioquímicos, mais todo o seu conjunto de
provas de imagem, todos os dias no horário de 01:00h às 02:00h, como
contrapartida social no interesse do desenvolvimento da população local.
Na contrapartida proposta, define-se que todos os serviços prestados
constituirão parte integrante da referida Fundação Beneficente, e que todos os
exames realizados participem do processo de estudos e pesquisas também do
referido Instituto, com autorização prévia de todos pacientes preservando o sigilo
médico e obedecendo aos padrões locais, nacionais e internacionais de pesquisa
científica.
Horário na madrugada
O horário entre 1:00 e 2:00 horas da madrugada, reservado para o
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, proporciona
vantagens significativas para todas as partes envolvidas.
Em virtude da quase inexistência de trânsito no horário programado, a
logística entre o Hospital e Maternidade São José dos Pinhais e a Science, distantes
aproximadamente mil metros, será fácil e tranquila.
Deve-se considerar a baixa demanda por ambulâncias neste horário, o
silêncio e conforto da noite, a rapidez no traslado, o acesso especial pela área de
cargas e descargas, tudo sem causar interferências urbanas.
Por parte da Science, esse período de atendimento para a contrapartida
compreende o horário estendido em uma hora além de seu turno convencional. Por
parte dos pacientes, o deslocamento neste contra fluxo facilita o ir e vir. Por parte
dos médicos do Sistema Municipal de Saúde, os exames mais simples estarão
disponíveis através da web, com laudos finais e nos casos de exames radiológicos,
com segundo laudo, já na manhã do mesmo dia. Quanto aos exames mais
complexos, os laudos serão finalizados após 48 horas. O sistema irá funcionar
todos os dias do ano, exceto na páscoa, natal e ano novo.
Este modelo representa um ganho de qualidade importante e notório para o
Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, o que o posicionará como a melhor
entidade da Região Metropolitana. Nenhum outro hospital dispõe de um conjunto de
equipamentos de diagnóstico por imagem e laboratório, com a tecnologia ofertada
pela Science.
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15 - IMPACTOS
Após a análise dos dados referentes aos possíveis impactos que a
implantação do empreendimento irá gerar, podemos afirmar que estes serão
positivos. Com algumas medidas que irão potencializar o empreendimento e outras
que irão minimizar os impactos negativos, o Science será de grande importância
para o desenvolvimento do Município.
POSITIVOS
● Valorização imobiliária;
● Criação de postos de trabalho diretos e indiretos, absorvendo demanda local;
● Transformação de São José dos Pinhais em uma referência nacional e
internacional em diagnósticos médicos;
● Enriquecimento sociocultural da população, através dos auditórios,
restaurante e áreas de exposição presentes no empreendimento;
● Elevação da qualidade da saúde da população do município, através da
contrapartida oferecida, ajudando a tornar São José dos Pinhais referência
em saúde pública;
● Melhoria do calçamento e iluminação na área do empreendimento;
● Melhoria das condições paisagísticas e ambientais em virtude da definição do
partido arquitetônico e do plantio de árvores na área do empreendimento.
NEGATIVOS
● Radiação Magnética gerada pelos equipamentos de ressonância;
Estes efeitos foram mitigados pelo posicionamento dos equipamentos na
implantação da edificação. Os raios de ação dos magnetos não extrapolam os
limites dos alinhamentos prediais do lote, portanto não causam nenhum
impacto à vizinhança.
● Produção de resíduos perfurocortantes ou contaminantes, provenientes de
exames de sangue, saliva e urina;
Haverá rigoroso controle da segregação, tratamento, acondicionamento,
descarte e destinação final de todos os resíduos provenientes dos exames
geradores dos mesmos, respeitando normas nacionais, internacionais e a
legislação vigente.
● Acréscimo na circulação e estacionamento de automóveis.
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16 - CONCLUSÃO
O Estudo de Impacto de Vizinhança avalia as interconexões deste projeto
com o ambiente circunvizinho no sentido de identificar possíveis impactos e
apresentar soluções adequadas. No presente enquadramento, percebe-se
claramente a harmonia do Projeto Science quanto às interferências urbanas.
Relativamente aos projetos de arquitetura e engenharia, este
empreendimento pretende ser um marco em nível nacional e mesmo internacional
ao se utilizar, em sua plenitude, de avançadas tecnologias de modelagem (como o
Building Information Modeling) e de gestão (como Infrastructure Lifecycle
Management) do ambiente construído, que incluem processos de gestão da sua
operação que obedecem padrões de sustentabilidade certificados (AQUA-HQE e
LEED).
Nas sociedades avançadas, o sistema de produção ou prestação de serviços
geradores de riquezas precisa ser compreendido muito além da geração de
oportunidades de emprego, da contribuição social através de tarifas e impostos, e
logicamente, da obtenção de lucro. Trata-se da responsabilidade socioambiental no
sentido de promover e desenvolver as pessoas, seu bem-estar, sua realização, seu
crescimento e desenvolvimento.
Nesta linha, o conjunto Science constituído pela Science Medical Center
SPE-SA, Fundação Science, Instituto Science, Science Exportações e Importações,
Cooperativa Science, se compromete a estender seu atendimento por mais uma
hora, entre 1 e 2 horas da madrugada, prestando serviços de provas genômicas,
provas bioquímicas e provas de imagem para a Secretaria Municipal de Saúde,
precisamente o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. Serão
disponibilizados 12 exames por equipamento, ultrapassando mais de 144 exames
diários em equipamentos de altíssima tecnologia e eficácia incluindo a Tomografia
de 640 cortes, a Ressonância de 3 Tesla, o PET-CT de última geração, a radiologia
digital em equipamento único na América Latina, sem similar, entre outros. Se
convertido em dinheiro, apenas para efeito de percepção, o valor total ultrapassa R$
100.000,00 (cem mil reais) por dia ou R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por
mês.
Todo este montante é uma contribuição do Sistema Science, através da
Fundação e do Instituto Science para a melhoria de qualidade de vida da
comunidade municipal. É uma prova inconteste de responsabilidade social. Esta
participação integrará o Balanço Socioambiental da organização.
É muito difícil descrever o alcance desta atitude. A Science reunirá a mais
sofisticada e avançada tecnologia de serviços de diagnóstico por imagem e
laboratório provavelmente da América Latina. Logicamente não se trata de uma
competição de equipamentos. O ponto essencial é que as pessoas poderão dispor
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da medicina diagnóstica de excelência como se estivessem em qualquer país de
primeiro mundo ou em qualquer capital renomada do planeta, como Londres, Nova
Iorque, Hong Kong por exemplo.
As provas genômicas permitem o novo sequenciamento genético, completo e
total, com a identificação da herança genética, a pesquisa de marcadores tumorais,
a investigação de doenças infecciosas, a compatibilidade farmacogenética, a biópsia
líquida e todo um sistema de prevenção genética.
As provas bioquímicas acompanharão o que existe de mais avançado no
mundo nas áreas adrenal/hipófise, anemia, virus sanguíneo, metabolismo ósseo,
cardiovascular, diabetes, doenças infecciosas, inflamação, aparelho reprodutor,
tireoide, marcadores tumorais, saúde prostática. Nesta última área, a Science
realizará exames de p2PSA Hybritech além de constatar o índice de Saúde
Prostática. Trata-se, portanto, da mais avançada tecnologia bioquímica, alcançando
o diagnóstico preciso sem necessidade de biópsia invasiva.
As provas de imagem serão realizadas em equipamentos de última geração,
os mais avançados, nas áreas de tomografia, ressonância, PET/CT, radiologia
digital, ultrassom, termografia, tomo de coerência visual, detecção de dor,
diagnóstico de otorrino, testes de esforço e capacidade pulmonar, testes
neurológicos, dermatológicos, nutricionais, oferecendo conforto incomparável para o
paciente e permitindo um conjunto de provas de excelência, tudo acessível pela
web.
O desafio da Science é contribuir com o conceito da cidade de São José dos
Pinhais, tornando-se um marco referencial na medicina diagnóstica, na excelência
tecnológica, na arquitetura e design, na responsabilidade socioambiental, na
contribuição cultural, no desenvolvimento do conhecimento e na expansão da
sensibilidade humana. O desafio da Science é participar da identidade do município,
através da ciência e tecnologia, é melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Science, ciência e vida.
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QUALIFICAÇÃO: Arquiteto
CAU: A72562-5
ENDEREÇO: Rua Padre Júlio Saavedra, 43
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18 - INFORMAÇÕES GERAIS
Data prevista para início das atividades no local: julho de 2019
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PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Indicação Fiscal:

Data:

122010004000

(20/04/2017)

ATENÇÃO: Esta guia tem como objetivo orientar o contribuinte sobre a utilização do seu lote.
Este formulário NÃO DÁ DIREITO A CONSTRUÇÃO , que deverá ser autorizada pelo Município através do
respectivo ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
Deve-se ainda observar que sempre prevalecerá o definido em lei. Todo e qualquer documento (mesmo que gerado
pela autoridade competente da prefeitura) perde sua validade se estiver em desacordo com o definido na lei vigente.
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INFORMAÇÕES DO IMÓVEL
ENDEREÇO: ROD BR 376, 428
BAIRRO: CRUZEIRO

LOTEAMENTO: SUBDIVISAO

MATRÍCULA: LOTE: A749

OFÍCIO: -

QUADRA: -

30

metros
40

DIRETRIZES VIÁRIAS
Deve-se consultar o DPTU sobre as diretrizes de
abertura ou alargamento das ruas para o local, antes
de elaborar os projetos.
Rodovia BR – 376 / Rua Guaraqueçaba / Manoel Ribas
Deve-se apresentar a anuência da Concessionária para os
acessos.

Eixo de Comércio e Serviço 2
Altura máxima - Base: 14 pavimentos. (4), (5)
Coeficiente de aproveitamento – Base: 2,5
Potencial construtivo máximo a receber – 2 (9)
Taxa de ocupação máxima – 60%
Taxa de permeabilidade mínima – 20%
Recuo frontal – 10,00m do alinhamento predial de
outras ruas. (12). 15,00m a partir da faixa de domínio da

Usos permissíveis a critério do CMPDU:
– Habitação transitória 2. (17), (18);
- Condomínio de sub-lotes;
- Condomínio Edilício horizontal;
- Condomínio Edilício vertical; (14), (15),(16).
- Público 2;
- Público 3;
- Publico 4.
(19),(21),(22).
- Comércio 3;
- Serviço 3;
(19),(20),(21),(22),(24).
- Comércio e serviço específicos (25).
- Extrativista (26).

Rodovia Federal

São proibidos os usos não especificados.

Parcelamento mínimo:
Testada: 20,00m

Atender toda a legislação pertinente leis: 105/2012(Código
de Obras); Lei 107/2016 de (uso do solo); 6766/79 –
parcelamento (federal); - parcelamento (municipal); Lei 29/97 –
plano de arborização do passeio público – a ser Indicado no
projeto arquitetônico a ser aprovado; 12.651/2012 e alterações Código florestal (federal). Lei 67/2011- Código Ambiental
Municipal.

Afastamento mínimo das divisas – 3,00m (12)
Densidade residencial máxima (unidade habitacional /
hectare): Alta – 250.

Área: 760,00m2

Parcelamentos devem ser aprovados junto à Prefeitura,
COMEC e IAP.
Nos lotes de esquina a testada mínima deverá ser acrescida
do recuo obrigatório previsto para a zona.
Aprovar diretriz de arruamento no DPTU.
Obter a anuência da COPEL, SANEPAR e IAP.
Prever a colocação de meio fio e revestimento das vias.
O sistema de drenagem deverá ser tubulado e aprovado
pela SEMVOP.

Terrenos com área de 10.000,00m2 ou maiores e/ou
com uma das divisas com mais de 200m devem passar
pela análise do DPTU, para parcelamentos ou qualquer
uso que se pretenda no imóvel. Cap II Artigo 6º § 7º da
Lei Complementar 107/2016
Verificar possível inexistência de infraestrutura urbana a
qual ficará ao encargo do proprietário, inclusive a
abertura de ruas, atendendo ao Inciso V do Artigo 18
da Lei Federal 6.766/79 e demais exigências da Lei
Municipal ou Estadual.
Usos Adequados:
- Habitação unifamiliar; (14), (15)
– Habitação transitória 1. (17), (18);
– Público 1;
- Público 5; (19),(21),(22);

Para a supressão de vegetação, aterros, terraplanagens ou
drenagens é necessária a análise da SEMMA e as licenças
ambientais do Instituto Ambiental do Paraná, caso necessário.
Se houver no terreno, confrontar ou existir nas proximidades
lagos, rios, córregos ou nascentes deve - se respeitar a área
de preservação permanente a partir de suas margens
Conforme lei Federal 12.651/2012 e alterações, e, Resolução
Conjunta IBAMA/SEMMA/IAP nº 05/2008. Não é permitida a
edificação nem a utilização destas áreas, sendo necessária
sua recuperação, caso esta esteja degradada.
Por ocasião da aprovação do projeto, apresentar anuência dos
condôminos, quando tratar-se de reforma ou ampliação em uma
ou mais unidades em condomínio.
Deve ser previsto o espaço de carga e descarga, embarque e
desembarque, estacionamento e pátio de manobras, internos ao
lote.
Para a obtenção do certificado de Vistoria de Conclusão de obra
(CVCO),
deve-se
solicitar
o
habite-se
junto
à
SANEPAR/Secretaria Municipal de Urbanismo, antes do
fechamento do sistema de esgoto.
Informações básicas para a elaboração dos projetos. É
obrigatório o cumprimento de toda a legislação vigente,
citada ou não.

1.

Observar condicionantes e restrições contidas no
Capítulo IV da presente Lei Complementar.

-– Comércio 1;
- Serviço 1; (19,(20),(21),(22).
-- Industrial 1; (19,(20),(21),(22)

2.

Usos condicionados à anuência da Secretaria
Municipal de Urbanismo e/ou outras Secretarias
envolvidas na aprovação do projeto conforme Artigo
22 e Anexo IV desta Lei Complementar

As áreas que estiverem dentro do limite de manancial
estabelecido por legislação estadual deverão
obedecer aos parâmetros urbanísticos definidos na
legislação estadual.

3.

Proibido parcelamento conforme Lei Federal 6766/79.

4.

Refere-se a altura máxima da edificação com ou sem
recebimento de potencial construtivo.

5.

Observar as disposições dos artigos 43 e 44 da
presente Lei Complementar.

- Comércio 2;
- Serviço 2
– Industrial 2; (19),(20),(21),(22),(23).

6.

Altura máxima de 30 metros para galpões, barracões
e edifícios similares para uso não habitacional. A
altura máxima de 3 pavimentos para demais usos.

7.

A altura máxima dos imóveis da ZECH será definida
pelo cone visual conforme o Art. 16 e Anexo III da
presente Lei Complementar.

8.

9.

Altura da edificação de acordo com normas técnicas e
vigilância sanitária para o bom andamento das
atividades. A altura máxima de 3 pavimentos para uso
habitacional e público.
A ser regulamentado em lei específica.

10. Taxa de ocupação máxima de 10% para Zona Rural;
Taxa de ocupação máxima de 20% para os lotes com
testada para as vias descritas no §3º do artigo 21 da
presente Lei Complementar.
11. Taxa de permeabilidade mínima de 80% para Zona
Rural; Taxa de permeabilidade mínima de 70% para
os lotes com testada para as vias descritas no §3º do
artigo 21 da presente Lei Complementar. §3º do artigo
20 da presente Lei Complementar.
12.

Observar as disposições dos artigos 46 e 47 da
presente Lei Complementar.

13.

Observar condicionantes e restrições contidas nos
Capítulos II e III da presente Lei Complementar.

14. Todos os usos habitacionais com 50 unidades
autônomas ou mais deverão apresentar Estudo de
Impacto de Vizinhança, conforme o §9º do artigo 30
desta Lei Complementar.
15. A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de
coleta de esgoto, observar as disposições do do
artigo 29 da presente Lei Complementar.
16. Para 20 ou mais unidades habitacionais, observar as
disposições do §6º do artigo 30 da presente Lei
Complementar.
17. Para 20 ou mais leitos, observar as disposições do
§4º do artigo 30 da presente Lei Complementar.
18.

Deverão ter seus acessos analisados e aprovados
pelo órgão municipal responsável pelo trânsito,
conforme §7º do artigo 30 da presente Lei
Complementar.

19. Os usos a partir de 300m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não) deverão ser
analisados pelo órgão municipal responsável pelo
trânsito, conforme artigo 26 desta Lei Complementar.
20. Os usos a partir de 1.500m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não), serão
considerados permissíveis conforme artigo 27 da
presente Lei Complementar, excetuando os proibidos.
21. Os usos a partir de 5.000m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não), deverão
apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança,
conforme artigo 28 da presente Lei Complementar.
22. A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de
coleta de esgoto, observar as disposições do artigo
29 da presente Lei Complementar.

23. Os usos condicionados submeter-se-ão à análise das
Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente,
Transporte e Trânsito, Viação e Obras Públicas e/ou
Saúde conforme artigo 22 e Anexo IV desta Lei
Complementar.
24. Não será permitido condomínio para estas
classificações.
25. Os usos e atividades classificados nessa categoria
deverão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança.
26. Observar as disposições do inciso VI e § 5º do artigo
25 da presente Lei Complementar.
27. Observar as disposições do inciso VII e do § 6º do
artigo 25 da presente Lei Complementar.
28. Extração mineral desde que vinculado ao poder
público.
29. A Zona Especial Aeroportuária seguirá os parâmetros
conforme legislação específica.
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