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APRESENTAÇÃO
1.1. Objetivo
Amenizar conflitos de uso e ocupação do solo, evitando o desequilíbrio do crescimento urbano,
avaliando os pontos positivos e negativos do Empreendimento, garantindo condições mínimas
de ocupação dos espaços, sempre levando em consideração a qualidade de vida da população
residente em suas proximidades.

1.2. Justificativa
OEstudo de Impacto de Vizinhança é uma exigência trazida pelo Estatuto da Cidade em seus
artigos 36 e 37, a elaboração deste Estudo realizou-se em conjunto com o quadro técnico
próprio e equipe contratada pela Siderquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Foi estabelecido um diagnóstico dos possíveis impactos do Empreendimento, o qual possibilitou
a elaboração da matriz de impactos.
A empresa quer firmar seus compromissos com o Município de realizar uma obra consciente
levando em conta o desenvolvimento da região e sempre manter prioritariamente as questões
ambientais e de sustentabilidade, a empresa se preocupa com o que a implementação de um
empreendimento como este pode gerar e se antecipa para amenizar os impactos possíveis.
1.3. Legislação Aplicada
- Estatuto da cidade na lei 10.257/2001;
- Lei complementar nº 100/2015 e alterações - Lei do Plano Diretor;
- Lei complementar nº 107/2016 e alterações – Lei Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo;
Os mapas, levantamentos da região e demais informações foram todos analisados e
representados na versão mais atualizada disponível na Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais.
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2. ASPECTOS LOCAIS
2.1. Macrolocalização do Empreendimento

2.2. Macrozoneamento do Empreendimento

Fonte: PMSJP
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O lote do Empreendimento está localizado em São José dos Pinhais dentro do Distrito Industrial
Campo Largo da Roseira na Macrozona dos Distritos Industriais conforme Anexo I – Mapa de
Macrozoneamento Municipal – Lei Complementar 100.2015.

2.3 Localização Geográfica
Localiza-se na Região Leste do Estado, fazendo divisa com a região Sudeste de Curitiba, inserida
dentro da Região Metropolitana de Curitiba.
Endereço: Rua Juvenal Cardoso Gomes, Campo Largo da Roseira, São José dos Pinhais.

2.4 Distâncias
Do centro da Capital: 34,1 km
Do Porto de Paranaguá: 100,0 km
Do Aeroporto Afonso Pena: 21,8 km

2.5 Municípios Limítrofes
Norte: Curitiba
Sul: Tijucas do Sul
Leste: Piraquara
Oeste: Fazenda Rio Grande
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2.6 Microlocalização do Empreendimento

Fonte: Google
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Rua Juvenal Cardoso Gomes, vista do lote do empreendimento.

Rua Juvenal Cardoso Gomes, vista do lado esquerdo do lote do empreendimento
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Rua Juvenal Cardoso Gomes, vista do lado direito do lote do empreendimento.
.
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3. CARACTERÍSTICA DO EMPREENDIMENTO
Barracão pré fabricado para fins Industriais, atividade de Indústria de Transformação de Produtos
Químicos.

3.1 Área do Terreno
Área de 48.400,00m² conforme matrícula e levantamento topográfico abaixo.

Fonte: PR Rocha Topografia

3.2 Documentação
Número da Matrícula: 69.903 (2a Circunscrição)
Incra no 950.190.958.107-0
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3.3 Área do imóvel
A construir: 19.866,00m2, sendo 18.060,00m² para área de barracão e 1.806,00m² para
administração.

3.4 Estimativa Aproximada de Funcionários
Serão considerados o número em torno de 189 funcionários.

3.5 Horário de Funcionamento
Horário de funcionamento das 08:00 até as 18:00hs.

3.6 Matérias Primas e Insumos
Descrição e quantidade diária:
Aminas - 5,0 Ton
Emulsões - 6,5 Ton
Graxas de origem animal, vegetal e mineral – 17,0 Ton
Monômetros – 14,0 Ton
Sais Orgânicos – 6,0 Ton
Tensoativos – 6,0 Ton

3.7 Produtos e subprodutos gerados
Aditivos – 15,0 Ton
Amaciantes – 11,00 Ton
Antiespumantes – 22,50 Ton
Detergentes – 2,5 Ton
Dispersantes – 9,0 Ton
Emulsões – 12,0 Ton
Estabilizadores – 22,0 Ton
Resinas – 41,0 Ton

3.8 Resíduos Gerados
3.8.1 Poluentes Sólidos (descrição e fonte de origem)
Sucatas Ferrosas, tambores usados, bombas plásticas, lixo comum, madeira, óleo mineral
usado, EPI´s não contaminados, lodo E.T.E., lâmpadas, pilhas e baterias, vidros, sólidos
contaminados, resina, toners/cartuchos, entulho, containers.
Todos os resíduos gerados do setor produtivo ou na área da empresa tem seu transporte,
coleta e destinação final de forma ambientalmente correta, seguindo as Normas e Leis Estaduais
e/ou Federais.
3.8.2 Poluentes Líquidos (descrição de origem)
Água usada para limpeza dos equipamentos industriais – Estação de tratamento dos
Efluentes – ETE, após tratamento físico-químico o efluente é reutilizado no processo industrial, o
lodo gerado é armazenado em tanques para destino de co-processamento em fornos de
cimento.
3.8.3 Poluentes Líquidos (descrição e fonte de origem)
Equipamentos: aquecedor de fluído térmico tenge e aquecedor de fluído térmico truacrtec.
Fonte de origem: queima óleo BPF 1ª
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3.9 Trânsito diário de veículos leves e pesados
O fluxo diária é de aproximadamente 100 veículos leves e 20 veículos pesados.

3.10 Implantação

Fonte: Genius Loci Arquitetura.
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3.11 Estatística

*A estatística elaborada acima pode sofrer alterações no decorrer da elaboração do projeto
arquitetônico protocolado.
Fonte: Genius Loci Arquitetura

3.12Estacionamento
O empreendimento contará com 184 vagas destinadas para estacionamento, sendo maior que o
mínimo exigido que é 107vagas.

3.13 Obra
Método construtivo- Pré Moldado

4. CONFIGURAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Para a definição das áreas de influência levou-se em consideração a composição de várias cartas
temáticas disponíveis no site da Prefeitura de São José dos Pinhais. Neste estudo foram
utilizados dois raios de influência. Considerou-se que a influência mais direta está inserida em
uma circunferência de raio de 500 metros, contados a partir do centro geométrico do lote do
empreendimento. Também foi considerada uma área de influência indireta, inserida em uma
circunferência de raio de 1.000 metros, contados a partir do mesmo centro do círculo de raio de
500 metros.

4.1 Área de Influência Direta
A Área de Influência direta de um empreendimento deve ser entendida como aquela que fica no
entorno imediato ou nas ruas mais próximas do empreendimento.
Ampliamos essa área para um raio de 500 metros, assim poderemos analisar os efeitos de
maneira mais abrangente.
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4.2 Área de Influência Indireta
A Área de Influência Indireta diz respeito aos logradouros mais distantes, ela não é atingida
diretamente, mas sofre conseqüências da mesma forma, porém em níveis menores. Nesse caso
consideramos um raio de 1.000 metros

4.3 Identificação da vizinhança
A região é predominantemente residencial com grandes áreas de terra, tendo configuração mais
rural, um pequeno loteamento, algumas áreas comerciais e industriais nas proximidades e por se
tratar de um empreendimento Industrial, atende os parâmetros estabelecidos, tendo em vista
que há outros empreendimentos do mesmo porte na região. Neste caso o empreendimento tem
uso adequado para a localização onde será implantado, mesmo tendo algumas residências
próximas.

Vizinhança (Ao longo da Via)
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4.4 Atividades do Entorno
No entorno do empreendimento a ocupação é predominantemente formada por chácaras de
moradia, um pequeno loteamento e após o raio de influência direta há usos formados por
comércio. Há uma tendência da região em absorver empreendimentos desta natureza, devido
à proximidade com a Fábrica da Volkswagen e outras indústrias da região e também a estrutura
viária da Avenida Volkswagen Audi que conecta-se a BR 376.

4.5 Densidade Populacional
Segundo a previsão do Censo do IBGE/2010 a Densidade Populacional da região é de 0 a
10hab/ha. Portanto não aumentará o adensamento populacional que ainda se encontra dentro
do mínimo estipulado e não causará impacto na região, devido ser um empreendimento
Industrial.

4.6 Equipamentos Urbanos e Comunitários
4.6.1 Vias Públicas
O Empreendimento encontra-se em região apropriada para a sua função, por se tratar de uma
Zona Industrial e de Serviço 2 e possuir parte da via de acesso vinda da BR 376 que circundam o
município, além da via arterial de acesso principal ao Empreendimento Rua Antônio Singer que
dá acesso a perimetral rural Padre Francisco Proft que tem uma previsão de diretriz de 40,00m.
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Av. Volkswagen Audi

4.6.2 Vias de acesso ao Empreendimento
A Avenida Volkwagen – Audi e a Rua Antônio Singer vem da BR-376,a Rua Antônio Singer após a
rotatória da Audi será usada para chegar ao endereço do empreendimento. O acesso de
automóveis e pedestres para o empreendimento será feito exclusivamente pela Rua Padre
Francisco Proft, com pavimento novo sem drenagem e na Rua do Empreendimento um anti-pó
precário. Nestas ruas mais próximas não há calçamento para pedestres. Abaixo algumas
imagens para ilustrar melhor.
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Rua Antônio Singer

Rua Antônio Singer (acesso para a Rua Padre Francisco Proft)
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Rua Padre Francisco Proft (Rua de acesso ao Empreendimento)

Rua Padre Francisco Proft (acesso para a Rua Juvenal Cardoso Gomes)

18

Estudo de Impacto de Vizinhança

Rua Juvenal Cardoso Gomes

4.6.3 Abastecimento de Água
O Empreendimento será abastecido pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR,
através das redes de distribuição. A estimativa de consumo é 2.200.000 litros/mês.

4.6.4 Esgoto
Empreendimento terá uma estimativa de esgoto total de 35m3/mês o qual será tratado através
de uma ETE a ser aprovada pelo IAP, conforme o relatório de inspeção ambiental.

4.6.5 Energia Elétrica
O local onde o empreendimento será construído possui rede elétrica da Companhia Paranaense
de Energia Elétrica – COPEL.
Esta região é atendida na questão de infraestrutura de redes de abastecimento.
Poderá haver necessidade de algumas complementações ou ampliações de capacidade da rede
de energia elétrica para atender exclusivamente este empreendimento.
A empresa executora do empreendimento será responsável pela aprovação dos projetos e
pela eventual necessidade de implantação da infraestrutura exigida pelos órgãos públicos
competentes.
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4.6.6 Saúde e Educação
O Município de São José dos Pinhais possui escolas municipais, estaduais e particulares , assim
como postos de saúde, hospitais e creches, analisando os raios de influencia, foi identificado a
presença do equipamento comunitário, a Unidade de Saúde do Campo Largo, no Raio de
Influencia Indireta.

4.6.7 Lazer e Cultura
Define-se como lazer e cultura, praças com áreas verdes; parques; centros comunitários com
oficinas de arte, música, artesanato; espaços para recreação e prática de esportes.
Com base nos raios de influência a região não possui nenhum espaço de lazer ou cultura
próximo a esta região.

4.7 Demanda por Serviços Públicos
O empreendimento oferecerá assistência médica e odontológica aos funcionários, desta forma
não utilizando os serviços públicos.

4.8 Geração de Tráfego
Durante a construção há a possibilidade de exercer impactos na área de Influência Direta –
porém com adoção de medidas de controle a critério da construtora e dos órgãos públicos,
minimizará este transtorno.
Após a implantação empreendimento, pode exercer impacto na área de Influência Direta – que
exige a adoção de medidas de controle.
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O Empreendimento está localizado numa área urbana e predominantemente residencial, sendo
essa bem espaçada devido a região ser caracteristicamente formada por chácaras de moradia e
um pequeno loteamento as vias do entorno o são pavimentadas, sendo que o local é próximo a
Rua Antônio Singer e a Avenida Volkswagen facilitando o escoamento do tráfego.
Após a implantação do empreendimento haverá um pequeno aumento no volume do tráfego de
carros e alguns caminhões acima de 20ton, porém os transtornos decorrentes impactará de
forma leve o transito existente atualmente, informados no ítem 3.9.
Com relação ao impacto da circulação de veículos a empresa fará informativos educacionais aos
caminhoneiros que trafegam nesta região para os cuidados dos transeuntes e ter uma velocidade
reduzida neste local.
Os veículos e maquinários a serem utilizados na obra, irão obrigatoriamente estacionar no
interior do lote.

4.9 Demanda por Transporte Público
O município de São José dos Pinhais possui uma vasta cobertura de linhas urbanas, rurais e
linhas metropolitanas. A Secretaria Municipal de Transportes e Transito – SEMUTTRAN, é
responsável pelo gerenciamento, planejamento operacional, fiscalização do transporte coletivo
de passageiros, operação e exploração dos terminais rodoviários, pontos de parada, fiscalização
dos serviços de fretamento. Passam pelas ruas próximas algumas Linhas Rurais, tendo um único
ponto de ônibus próximo na rua Padre Francisco Proft, e a linha de ônibus da Empresa Sanjotur –
Contenda – Via Campo Largo, apesar que será fornecido aos funcionários Transporte Particular.

Fonte: Base de dados PMSJP

4.10 Uso e Ocupação do Solo
Quanto ao uso o empreendimento enquadra-se em Industrial 4, ou seja, edificação destinada à
atividade industrial com alto potencial de geração de incômodo.
Quanto a Natureza o empreendimento de certa forma é nocivo e perigoso, mas todos os
resíduos gerados no setor produtivo ou na área da empresa tem seu transporte, coleta e
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destinação final de forma ambientalmente correta, seguindo as Normas e Leis Estaduais e/ou
Federais.
Quanto a Escala o empreendimento é de grande porte.
Quanto aos parâmetros de uso, ele é adequado ao zoneamento devido ao tipo do
Empreendimento.

4.11 Valorização Imobiliária
Com a implantação do empreendimento, será propício o desenvolvimento e a expansão do
comércio e serviço local. Portanto, não haverá desvalorização de qualquer área próxima ao
empreendimento, tendo em vista o aumento da oferta de emprego e renda na região,
principalmente para os pequenos comerciantes.

4.12 Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural
A paisagem urbana é o resultado das mudanças do meio físico provocadas pelo homem, sendo
uma paisagem natural modificada em sua dinâmica, ligada aos sistemas políticos e econômicos
dominantes ao longo do processo histórico (Mercante 1991).
Embora de caráter bastante subjetivo, é possível atuar de maneira equilibrada ocupando de
maneira planejada, aproveitando as características naturais do solo.
Uma vez que a região é de característica predominantemente formada por chácaras de moradia
e um pequeno loteamento e após o raio de influência direta há usos formados por comércio, e
que a mesma encontra-se na zona urbana, considera-se que não haja impacto da sua instalação.
Considerando a região após o raio de influência direta onde será implantado possui grandes
ocupações desta tipologia de empreendimento, portanto, só tem a acrescentar para valorizar a
região. A altura de 15,00m do edifício é relativamente baixa causando pouco impacto visual.
Quanto à preservação do patrimônio histórico e cultural o empreendimento não exerce impacto

5. ASPECTOS AMBIENTAIS
5.1 Ruídos
Poderá ocorrer geração de ruídos durante a fase de construção da obra, devido aos maquinários a
serem utilizados, para mitigar estes impactos a Construtora compromete-se à estabelecer
horários para realização das atividades que envolvam altos índices de ruídos, a obra funcionará
em horário comercial e apenas nos dias úteis da semana, utilizará máquinas e equipamentos em
bom estado de conservação, se necessário mantê-las com silenciadores.

5.2 Ventilação e Iluminação
Não é possível determinar devido a possibilidade de alterações das condições da vizinhança
durante a vida útil da edificação em estudo, mas pode-se afirmar que pelo posicionamento do
barracão mostrado no ítem 3.10 Implantação, com altura prevista de 30,00metros, que em
relação das divisas com a média de afastamento de 10,00 metros a insolação projetará uma
sombra . Em relação a ventilação, devido a área de implantação do Empreendimento não afetará
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as construções vizinhas, mas poderá ter emissões fugitivas que obedecerão os padrões da
Resolução SEMA no 016/14 e Lei Estadual no 13806/02.
Na imagem abaixo, é possível verificar as afirmações acima citadas.

5.3 Calor e Vibrações
O Empreendimento poderá gerar calor e ruído em função dos maquinários e equipamentos,
porém não alterará a temperatura local, para o caso analisado, a possibilidade da geração de
vibrações somente é possível e relativamente baixa na fase de construção, proveniente da
utilização intensiva de maquinário e por um breve espaço de tempo.

5.4 Resíduos da Construção Civil
Os resíduos sólidos produzidos na fase da construção do Empreendimento deverão ser
classificados, separados adequadamente, estocados ou armazenados, para posterior coleta e
encaminhamento, resíduos inertes serão encaminhados para aterros comuns, resíduos
recicláveis separados para posterior aproveitamento, os resíduos perigosos terão destinação
apropriada para evitar contaminação e causar algum perigo à saúde da população e ao meio
ambiente.
Lei Municipal 958 de 2006.
Decreto Municipal 2378 de 2008.
Art.4. Tanto o Programa Municipal, quanto os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, previstos no Art. 2º da presente Lei, deverão contemplar, prioritariamente, a não geração de
resíduos e, secundariamente e seqüencialmente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a mais
adequada destinação final dos resíduos.
Art.8. Compete aos geradores a responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos produzidos nas
atividades de construção, reforma, restauração e demolição de estruturas, edificações e estradas, bem
como aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.
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A construtora compromete-se a seguir todas as orientações da referida lei do Código de Obras e
Posturas.

5.5 Permeabilidade do solo
Será implantada caixa de contenção de cheias, a ser aprovada pela Secretaria de Obras, caso
necessite. O projeto contempla mais área permeável que o exigido pela legislação, aumentando
a infiltração e abastecimentos do lençol freático.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS DURANTE A OBRA.
ECONOMIA
ASPECTO 01
Impacto
Medida Potencializadora
ASPECTO 02
Impacto
Medida Potencializadora

VALORIZAÇÃO/ DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Desenvolvimento da área local e regional
1. Priorizar a contratação de mão de obra local
EMPREGO E RENDA
Geração de Empregos diretos e indiretos.
1.

Priorizar a contratação de mão de obra local.

INFRAESTRUTURA URBANA
ASPECTO 03
Impacto
Medida

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Aumento da quantidade de esgoto

Medida Mitigadora

Instalar unidades sanitárias que supram a
demanda com devida destinação
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Aumento moderado no consumo durante o período de
obra.
1. Uso não abusivo da água.

ASPECTO 05
Impacto

ENERGIA ELÉTRICA
Aumento moderado no consumo.

ASPECTO 04
Impacto

Medida
ASPECTO 06
Impacto
Medida Compensatória

1.

1.

Instalação de cabeamento adequado para o
uso temporário.
COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Sem impacto
1.

Todo e qualquer resíduo da intervenção será
destinado corretamente através do PGRCC.

SISTEMA VIÁRIO
ASPECTO 7

ACESSO AO EMPREENDIMENTO
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Impacto
Medida Mitigadora

ASPECTO 8
Impacto
Medida Mitigadora

ASPECTO 9
Impacto

Grande fluxo de veículos pesados
1.

Para não ter influencia local de ruídos e
poluição sonora será estabelecido horário
adequado para movimentação.
2. Necessidade de recuperação da via.
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRE
Grande movimentação de funcionários e colaboradores.
1.

Será adequado conforme a necessidade, pois
os trabalhadores poderão vir de transporte
particular da empreiteira construtora.
TRANSPORTE PÚBLICO
Sem alterações,

Medida Mitigadora
ASPECTO 10
Impacto
Medida

GERAÇÃO DE TRÁFEGO
Aumento de circulação de veículos pesados.
1.
2.

Horários estabelecidos.
Necessidade de recuperação da via para um
melhor fluxo

AMBIENTE NATURAL/ MEIO AMBIENTE
ASPECTO 11
Impacto

SOLO E TOPOGRAFIA
Haverá a necessidade de movimentação e adequação.

Medida Mitigadora

1. Será adequado devido a necessidade do projeto
de acordo com a implantação do barracão.
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Haverá impacto

ASPECTO 12
Impacto
Medida
ASPECTO 13
Impacto

1. Todos os resíduos serão destinados
corretamente por empresas licenciadas.
VEGETAÇÃO
Sem impacto

Medida Mitigadora
ASPECTO 14
Impacto
Medida Mitigadora

ASPECTO 15
Impacto
Medida Mitigadora

RUÍDO
Aumento devido a diferentes emissões sonoras
causadas pela intervenção.
1. Estabelecer horários para realização das
atividades que envolvam altos índices de
ruídos;
2. Utilizar máquinas e equipamentos em bom
estado de conservação, se necessário mantêlas com silenciadores.
QUALIDADE DO AR
Perda de qualidade do ar, incômodos á vizinhança.
Emissão de poluentes.
1. Aspersão de água em locais de intensa
movimentação do solo.
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2.

3.

Limpeza das vias adjacentes a obra que
apresentem “torrões de terra” causadas pelos
caminhões que transportam os materiais.
Cumprimento às normas pertinentes.

Considerações: A construtora atenderá todas as normas estabelecidas conforme viabilidade técnica,
para minimizar qualquer desconforto ou transtorno no decorrer da construção do empreendimento.

IMPACTOS AMBIENTAIS APÓS A OBRA DURANTE O FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO.
ECONOMIA
ASPECTO 01
Impacto
Medida Potencializadora

ASPECTO 02
Impacto
Medida Potencializadora

VALORIZAÇÃO/ DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Desenvolvimento da área local e regional
1.

Com o crescimento e o desenvolvimento da
região, o incentivo para a valorização
imobiliária tende a crescer e o
desenvolvimento do comércio local.
EMPREGO E RENDA
Geração de Empregos diretos e indiretos.
1.

Priorizar a contratação de mão de obra local
e disponibilizar mão de obra para região.

ADENSAMENTO POPULACIONAL
ASPECTO 03
Impacto
Medida Potencializadora

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Aumento na geração de resíduos.

Medida Mitigadora

Por se tratar de uma infraestrutura existente
a concessionária irá estabelecer as
adequações cabíveis se necessário.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Devido a implantação de um novo empreendimento,
demandará o consumo de água
1. A rede existente atende a nova demanda.

ASPECTO 05
Impacto

ENERGIA ELÉTRICA
Aumento no consumo local.

ASPECTO 04
Impacto

Medida Mitigadora

1.

1.

Uso moderado e consciente.

ASPECTO 06
Impacto

COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Aumento na produção de resíduos.

Medida Mitigadora

1. Separação do lixo, estabelecer rotina para
coleta dos resíduos acondicionando-os em local
coberto em lixeiras fechadas.
EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS
Não Haverá Impacto

ASPECTO 07
Impacto
Medida Mitigadora
ASPECTO 08

A Empresa fornecerá Plano de Saúde aos seus
funcionários.
EMISSÃO DE POLUENTES
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Impacto

Haverá Impacto

Medida Mitigadora

A Empresa respeitará e atenderá os padrões e
critérios estabelecidos nas resoluções e Leis
Ambientais, Estaduais e Municipais

SISTEMA VIÁRIO
ASPECTO 09
Impacto

ACESSO AO EMPREENDIMENTO
Aumento de fluxo de veículos.

Medida
ASPECTO 10
Impacto

1. Será adequado conforme a necessidade, pois os
trabalhadores virão de transporte público.
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRE
Movimentação de pedestres que residem próximos ao
empreendimento e os trabalhadores que usarem o
transporte público.

ASPECTO 11
Impacto

TRANSPORTE PÚBLICO
Haverá Impacto

Medida Mitigadora
ASPECTO 12

Talvez haverá a necessidade de aumento no
transporte público.
GERAÇÃO DE TRÁFEGO

Impacto

Aumento de circulação de veículos.

Medida Mitigadora

1. O sistema viário existente está apto a absorver esse
aumento, fazendo somente uma melhora no antipó
existente da Rua Juvenal Cardoso Gomes.

7. CONCLUSÃO
Por se tratar de Empreendimento Industrial, a sua implantação não acarretará em adensamento
populacional.
O sistema viário da região é relativamente bom, a caixa das vias tem uma largura boa e de fácil
acesso. As vias da região imediata do empreendimento são de asfalto e outras de saibro sem
drenagem de águas pluviais.
A região é servida de alguns pequenos comércios e de prestadores de serviços, e o
empreendimento possibilitará novas oportunidades para o comércio local e para novos
estabelecimentos, induzindo o desenvolvimento do entorno.

8. PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA PARA O MUNICÍPIO
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Conforme relatado no decorrer deste, o empreendimento apresenta vários impactos positivos e
alguns negativos para sua implantação no local escolhido, portanto, para minimizar os impactos
negativos identificados, o empreendedor fica à disposição para discutir a necessidade de
contrapartida junto à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, baseada em dados com
fundamentações técnicas a serem fornecidos pelo Conselho Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano de São José dos Pinhais, para possibilitar e viabilizar o
empreendimento no Município.
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ANEXOS
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