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1. Introdução
O empreendimento objeto deste estudo é um empreendimento destinado a serviços
de transportes e armazenamento de produtos para indústria automobilística com
recebimento de caminhões e carretas, e de containers para recepção, estocagem e
envio de produtos para fornecedores e clientes.
Será composto por um barracão logístico e edificações de apoio com área total de
3.960,55m² e pátio de manobras e containers de 19.291,25m².
As atividades de Armazenagem / Depósito Geral / Transportadora e Serviços de
Logística em Geral são classificadas como SERVIÇO 3 (armazenamento/ deposito/
transportadora e serviços de logística em geral) pela Lei Complementar nº 107/2016.
Este empreendimento será composto por um total de 03 (três) edificações, sendo:
um Barracão Logístico para armazém (depósito) com escritórios internos e docas,
Refeitório com vestiários e Guarita controle de acesso. As edificações serão algumas
em alvenaria convencional e outras em alvenaria com estrutura pré-fabricada de
concreto.
O Barracão Logístico será com 03 (três) pavimentos (térreo para área de depósito,
área de acesso à administração, 2º pavimento para administração, e 3º pavimento
(mezanino) para administração), totalizando uma área a ser construída de 3.867,55m².
O Refeitório/vestiários será composto por apenas 01 (um) pavimento com áreas
destinadas à refeitório e vestiários para os funcionários, com uma área a ser construída
de 84,00m².
A Guarita será composta por apenas 01 (um) pavimento com áreas destinadas à
controle de entrada e saída de pessoas e veículos, com uma área a ser construída de
9,00m².
O empreendimento está localizado no bairro Roseira, com acessos pela Avenida
Industrial, e acesso de carga e descarga pela mesma.
Em função do uso SERVIÇO 3 (armazenamento/ deposito/ transportadora e serviços
de logística em geral), atividades compatíveis com o entorno e os parâmetros da zona,
com potencial de geração de incômodo de médio impacto e conforme observação 3 do
Anexo IV - Tabela II - Usos de Serviços, TODOS OS USOS DE SERVIÇO a partir de
5.000m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou não), deverão
apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança.
Portanto, como o empreendimento totaliza uma área de utilização da atividade
(construída ou não) superior a 5.000,00m², torna-se necessário a elaboração e
apresentação desse estudo à apreciação do Conselho Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano do Município de São José dos Pinhais – CMPDU, conforme
previsto na Lei Complementar Municipal nº 107/2016 e suas alterações – Lei de
Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo.
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1.1 Informações Gerais
Proprietária/Empreendedora:
Requinte Administração e Participações S/A
CNPJ: 04.711.036/0001-34
Endereço: Rua Athur Martins Franco, 880
CEP: 81.350-100 – Bairro Cidade Industrial – Curitiba - PR

Obra:
Endereço: Avenida Industrial, 900
CEP: 83.070-205 – Bairro Roseira de São Sebastião – São José dos Pinhais/PR

Elaborador do Estudo de Impacto de Vizinhança:
Arq. Luis A. Lorenzetti Jr – CAU 43.622-4

Autor do projeto:
Eng Civil Wagner Rodrigues da Silva – CREA 55.687/D-PR

Responsável Técnico pela execução:
Eng Civil Wagner Rodrigues da Silva – CREA 55.687/D-PR
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2. Características do Imóvel
2.1 Localização e Situação
O imóvel em que se pretende implantar o empreendimento corresponde ao lote com
área de 46.264,39m², que será originado a partir da unificação do lote denominado
“LOTE 4-A” (matrícula nº 63.724 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos
Pinhais ) com área de 20.894,85m² com o lote denominado “ÁREA” (matrícula nº 62.650
do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais ) com área de 25.369,54m²,
localizado no bairro Roseira de São Sebastião, no município de São José dos Pinhais,
cuja indicação fiscal ainda não foi definida, tendo apenas as indicações fiscais dos
imóveis que são confrontantes e que serão unificados, sob a responsabilidade do
responsável técnico Eng Civil Wagner Rodrigues da Silva – CREA 55.687/D-PR antes
da fase de licenciamento da obra, as quais são respectivamente 13.572.0002.0000 e
13.572.0003.0000.
A área possui formato regular, situada na Avenida Industrial, conforme
descrições das matriculas:

Figura 2.1. Matrícula 63724 a ser unificada à matricula 62650.
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Figura 2.2. Matrícula 62650 a ser unificada à matricula 63724.

O Mapa 01 mostra a localização do empreendimento em relação às principais
vias de tráfego da região e o Mapa 02 mostra a implantação genérica do
empreendimento proposto.
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Figura 2.3. Localização do imóvel conforme Guia Amarela 1357200020000.

Figura 2.4. Localização do imóvel conforme Guia Amarela 1357200030000.
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Figura 2.5. Localização dos imóveis – sobreposição dos cadastros imobiliários das Guias
Amarelas 1357200030000 e 1357200020000.

* Obs: a figura acima é ilustrativa quanto a localização dos imóveis e a mesma foi fornecida
pela municipalidade, sendo a representação gráfica referente ao cadastro imobiliário e dos
limites dos imóveis, os quais são de inteira responsabilidade do cedente, mesmo que não confira
com a realidade.
Figura 2.6. Representação genérica da situação espacial entre os imóveis de matrículas nº
62650 e nº 63724 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais – fornecida
pelo autor do projeto.
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2.2 Área do Imóvel
A área total do imóvel, após a unificação dos imóveis matriculados sob os números
62.650 e 63.724 do 1º Registro de Imóveis de São José dos Pinhais será de
46.264,39m² (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro metros quadrados e
trinta e nove decímetros quadrados).
Entretanto, ao observarmos a matrícula nº 62.650 do 1º Oficio de Registro de
Imóveis de São José dos Pinhais, identifica-se na descrição do perímetro do imóvel que,
a partir do ponto “6” até o ponto “7”, há outros 02 (dois) pontos intermediários, os pontos
“6A” e o ponto “6B”, os quais informam que a área da Rua de acesso à Renault está
fora da área do imóvel:
“(...) até o ponto nº 6A localizado na lateral da faixa de domínio da rua de acesso a
Renault, neste ponto cruza a faixa de domínio da rua que dá acesso a Renault
até o ponto 6B, do ponto 6B localizado na faixa de domínio da rua de acesso a
Renault (...)” (grifo nosso)

Ainda, na mesma matrícula, em um segundo trecho informa novamente que a área
da rua que dá acesso à Renault não faz mais parte da matrícula:
“(...) até o ponto nº 11A, localizado na lateral da faixa de domínio da rua de acesso
a Renault, neste ponto cruza a faixa de domínio da rua que dá acesso a Renault
até o ponto 11B (...)” (grifo nosso)

Face o exposto, conclui-se que houve, muito provavelmente, um erro de registro, haja
visto que a área de atingimento da via de acesso à Renault foi excluída da área objeto.
O correto seria o cartório de registro de imóveis ter gerado duas novas matrículas, uma
para cada área remanescente da retirada da área atingida pelo sistema viário.
A retificação desse equívoco não é objeto desse estudo, muito menos do responsável
pelo mesmo, mas sim dos órgãos competentes que efetuaram o registro de tal maneira
equivocada, cabendo também ao responsável técnico pela elaboração dos projetos ou
pelo acompanhamento do processo de licenciamento do empreendimento, proceder
eventuais retificações ou correções.
Porém, como no momento de elaboração e análises a serem efetuadas no decorrer
deste, serão consideradas as situações atuais de área total dos imóveis, conforme
dados e informações fornecidas pela empresa proprietária e pelo autor do projeto e pelo
responsável técnico pela execução, conforme já elencados no item 1,1 deste.

2.3 Recursos Naturais
Os recursos naturais incidentes sobre o imóvel ora em análise, foram constatados
por meio de visita ao imóvel, levantamento fotográfico e confirmado pelas imagens de
satélites fornecidas pelo Google Earth, pela Avaliação Ambiental realizada pela
empresa de Engenheira Agrônoma Annelissa Gobel Donha (CREA PR-34238/D)
associada da empresa Andreoli Engenheiros Assossiados LTDA (Registro CREA
41621).
O imóvel, segundo Avaliação Ambiental supracitada, possui declividades
predominantes de até 8% (aproximadamente 53,32% da área). Aproximadamente
13
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6,11% da área possui declividades superiores a 30%, dentre as quais possuem feições
antrópicas originadas por atividades de corte. Ressalta-se que o empreendimento não
destina-se à parcelamento do solo, e que essas áreas identificadas com inclinações
acima de 30% são classificadas como não edificáveis pela autora da Avaliação
Ambiental supracitada.
Ainda, segundo Avaliação Ambiental elaborada pela Engenheira Agrônoma
Annelissa Gobel Donha (CREA PR-34238/D), foi identificado no imóvel um canal
efêmero (pluvial) originado a partir de uma galeria de drenagem pluvial existente na
Avenida Industrial, no qual não incide áreas de preservação permanente, não sendo
considerado restritivo ao uso e ocupação pelo empreendimento.
Entretanto, a informação relatada pela Engenheira Agrônoma Annelissa Gobel
Donha (CREA PR-34238/D), deverá ser verificada junto à Secretaria Municipal de
Viação e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, pois canais
ou valas de drenagens de águas de origens pluviais podem configurar faixas não
edificáveis no imóvel, caso as mesmas venham a ser canalizadas no futuro, devendo o
empreendimento respeitá-las quando da implantação das edificações.
Complementarmente, quanto às áreas úmidas, nascentes ou canais fluviais
perenes / intermitentes no interior da área, segundo Engenheira Agrônoma Annelissa
Gobel Donha (CREA PR-34238/D) não foram encontrados no interior do imóvel, mas
sim a incidência de áreas de preservação permanente referentes aos talvegues de dois
cursos hídricos nos limites leste e oeste do imóvel.
Em suas conclusões em relação às questões naturais do imóvel, a Engenheira
Agrônoma Annelissa Gobel Donha (CREA PR-34238/D) observa que o terreno se
caracteriza pela predominância de cobertura vegetal nativa (Floresta Ombrófila Mista
Montana) em diferentes estágios de regeneração (pioneiro, inicial, médio e avançado),
que perfazem cerca de 86,77% da área total do imóvel.
Por fim, em concordância à figura 2.6 - Diretrizes de uso e ocupação do solo no
terreno avaliado elaborado pela Engenheira Agrônoma Annelissa Gobel Donha (CREA
PR-34238/D) a conclui em seu relatório que:

“...considerando as restrições ambientais identificadas no terreno, pode-se
concluir que 22,11% são áreas Edificáveis Sem Restrições, desde que
autorizada pelos órgãos públicos competentes. Cerca de 56,65% do terreno
em avaliação são considerados Edificáveis com Restrições, os quais poderão
ser considerados edificáveis após consulta e manifestação do órgão
ambiental a respeito da ocupação em áreas com declividade entre 30% e
100% e em porções recobertas pela Floresta Ombrófila Mista Montana nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração. Ademais, 21,26% são
considerados Não Edificáveis, referente a áreas de restrição ambiental ou
legal (áreas de preservação permanente de cursos hídricos, feições naturais
com declividade superior a 100% e faixa de domínio da Avenida Industrial).”
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Figura 2.7 - Diretrizes de uso e ocupação do solo no terreno avaliado – Elaborado por Andreoli
Engenheiros Assossiados LTDA

Figura 2.8 – legenda do MAPA de Diretrizes de uso e ocupação do solo no terreno avaliado –
Elaborado por Andreoli Engenheiros Assossiados LTDA
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O levantamento fotográfico do lote, registrado em março de 2018, segue:

Figura 2.9. Frente do Lote, lado esquerdo,
testada com a Avenida Industrial;

Figura 2.10. Frente do Lote, testada com a
Avenida Industrial;

Figura 2.11. Frente do Lote, lado esquerdo,
testada com a Avenida Industrial (vegetação
de maior porte);

Figura 2.12. Frente do Lote, área
descampada com vegetação rasteira;

Figura 2.13. Parte central do imóvel, próximo
divisa leste – vegetação de maior porte;

Figura 2.14. Acesso nos fundos do imóvel
com presença de vegetação e áreas de
preservação permanente;
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2.4 Histórico do terreno
Em conformidade com os dados obtidos do histórico do Google Earth em conjunto
às informações da matrícula do imóvel já descrita em item anterior, conclui-se que a
área sofreu poucas intervenções ao longo dos anos.
O lote, remanescente do atingimento e da implantação da Avenida Industrial está
situado no Bairro Roseira de São Sebastião nos terrenos denominados LOTE 4-A e
AREA, ambos internos ao perímetro urbano, conforme informações constantes nas
matrículas 62.650 e 63.724, ambas do 1º Ofício de Registro de Imóveis, adquiridos pela
atual proprietária entre os anos de 2008 e 2014.
Com base nas imagens aéreas verifica-se a predominância da ocupação da área
por vegetação de grande porte, conforme já mencionado anteriormente nas conclusões
do Relatório Ambiental elaborado pela Eng. Agrônoma Annelissa Gobel Donha (CREA
PR-34238/D).
Entretanto, ao analisarmos o histórico do imóvel com base nas imagens
aerofotogramétricas, disponibilizadas pelo Google Earth, verifica-se que o imóvel é
atingido, em sua porção centro sul, pelo prolongamento de uma via, a qual não se sabe
se é regular ou não, apesar de possuir denominação nas imagens a seguir.
Analisando a matrícula nº 63.724 registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de
São José dos Pinhais, na descrição do perímetro do imóvel, identificamos a existência
da referida rua, a qual é identificada cmo “rua de acesso”:
“(...) Começou-se na estaca 11-A; daí seguiu-se ao rumo 37º51’SW pela rua de
acesso confrontando com herdeiros de Maurício Caillet, uma extensão de 97,00
metros até a estaca 2; daí seguiu-se ao rumo 87º36’NW pela estrada confrontando
agora (...)” (grifo nosso)

A comprovação de que a rua é existente defronte ao imóvel se concretiza na
descrição da outra testada do imóvel, para a rua de acesso a Renault, descrita como
“Eixo 1000 (sistema viário da Renault do Brasil)” como se observa:
“(...) faz deflexão a direita e segue pelo alinhamento predial do Eixo 1000
(sistema viário da Renault do Brasil) medindo, em curva de Raio 235,00 metros,
uma distância de 180,66 metros até a estaca 6 (...)” (grifo nosso)

Porém, a empresa proprietária do imóvel e empreendedora, conforme informações
repassadas pelo Eng Civil Wagner Rodrigues da Silva – CREA 55.687/D-PR, que assina
como autor do projeto e responsável técnico pela execução, não tem interesse que a
rua atravesse o imóvel como aparece nas imagens, muito menos que hajam
construções de possíveis invasores em seu imóvel.
Conforme intensões repassadas, o objetivo da empresa é fechar a referida rua no
interior de seu imóvel, e efetuar a recuperação ambiental no trecho interior às áreas de
preservação ambiental coincidentes com a mesma.
Ainda, com relação às edificações existentes no interior do imóvel, possivelmente
oriundas de invasões sem o consentimento prévio do proprietário, a empresa irá
providenciar as medidas cabíveis, se possível judiciais, para reintegração de posse e
futura recomposição e recuperação ambiental.
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Não cabendo a análise, no momento destes impactos, visto os mesmos serem
dependentes de possíveis decisões judiciais ou acordos entre os interessados.
Segue a histórico do imóvel com base nas imagens aerofotogramétricas,
disponibilizadas pelo Google Earth.

Figura 2.15. Foto aérea do terreno, ano de 2004 (Fonte: Google Earth)
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Figura 2.16. Foto aérea do terreno, ano de 2008 (Fonte: Google Earth)

Figura 2.17. Foto aérea do terreno, ano de 2010 (Fonte: Google Earth)

19

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
SERVIÇO 3 – Armazenamento / Depósito Geral / Transportadora e serviços de logística em geral

Figura 2.18. Foto aérea do terreno, ano de 2015 (Fonte: Google Earth)

Figura 2.19. Foto aérea do terreno, ano de 2016 (Fonte: Google Earth)
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Figura 2.20. Foto aérea do terreno, ano de 2017 (Fonte: Google Earth)

2.5 Zoneamento
Conforme previsto na Lei Municipal Complementar nº 107/2016 e suas alterações
(Lei Municipal de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo), o empreendimento encontrase em uma ZIS 2 – Zona Industrial e de Serviço 2.
As Zonas Industriais 2 são denominadas na Lei Municipal Complementar nº
107/2016 e alterações como:
“Art. 11. As Zonas Industriais e de Serviços correspondem às áreas destinadas
predominantemente ao uso industrial, sendo classificadas em:
I - Zona Industrial e de Serviços 1 (ZIS1): corresponde às áreas próximas a
rodovias que facilitam o recebimento de produtos e o escoamento da produção,
delimitadas conforme o Anexo I desta Lei Complementar;
II - Zona Industrial e de Serviços 2 (ZIS2): engloba as zonas industriais e do
entorno do Distrito Industrial de Campo Largo da Roseira e do Distrito Industrial de
São José dos Pinhais, delimitadas conforme o Anexo I desta Lei Complementar. ”

Ainda, conforme a Lei Municipal Complementar nº 104/2015 e suas alterações, a
Avenida Industrial possui diretriz de alargamento para 16,00 metros, sendo 8,00 metros
para cada lado a partir do eixo. Os parâmetros urbanísticos a serem seguidos pelo
empreendimento são os definidos pelas leis citadas.
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O uso pretendido para as edificações a serem construídas, conforme já relatado
neste, para as finalidades de Armazenamento / Depósito Geral / Transportadora e
serviços de logística em geral são classificados de SERVIÇO 3, o qual é classificado na
permissível (a critério do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano – CMPDU, para o local onde o empreendimento pretende ser instalado,
conforme a Lei de Zoneamento e Uso do Solo do Município de São José dos Pinhais.
As edificações a serem construídas deverão respeitar os índices urbanísticos como
a taxa de ocupação máxima, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade
mínima, altura máxima, recuos frontais mínimos, bem como os afastamentos laterais e
fundos, conforme previsto pela tabela do Anexo II da Lei Complementar Municipal nº
107/2016 e alterações, para a zona em que o imóvel está inserido, e conforme
informados pela Guia Amarela fornecida pela municipalidade.

Figura 2.21. Parâmetros de ocupação em Zona Industrial e de Serviço 2 (Fonte: Guia Amarela)
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Município de São José dos Pinahis
Escala: GRÁFICA

Perímetro Urbano São José dos Pinhais
Escala: GRÁFICA

SERVIÇO 3 - Armazenamento / Depósito Geral / Transportadora e
serviços de logística em geral

MAPA 01: LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Escala: GRÁFICA
FONTE: GOOGLE EARTH E LEVANTAMENTO "IN LOCO"
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3. Características do Empreendimento
3.1 Área Construída, Atividades e Cronograma de Obra
O projeto arquitetônico, a ser executado no imóvel, elaborado e de responsabilidade
técnica de projeto e execução do Engenheiro Civil Wagner Rodrigues da Silva, inscrito
no CREA sob o nº 55687/D-PR, é composto de 03 (três) edificações, com altura máxima
de três pavimentos (incluindo mezanino destinado à área administrativa), totalizando
uma área construída de 3.960,55m²
Conforme informações fornecidas pelo autor do projeto e responsável técnico pela
execução, as edificações serão divididas em:

1.

Barracão Logístico (3.867,55m²)
A atividade desenvolvida no interior da edificação é determinada pelos seguintes
itens
1.1 Armazenamento: Atividade desenvolvida em estruturas metálicas porta
pallets onde se colocam os produtos trazidos de fornecedores e clientes para
aguardar o momento da entrega ao destino final.
1.2 Carregamento de carretas: As mercadorias preparadas e separadas são
colocadas em carretas para deslocamento até o destino final.
1.3 Embalagens: Será desenvolvida a atividade de separação de embalagens e
manutenção para colocação de produtos diversos.
1.4 Escritório: Atividade de controle e movimentação de caminhões.

2.

Refeitório e vestiários (84,00m²)
Atividades de apoio aos colaboradores que prestam serviços tanto no barracão
como também a motoristas de carretas e caminhões.

3.

Guarita (9,00m²)
Atividades de apoio ao escritório e recepção fiscal de documentos e caminhões

4.

Pátio (área não construída)
Atividades desenvolvidas para apoio ao barracão como manobras de caminhões e
carretas e estocagem de containers com produtos e também vazios, destinados a
envio para clientes nacionais e também para importação e exportação.
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Figura 3.1. Esquema de áreas das edificações (fonte: Eng. Wagner Rodrigues da Silva)
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3.2 Número de Funcionários
O empreendimento será destinado à armazenagem de produtos em geral e pátio de
containers e o número estimado de funcionários, conforme padrões e atividades
correlatas da empresa em outros municípios é de 40 (quarenta) funcionários.
Essa população de 40 (quarenta) usuários, distribuídos nas áreas administrativas,
operacionais, manutenção, controle de acesso e segurança, caracteriza-se uma
densidade de 0,000864 pessoas por metro quadrado do terreno. Este índice, ao
considerar a densidade por hectare (10.000,00m²) tem-se uma população de 8,64
habitantes por hectare. Tal índice caracteriza o empreendimento como sendo de baixa
densidade, ao considerarmos as classificações preconizadas pela legislação municipal
de uso e ocupação do solo, e adequado ao previsto para a zona em que o
empreendimento pretende se instalar.
Os ocupantes dessas áreas estarão no local apenas no horário de funcionamento
da empresa, que se dará em dois turnos.

3.3 Horário de Funcionamento
Estima-se que o empreendimento funcionará em dois turnos de 08 (oito) horas,
todos os dias da semana. As atividades de carga e descarga de produtos também estão
previstas dentro do horário previsto de funcionamento.
Todos os processos de carga e descarga e armazenagem de produtos e de
containers serão realizados no interior do lote, em área destinada e a ser definida em
projeto.

3.4 Número de Pavimentos
A edificação possui 03 (três) pavimentos, sendo dois deles (áreas administrativas)
caracterizadas como mezaninos, visto estarem interiores ao volume principal da
edificação destinada à depósito, totalizando uma altura máxima de aproximadamente
14,25 metros (conforme projeto fornecido para a elaboração desse estudo).
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Figura 3.2. Projeto pavimento – corte da edificação destinada a Barracão, com a indicação da
porção da administração e parte da área destinada à deposito e docas (Fonte: Eng Civil
Wagner Rodrigues da Silva)

3.5 Estacionamento
O Anexo IX da Lei Complementar nº 105/2016 – Código de Obras, estabelece uma
proporção de vagas de estacionamento para a atividade pretendida. Considerando o
uso Serviço 3 (armazenamento/deposito), é exigida a proporção de uma vaga para
cada 50,00m² de área destinada à administração (259,40m²/50m²= 5 vagas), e de uma
vaga para cada 120,00m² do restante da área construída (3.701,15m²/120m²= 31 vagas)
= total mínimo exigido de 36 vagas. Em projeto estão previstas 24 vagas de carros e 04
vagas para caminhões (docas), totalizando 28 vagas, das quais serão algumas,
conforme normas específicas, destinadas para portadores de necessidades especiais.
Todas as vagas serão descobertas, sendo locadas no pavimento térreo.
Entretanto, as demais vagas necessárias, 12 unidades de carros, poderão ser
alocadas nos espaços ainda vagos no pátio, sem prejuízo para o uso pretendido. O
atendimento às vagas mínimas serão objeto de adequação na fase de licenciamento,
aprovação do alvará de construção, fase essa de responsabilidade do Eng Civil Wagner
Rodrigues da Silva – CREA 55.687/D-PR, cabendo à esse estudo a identificação da
necessidade do mesmo.
Ainda, conforme a Tabela II do Anexo IV da Lei Complementar 105/2016, a área de
estacionamento deve ser 30% da área edificável do lote. O projeto apresenta uma área
destinada à pátio de aproximadamente 11.326m², ou seja, aproximadamente 25% da
área total do imóvel e equivalente à aproximadamente 32% da área passível de
edificações conforme Parecer Ambiental elaborado pela Engenheira Agrônoma
Annelissa Gobel Donha (CREA PR-34238/D), descrito no item 2.3 deste.
Os estacionamentos têm acesso único pela Avenida Industrial. Estes
estacionamentos estarão totalmente separados da área de manobra/carga/descarga
dos caminhões e fora de áreas de recuos e de restrições de ocupação.
3.6 Área de Carga e Descarga
Para a definição da área destinada à carga e descarga, foi considerada a mesma
Lei mencionada no item anterior, na qual prevê que, para o uso Serviço 3 (transporte
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rodoviário de carga), a quantidade mínima de 30% da área edificável do lote e o número
de vagas exigidas fica a critério do município.
Em projeto foi prevista uma área total de 11.326,99m² de área para Pátio e
Crossdocking, as quais estão também destinadas à carga e descarga. As áreas de
carga e descarga, bem como de espera de veículos para as mesmas, deverão ser
implantadas no interior do lote, sem atrapalhar o acesso e circulação de vias internas e
públicas.
3.7 Acessos
No projeto pretendido está previsto 01 (um) acesso de veículos e 01(um) acesso de
pedestres, e conforme mencionado anteriormente, todos serão exclusivamente pela
Avenida Industrial. A via possui pavimentação asfáltica, de duplo sentido, possui boa
infraestrutura com drenagem de águas pluviais. A infraestrutura do sistema viário da
região e do entorno atualmente é de boa qualidade, as ruas são de asfalto e meio fio
implantados.
Quanto aos passeios, defronte ao imóvel possui calçadas implantadas no modelo
executado pela municipalidade quando da implantação do sistema viário, o qual não
atende às normas vigentes nas legislações municipais. Há a necessidade de
implantação de acessos acessíveis conforme normas técnicas vigentes. No outro lado
da via não possui passeio implantado, havendo necessidade de implantação do mesmo,
conforme imagens a seguir:
Figura 3.3. Passeio defronte ao
imóvel

Figura 3.4. Passeio defronte ao
imóvel

Figura 3.3. Passeio inexistente
do outro lado da via

3.8 Impermeabilização do Solo
O empreendimento, conforme legislação vigente deverá atender taxa de
permeabilidade mínima de 30% (13.879,32m²).
O projeto do empreendimento possuirá área pavimentada de calçadas e acessos de
pedestres e veículos, bem como pátio de manobras e estacionamentos, e no restante
do terreno será preservada a vegetação e as áreas de preservação ambientais, as quais
totalizarão uma área permeável a ser mantida de 21.174,81m², equivalente à 45,77%
da área dos imóveis unificados que comporão o imóvel do empreendimento.
Conforme previsto nas legislações municipais, o projeto deverá sofrer análise a
aprovação por parte da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas quanto ao
projeto de contenção de cheias, por conta da contribuição da drenagem das águas
superficiais das áreas edificadas e impermeabilizadas no imóvel.
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3.9 Estatística

O empreendimento possui a seguinte tabela estatística de áreas construídas e
índices urbanísticos:

**A estatística elaborada pelo responsável técnico pelo projeto, fornecida pelo
empreendedor para a elaboração deste relatório.

3.10

Drenagem

O projeto de drenagem é fundamental para o escoamento superficial de água no
terreno em virtude da construção da edificação, pois haverá alteração da capacidade de
absorção de águas pluviais do solo.
O empreendedor deverá atender as normas vigentes, e elaborar o projeto de
drenagem das vias internas, memorial de cálculo, planilha de dimensionamento das
galerias e planta com as bacias de contribuição, para aprovação da Secretaria Municipal
de Viação e Obras Públicas (SMVOP) durante o processo de licenciamento do
empreendimento, conforme previsto na legislação municipal vigente.
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Deverá ser dimensionado considerando os índices pluviométricos da região e as
normas técnicas pertinentes, de maneira a garantir o disciplinado escoamento das
águas tanto da área edificada quanto dos pátios, estacionamentos e áreas livres. O
construtor deverá executar o projeto, bem como a terraplanagem, exatamente de acordo
com as determinações do projeto, para que o sistema de drenagem seja eficaz e não
gere impacto nos imóveis do entorno e nem nas galerias de águas pluviais do sistema
viário circunvizinho.

3.11 Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Energia Elétrica, Telefonia
e Destinação e Tratamento de Resíduos e Efluentes
De acordo com visitas “in loco”, observou-se que as proximidades do lote são atendidas
pela rede pública de abastecimento de energia elétrica – COPEL, rede de
abastecimento de água – Sanepar, bem como pela rede de telefonia fixa. A destinação
dos resíduos sólidos será feita pela coleta municipal de lixo doméstico.
Quanto à destinação de efluentes líquidos, devido à inexistência de rede coletora de
esgotamento sanitário, conforme informado pela VIABILIDADE PARA AGUA E
ESGOTO CA 390/2018 – URCTL referente ao PHS nº 130/18, fornecida pela
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, cópia em anexo, o empreendedor
irá implantar uma Estação de Tratamento de Efluentes, a qual será objeto de análises e
autorizações ambientais por meio dos órgãos ambientais municipais e estaduais
competentes.
Poderá ainda, há necessidade ampliação na rede de abastecimento de água para
atender este empreendimento, conforme informado pela mesma viabilidade supracitada
emitida pela Sanepar cujo, custo de obra e prazo para execução será definido após
apresentação do projeto definitivo e anuências da concessionária pública competentes.
Quanto à viabilidade da concessionaria de energia, a mesma só será solicitada após a
elaboração do projeto elétrico, sendo que esse só será elaborado após a viabilidade de
implantação do empreendimento e obtenção de licenciamentos ambientais, conforme
informado pelo responsável técnico e autor do projeto.
A empresa executora do empreendimento será responsável pela elaboração e
aprovação dos projetos e pela eventual necessidade de extensão ou
complementação da infraestrutura exigida pelos órgãos públicos supracitados.

3.12

Demandas por Serviços e Equipamentos Públicos

Observado o uso do empreendimento SERVIÇO 3 (armazenamento /deposito geral
/transportadora e serviços de logística em geral) a demanda nos equipamentos
municipais educacionais é descartada. Sendo assim, apenas a demanda gerada em
equipamentos de saúde será avaliada.
Na questão da área da saúde, de acordo com a Portaria nº 340, 4 de março de 2013,
e PORTAL DA SAÚDE (2013), há Unidade Básica de Saúde com quatro portes, cada
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uma apta a abrigar de 1 a 4 Equipes de Atenção Básica, sendo que cada Equipe Básica
de Saúde atende uma média recomendada de 3.000 pessoas. Considerando a UBS
Porte III (para 3 Equipes de Atenção Básica), a área mínima construída é de 481,32m²,
ou seja: 0,053m² por pessoa.
Para o atendimento da população do empreendimento, 40 usuários, os impactos
deste empreendimento nos equipamentos municipais de saúde seriam: 40 usuários x
0,053m², ou seja, o empreendimento gerará uma demanda de 2,12m² de uma unidade
básica de saúde (projeto padrão do município) na região. Mas, essa população é tida
como flutuante, e já gera demanda específica na região que reside.
Portanto, por se tratar de empreendimento destinado a Serviço, e não tendo
finalidade e característica habitacional, a empresa poderá propiciar benefícios como
planos de saúde a seus funcionários e atendimentos de primeiros socorros no interior
do estabelecimento, além de convênios com empresas particulares de emergências
médicas, extinguindo-se, qualquer demanda por equipamentos públicos de saúde da
região.
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4 Área de Influência ou Vizinhança
4.1 Características da Região e atividades do entorno imediato
Localizado no bairro Roseira de São Sebastião de São José dos Pinhais, antigo
Distrito Industrial Renault, com acesso para a Avenida Industrial, uma das principais vias
da região, que interliga as principais empresas do entorno e que interliga o bairro com
a BR-277, um dos principais eixos viário e logístico da Região Metropolitana de Curitiba.
O Bairro Roseira de São Sebastião é limitado pelas Rodovias Federais BR-277 e
BR-166 (Contorno Leste) a qual é a principal ligação entre as Rodovias BR277 e BR376
no Município de São José dos Pinhais.
O imóvel situa-se em uma região altamente propícia à implantação de
empreendimentos destinados à vocação de serviços de armazenagem e logística da
região, que circunvizinha a indústria automotiva da marca Renault.
Entretanto, o bairro Roseira de São Sebastião não possui somente áreas industriais
e de serviços, mas também tipologias de ocupações destinadas à habitações, região
norte do bairro, próximo ao entroncamento das Rodovias Federais e aglomerações ao
sul e sudoeste.
Ao analisar o entorno imediato, principalmente uma porção interior ao raio de 500m
(quinhentos metros) ao redor do imóvel, é possível observar uma concentração de
edificações voltadas ao de serviços e industriais ao norte do imóvel.
À oeste do imóvel estão situadas aglomerações habitacionais oriundas de
loteamento implantado, visível na figura 4.5, e à leste o complexo industrial da Renault,
também visível na figura 4.5.

Figura 4.1. Estabelecimento prestação de serviço existente no entorno imediato do
empreendimento, Avenida Industrial (Fonte: Google Street View)
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Figura 4.2. Estabelecimento industrial existente no entorno próximo do empreendimento, na
Estrada da Roseira (Fonte: Google Street View)

Figura 4.3. Indústria automobilística – Renault no entorno do empreendimento (fonte: Google
Street View)

Figura 4.4. Núcleo habitacional do Bairro Roseira de São Sebastião, ao norte do
empreendimento.
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4.2 Raios de Influência
Analisou-se neste estudo um alcance de influência e impacto em raios de
abrangência consoantes com a área construída/porte, a atividade que será
desenvolvida e o local de implantação, juntamente com a estimativa de circulação de
pessoas e veículos, ciente do empreendimento se tornar um polo gerador de tráfego na
região.
Considera-se que a influência direta está inserida em uma circunferência de raio de
500 metros, contados a partir do perímetro do lote do empreendimento, envolvendo as
quadras mais próximas, as vias públicas e os imóveis lindeiros, para avaliação de
impactos sobre a paisagem, sobre o sistema viário, as atividades humanas instaladas e
os recursos naturais.
Considera-se que a influência indireta está inserida em uma circunferência de raio
de 1.000 metros, contados a partir do perímetro do lote do empreendimento, envolvendo
a extensão das vias públicas que circunscrevem o empreendimento (vias de acesso até
os nós de tráfego mais próximos), para avaliação de impactos sobre a paisagem, sobre
o sistema viário, as redes de serviços públicos, transporte coletivo, e equipamentos
públicos, além das atividades humanas instaladas e os recursos naturais.

Figura 4.5. Raios de Influência de 500 e 1.000 metros considerados neste estudo

35

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
SERVIÇO 3 – Armazenamento / Depósito Geral / Transportadora e serviços de logística em geral

4.3 Sistema Viário
A Avenida Industrial é classificada, defronte ao imóvel, como Via Coletora, e será
a única via de acesso ao empreendimento, conforme mencionado anteriormente, com
distribuição pela Estrada da Roseira no sentido Rodovia Federal BR-116 – Contorno
Leste e a própria via no sentido Rodovia Federal BR-277.
A via possui, no trecho em frente ao imóvel, caixa com 30,00 metros (conforme
levantamento planimétrico e projeto arquitetônico fornecidos pelo contratante), já
obedecendo à Diretriz Viária de 16,00 metros prevista na Lei Complementar nº 104/2015
e alterações.
A infraestrutura do sistema viário da região nas principais vias de acesso é
considerada boa e adequada para as atividades previstas para o entorno, visto que as
vias foram projetadas e executadas para atender à um Distrito Industrial.

Figura 4.6. Avenida Industrial defronte ao
imóvel;

Figura 4.7. Avenida Industrial próximo à
rotatória;

Figura 4.8. Avenida Industrial em trecho próximo ao empreendimento.
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4.4 Percursos de Carga e Público
Conforme já comentado, apenas a Avenida Industrial dará acesso ao
empreendimento, tanto para acesso de veículos como de pedestres, cada um para as
finalidades já descritas anteriormente.
As principais rotas e fluxos de chegadas e partidas dos caminhões e veículos é a
própria via de acesso, distribuída pela Estrada da Roseira para rotas de chegada e saída
à BR116 – Contorno Leste (aproximadamente 1700 metros de percurso) e a própria
Avenida Industrial para rotas de chegada e saída à BR277 (aproximadamente 1500
metros de percurso), conforme Figura 4.9 e Figura 4.10. O impacto do empreendimento
no sistema viário e suas medidas mitigatórias serão analisados no decorrer deste.

Figura 4.9. Rotas de chegada ao imóvel para a BR116 (laranja) e BR277 (vermelho).
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Figura 4.10. Rotas de saída do imóvel para a BR116 (laranja) e BR277 (vermelho).

4.5 Transporte Coletivo
Os raios de influência (500 e 1.000 metros) indicam que o empreendimento é
atendido por 04 linhas de ônibus: PLANTA ROSELI, TERMINAL AFONSO
PENA/LIBANÓPOLIS, SANTANA e TERMINAL AFONSO PENA/RENAULT.
Existe um ponto de ônibus na Avenida Industrial bem na frente do imóvel, como mostra
a Figura 4.11, o qual é atendido pelas linhas SANTANA e TERMINAL AFONSO
PENA/RENAULT
As vias por onde passam os itinerários das linhas são mostradas na Figura 4.12.
Figura 4.11. Ponto de ônibus na Avenida Industrial
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Figura 4.12. Vias por onde passam os itinerários das linhas de ônibus no entorno.

Ponto de ônibus defronte ao imóvel

4.6 Redes de Abastecimento Público
O bairro é atendido na questão de infraestrutura de redes de abastecimento, conforme
já observado no item 3.11.
Ainda de acordo com o mencionado neste mesmo item, há a necessidade de algumas
complementações ou ampliações de capacidade de redes de água para atender
exclusivamente este empreendimento, conforme VIABILIDADE PARA AGUA E
ESGOTO CA 390/2018 – URCTL referente ao PHS nº 130/18, fornecida pela
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, cópia em anexo, as quais são de
inteira responsabilidade do empreendedor e do responsável técnico pela execução no
futuro.

4.7 Equipamentos e Serviços Comunitários
Na área abrangida pelo raio de 500 metros NÃO há equipamentos públicos.
Na área abrangida pelo raio de 1.000 metros há os seguintes equipamentos públicos:
•

•

Educacional (03): Colégio Estadual Tarsila do Amaral, Escola Municipal
Professora Maria DeRocco Persegona e CMEI - Centro Municipal de Educação
Infantil A Árvore dos Sapatos;
Lazer (01): Cancha de Futebol de Areia do Jardim Guarani.

Todos os equipamentos citados são elencados no mapa 03.
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Figura 4.13. Escola Estadual Tarsila do
Amaral;

Figura 4.14. CMEI A Árvore dos Sapatos;

Figura 4.15. Escola Municipal Professora
Maria DeRocco Persegona;
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Município de São José dos Pinahis
Escala: GRÁFICA

Perímetro Urbano São José dos Pinhais
Escala: GRÁFICA

SERVIÇO 3 - Armazenamento / Depósito Geral / Transportadora e
serviços de logística em geral

LEGENDA
PRAÇAS / PARQUES
ESCOLAS ESTADUAIS

ESCOLAS MUNICIPAIS
ESCOLAS MUNICIPAIS
(CEMEI)

MAPA 03: RAIOS DE INFLUENCIA - EQUIPAMENTOS
Escala: GRÁFICA
FONTE: GOOGLE EARTH E LEVANTAMENTO "IN LOCO"
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5 Impactos na Paisagem Urbana
O Estudo de Impacto de Vizinhança serve de instrumento de análise do projeto
apresentado de modo a fornecer os dados necessários à adoção das medidas
mitigatórias que compatibilizarão o aproveitamento que se pretende dar à propriedade
urbana e ao seu entorno, a fim de equilibrar o crescimento urbano e garantir as
condições mínimas de ocupação dos espaços habitáveis (SOARES, 2002).
A partir da explanação das características ambientais do terreno, características da
atividade do empreendimento proposto e as características da área abrangida pelos
raios de influência, é possível identificar os impactos resultantes do novo projeto na
vizinhança, tanto positivos quanto negativos, que sobrecarregam ou potencializam as
condições atuais (ambientais, paisagísticas, econômicas, sociais, de sistema viário
entre outros).
Para isso, foi elaborada uma matriz que trata de maneira sintética a relação das
fases do empreendimento e suas ocorrências impactantes, definidas e classificadas
segundo os critérios a seguir, e as medidas compensatórias/mitigatórias/
potencializadoras sugeridas pelo empreendedor, através de uma metodologia híbrida
entre o Ad Hoc (reunião com grupo multidisciplinar) e o método matriz de interação
(onde são consideradas as ações do projeto e os componentes afetados).

Critérios de classificação dos impactos:
a) Natureza: relaciona a qualidade do impacto:
a. Positivo: com efeitos benéficos ou melhoram aspectos da vizinhança;
b. Neutra: com efeitos neutros em relação aos aspectos da vizinhança
c. Negativo: com efeitos adversos ou prejudicam aspectos da vizinhança;
b) Abrangência: indica os impactos cujos efeitos ocorrem dentro de área do
empreendimento e da área de influência:
a. Direto: área geográfica mais próxima (500 metros);
b. Indireto: área geográfica mais abrangente (1.000 metros em diante);
c) Temporalidade: relaciona a duração do impacto:
a. Permanente: definitivo;
b. Temporário: durante uma fase específica;
c. Cíclico: ocorre em fases periódicas; alternadamente;
d) Prazo de Execução: quanto tempo observa-se o fenômeno:
a. Imediato: quando ocorrem logo após o término da ação (semanas),
instantâneo;
b. Médio Prazo: após certo período de tempo do término da ação (meses);
c. Longo Prazo: após período maior de tempo do térmico da ação (anos).
Ao indicar impactos negativos, deve-se indicar medidas para a sua correção, podendo
ser mitigadora, quando a ação resulta na redução dos efeitos do impacto, ou
compensatória, quando o dano não pode ser reparado integralmente, fazendo-se
necessária a compensação por meio de adoção de outras medidas.
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5.1 Impactos na Fase de Obra do Empreendimento
PRAZO
RESPONSÁVEL

X

EMPREENDEDOR

Apesar de não existirem edificações regulares,
apenas oriundas de invasões, este estudo não
engloba o impacto das mesmas, por serem objeto
de ações futuras após processos de reintegração
de posse ou retirada das mesmas.
Programa de Monitoramento de Resíduos Sólidos;
Elaboração de Plano e Gerenciamento do Resíduo
e correta destinação, conforme planos aprovados
pelo órgão ambiental competente

X

EMPREENDEDOR

Realização do corte somente após a autorização
ambiental específica a ser obtida junto ao órgão
ambiental estadual competente e monitorar a
retirada somente dos indivíduos autorizados

LONGO PRAZO

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO;

MÉDIO PRAZO

MEDIDA MITIGATÓRIA E/OU COMPENSATÓRIA

IMEDIATO

TEMPORÁRIO

TEMPO
PERMANENTE

INDIRETA

NEGATIVO

NEUTRO

IMPACTO

POSITIVO

FASE DE OBRA

DIRETA

ABRANGÊNCIA

NATUREZA

Uso de caçambas dentro do lote;

Período de obra

Segregação; Locais de Armazenagem
Descarte adequado do entulho: reciclagem ou
encaminhamento a aterro licenciado;

Geração de Resíduos Sólidos
da Construção Civil e
doméstico

X

X

X
Lixo doméstico: Armazenamento temporário no lote para
posterior Descarte na rede de coleta de lixo.

Supressão de árvores isoladas

Redução da diversidade
florística

X

X

X

Interferência no trânsito local

X

X

X

Realização do transporte de materiais em horários préestabelecidos, fora de horários de pico locais;

EMPREENDEDOR

Instalação de sistema de sinalização adequada nos locais de
carga e descarga de materiais e entrada e saída de veículos;
X

- Utilização do pátio interno para parada de caminhões e
carga e descarga de materiais

X

X

X

Terraplanagem
Possibilidade de carreamento
de material particulado para
linhas de drenagem à jusante

X

X

Contenção imediata de possíveis vazamentos e
encaminhamento do solo contaminado para aterro licenciado.

X

EMPREENDEDOR

X

Executar a obra no menor tempo possível.

Executar a obra no menor tempo possível e executar as fases
de obra com material particulado de preferência em períodos
sem intempéries;

EMPREENDEDOR

X

escavação para implantação
de subsolo com exportação de
material

Implantação de Sistema de
Drenagem

Disciplinamento do
escoamento superficial das
águas pluviais

X

X

X

X

executar movimentação de terra e escavação somente após
anuencia dos órgãos ambientais competentes e após a
definição da área que receberá o material a ser retirado da
área se houver necessidade

X

X

X

--

Fiscalização e acompanhamento dos serviços e
execução de obras de contenção das divisas

X

Mediante execução exata do projeto de drenagem
e contenção de cheias a ser elaborado e aprovado
junto à Secretaria Municipal de Viação e Obras
Públicas

X

Monitoramento das emissões de ruídos.

X

Uso de EPIs;

Geração de Ruídos

X

X

X

Realizar as obras em horários diurnos pre-determinados
(possivelmente das 7h00 às 19h00);
Manutenção dos níveis de ruídos, preventiva e corretiva,
estabelecidos pela legislação para a área.
Remoção do excesso de concreto das formas para evitar
vazamentos;

Possibilidade de contaminação
do solo e água com resíduos
de cimento e concreto

X

X

X

Programa de Monitoramento de Resíduos Sólidos.

Fiscalização e acompanhamento dos serviços.

Implantação de barreiras de siltagem.

Topografia

Programa de Monitoramento da Manutenção
Preventiva de Veículos e Equipamentos;

Fiscalização e acompanhamento dos serviços.

X

X

Manutenção preventiva de máquinas e veículos;

EMPREEND.

Exposição do solo a
intempéries

X

X

EMPREENDEDOR

X

X

Fiscalização e acompanhamento dos serviços.

EMPREENDEDOR

Possibilidade de vazamento de
óleo, graxa e combustíveis dos
veículos

X

Monitoramento da Geração de Poeira;

EMPREENDEDO
R

X

Manutenção preventiva de máquinas e veículos.

EMPREENDEDOR

Geração de Poeira

Fiscalização e acompanhamento dos serviços de
transporte;

EMPREENDEDOR

Deslocamento de caminhões,
máquinas e outros veículos
para execução
(terraplanagem e construção)

Durante períodos de tempo seco, aspergir água nas entradas
do canteiro de obras;
Limpeza de resíduos de construções anteriores e camada
superficial de solo;
Implantar camada de isolamento do solo com execução de
terraplanagem;
Implantar camada de isolamento decorrente da
pavimentação da área;

Utilizar pátio interno para carga e descarga eliminase tal tráfego e acúmulo de caminhões na via
pública.

Lavar os equipamentos utilizados em locais apropriados
(caixas separadoras de óleo e areia).

Manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos e máquinas;

Fiscalização e acompanhamento dos serviços.

Geração de empregos diretos
e indiretos

X

X

X

X

Destinação dos efluentes sanitários gerados no canteiro de
obras para sistema alternativo a ser licenciado pelo órgão
ambiental competente.

X

EMPR+PUBLICO

Geração de efluentes
sanitários

Ligação do canteiro de obras à rede pública de
esgoto.

X

X

--

X

EMPREENDEDOR

Obras

Contratação de mão de obra e empresas
prestadoras de serviços locais
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5.2 Impactos na Fase de Funcionamento do Empreendimento

X

X

--

Armazenamento temporário em local adequado;
Coleta de Lixo

Energia Elétrica

Telefonia

Destinação dos resíduos
sólidos (Classe I, Classe IIA e
IIB) do empreendimento

Ligação do empreendimento à
rede pública de energia
elétrica

X

X

X

Separação conforme normas municipais e da empresa;
Encaminhamento e procedimentos conforme Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

X

Ligação do empreendimento à
redes de telefonia

Ligação do empreendimento à
rede pública de drenagem

X

X

X

X

X

--

X

X

X

--

X

X

X

elaboração de projetos de contenção de cheias e aprovação
junto ao órgão municipal competente

X

X

X

Drenagem Pluvial
Média de permeabilidade do
solo

X

X

Equipamentos de Educação

X

X

X

--

X

Equipamentos de Saúde

X

X

X

NÃO HÁ

X

Equipamentos Sociais

X

X

X

NÃO HÁ

X

EMPREENDEDOR e
EMPR+PUBLICO EMPR+PUBLICO
PODER PÚBLICO

X

LONGO PRAZO

MÉDIO PRAZO

IMEDIATO

TEMPORÁRIO

Elaboração de projetos e obtenção de licenciamento e
autorizações ambientais para a implantação de uma Estação
de Tratamento de Influentes no interior do imóvel

X

X

MEDIDA MITIGATÓRIA E/OU COMPENSATÓRIA

EMPR+PUBLICO

X

PRAZO

EMPREEND EMPREEND EMPREEND

X

TEMPO
PERMANENTE

Abastecimento de Água

Ligação do empreendimento à
rede pública de abastecimento
de água

X

INDIRETA

Instalação de Estação de
Tratamento de Efluentes

NEGATIVO

Esgotamento Sanitário

NEUTRO

IMPACTO

POSITIVO

FASE DE OPERAÇÃO:
INFRAESTRUTURA

DIRETA

ABRANGÊNCIA

NATUREZA

RESPONSÁVEL

5.2.1 Fase de Operação: Infraestrutura

EMPREENDEDOR

Equipamentos Públicos e
Comunitários

Equipamentos Públicos e
Comunitários
Equipamentos de Lazer

X

X

X

--

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO;

Manutenção e acompanhamento do
funcionamento da ETE para garantir o tratamento
dos efluentes sanitários gerados para evitar a
contaminação do solo
Religação via Sanepar;
Reuso de águas;
Programa de Educação Ambiental.

O lote já é atendido pela rede municipal de coleta
de lixo e de coleta seletiva de lixo; Implantação de
Programa de educação para separação de lixo;

Religação via COPEL

Programa de Educação Ambiental.

A depender do empreendedor

Execução de sistema de contenção de cheias e
ligação à rede de drenagem municipal após
anuencia Secretaria de Obras.

Não haverá sobrecarga da população do
empreendimento aos equipamentos sociais,
educacionais e de lazer: por não se tratar de
empreendimento voltado a fins residenciais
permanentes e de adensamento populacional,
será uma edificação de SERVIÇOS, em que os
funcionários utilizam o espaço no horário
comercial, o impacto sobre equipamentos públicos
são inexistentes, e não chegam a demandar áreas
novas e novos investimentos, visto que a empresa
fornecerá benefícios como

planos de saúde aos empregados e que parte de
seus futuros funcionários possam ser moradores
da região do entorno e de outras regiões ou
cidades vizinhas, de onde já utilizam e geram as
possíveis demandas nos equipamentos existentes,
e os hospedes são temporários.

X

X

X

X

X

Adequação do projeto à legislação

X

Capacidade das vias públicas

Aumento no fluxo de veículos
na região

Estacionamento

Demanda maior para
estacionamento de veículos de
passeio

Acessos

Entradas e saídas de veículos
de carga que poderão
bloquear o fluxo das vias
públicas pois não possui
guarita recuada

X

X

X

Guarita e portão recuados do alinhamento predial.

X

Sinalização Viária

Aumento do fluxo de veículos
e pedestres na região

X

X

X

Sinalização viária adequada para esclarecimento dos acessos
e demais pontos da cidade; Pontos de travessia de pedestres;

X

Transporte Público

Aumento na demanda para
transporte público

X

X

As vias próximas do empreendimento já são atendidas por
linhas de ônibus, e a estimativa de usuários do
empreendimento a utilizar este transporte provavelmente
não irá desequilibrar o sistema.

X

Circulação de Pedestres

Aumento do número de
pedestres na região

X

X

--

X

X

X

X

X

X

X

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO;

EMPREENDEDOR

Implantação de sistemas de sinalização horizontal e vertical
implantação de horarios de carga e descarga fora dos horarios
de pico da região
Acessos largos para os veículos adentrarem ao imóvel

EMPREEND EMPREEND EMPR+PUBLICO PODER PÚBLICO EMPREEND

LONGO PRAZO

MEDIDA MITIGATÓRIA E/OU COMPENSATÓRIA

MÉDIO PRAZO

PRAZO
IMEDIATO

TEMPORÁRIO

TEMPO
PERMANENTE

INDIRETA

DIRETA

ABRANGÊNCIA
NEGATIVO

IMPACTO

NEUTRO

FASE DE OPERAÇÃO:
SISTEMA VIÁRIO

POSITIVO

NATUREZA

RESPONSÁVEL

5.2.1 Fase de Operação: Sistema Viário

Obtenção de autorização à implantação do acesso
proposto e utilização de áreas internas para cargas
e descargas

- Aquecimento do comércio local;
- Maiores condições de segurança;
Adequação, quando necessário, de calçadas
acessíveis ao redor do imóvel.
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5.2.3 Fase de Operação: Morfologia Urbana

Uso e Ocupação do Solo

X
X

--

X

X

X

--

X

X

X

--

X

X

X

X

X

RESPONSÁVEL

X

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO;

EMPREENDEDOR

LONGO PRAZO

X

X

Atendimento pleno dos
parâmetros urbanísticos

MÉDIO PRAZO

X

IMEDIATO

--

TEMPORÁRIO

X

X

MEDIDA MITIGATÓRIA E/OU COMPENSATÓRIA

Possui 02 (dois) pavimentos e 01(um) mezanino:
dentro do limite imposto pelos parametros da
legislação local
Não interfere negativamente nos bens de
patrimônio histórico municipais.
Sendo novo marco de referência, poderá auxiliar
a explicação da localização de pontos comerciais
próximos.
Contribui para a vocação das vias e do
zoneamento previsto na legislação

EMPREEN
DEDOR

Marco de Referência

Afastamento das áreas de
patrimônio histórico
O Comércio certamente será
mais um marco de referência
na cidade
Ênfase do caráter comercial e
prestação de serviços

PERMANENTE

Patrimônio Histórico

PRAZO

X

DIRETA

Gabarito da edificação
condizente com o entorno e
com a atividade

NEGATIVO

Volumetria

NEUTRO

IMPACTO

POSITIVO

FASE DE OPERAÇÃO:
MORFOLOGIA URBANA

TEMPO

INDIRETA

ABRANGÊNCIA

NATUREZA

Renda

Aumento de receita tributária
e implemento da economia
local e estadual devido à
geração de tributos

X

X

X

--

X

Densidade Populacional

Valorização Imobiliária

Comercial

Densidade populacional média

Valorização Imobiliária do
entorno próximo
Com a implantação de mais
um empreendimento do ramo
de depósitos, haverá um
aquecimento de múltiplos

X

X

X

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO;

Contratação de mão de obra local
Contratação de mão de obra local;
Vínculo empresarial e tributário ao município de
São José dos Pinhais;

X

--

X

Por se tratar de atividade comercial, há
funcionários no local em horário comercial, e,
através dos cálculos apresentados, é considerada
de baixíssima densidade. Não havendo impactos
quanto à densidade populacional no imóvel.

X

X

--

X

--

X

X

--

X

Crescimento na demanda de comércio e
prestação de serviço local, de forma a incentivar
novos estabelecimentos.

X

X

MEDIDA MITIGATÓRIA E/OU COMPENSATÓRIA

IMEDIATO

X

TEMPORÁRIO

--

PERMANENTE
X

INDIRETA

X

DIRETA

X

NEGATIVO

Geração de empregos diretos
e indiretos;

NEUTRO

Emprego

POSITIVO

IMPACTO

EMPREEND. EMPREEND.

PRAZO
LONGO PRAZO

TEMPO

MÉDIO PRAZO

ABRANGÊNCIA

NATUREZA
FASE DE OPERAÇÃO:
ASPECTOS
SOCIOECOÔMICOS

RESPONSÁVEL

5.2.4 Fase de Operação: Aspectos Socioeconômicos
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5.2.5 Fase de Operação: Aspectos Ambientais
RESPONSÁVEL

X

Preservar cobertura vegetal e áreas de preservação
ambiental conforme licenciamento ambiental a ser obtido
junto aos órgãos ambientais e atendimento ao índice de
permeabilidade mínima exigido pela legislação

X

Garantia da área mínima permeável no lote com a
manutenção de vegetação existente e áreas de
APP que atingem o lote

X

X

--

X

Isto ocorre pois a construção está inserida na
porção central do terreno, obedecendo aos
afastamentos mínimos e altura máxima exigidos.

X

Remoção do material sob autorização ambiental junto aos
órgãos competentes e destinação para área que possua
licenciamento ambiental para importação de material

Florístico e Faunístico

A atividade do
empreendimento alterará
significativamente na
diversidade florística nativa
existente

X

X

X

Somente efetuar a retirada de vegetação nas proporções
previstas em legislações específicas e em conformidade às
licensas ambientais a serem obtidas junto ao Instituto
Ambiental do Paraná.

Legislações Ambientais

Respeito às legislações
ambientais nacionais,
estaduais e municipais

X

Possui Autorização Ambiental emitida pelo Instituto
Ambiental do Paraná - IAP / Irá obter o Licenciamento
Ambiental para supressão de vegetação durente o processo
de Licenciamento de Obras

Uso de EPIs;
X

X

Atividade em horário comercial;

X

Manutenção dos níveis de ruídos estabelecidos pela
legislação para a área.

X

X

X

X

X

EMPREEND

X

X

Monitoramento das emissões de ruídos.

EMPREEND

X

--

Execução do serviço sob licenciamento ambiental
de terraplanagem e transporte de material

EMPREEND

Topografia

O empreendimento
necessitará de cortes de
terreno para implantação de
subsolo para estacionamentos

X

As atividades e gases expelidos pelos sistemas de
acondicionamento sofrem rigoroso processo de
filtragem antes de serem lançados no ar, bem
como prever programa de manutenção veícular
na empresa;

Controle para supressão da vegetação passível de
corte e/ou autorizada por meio de Autorização
Ambiental a ser obtida junto aos órgãos
ambientais competentes

EMPREEND

X

X

TEMPORÁRIO

Ruído

Geração de Ruído (população,
veículos, equipamentos de
uso permanente), apesar da
atividade não ser pólo gerador

X

PERMANENTE

Qualidade do Ar

A atividade do
empreendimento não alterará
significativamente na poluição
ou qualidade do ar local

X

INDIRETA

Ventilação e Iluminação

A construção do edifício não
prejudicará a ventilação nem
causará sombreamento nos
vizinhos

NEUTRO

Elaboração de paisagismo e
respeito aos indices de
permeabilidade do lote

POSITIVO

Paisagismo

MEDIDA MITIGATÓRIA E/OU COMPENSATÓRIA

LONGO
PRAZO

X

IMPACTO

MÉDIO PRAZO

X

FASE DE OPERAÇÃO:
ASPECTOS AMBIENTAIS

IMEDIATO

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO;

EMPREEND

PRAZO

EMPREENDEDOR

TEMPO

DIRETA

ABRANGÊNCIA

NEGATIVO

NATUREZA

Atender integralmente as legislações,
condicionantes das Autorizações Ambientais e
garantir controle de qualidade do solo e proteção
ambiental conforme legislações e licenciamentos
previstos
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6 Análise - Impactos Gerados pelo Empreendimento
O empreendimento será construído em uma área que é originalmente ocupada,
quase em sua totalidade, por vegetações nativas em diversos estágios, conforme
relatado no decorrer desse e conforme detalhamento de Relatório Ambiental realizado
na área, sob a responsabilidade da Eng. Agrônoma Annelissa Gobel Donha (CREA PR34238/D), conforme relatado no item 2.3 deste.
O imóvel se localiza no bairro Roseira de São Sebastial em São José dos Pinhais,
muito próximo e de fácil acesso à duas das principais vias logísticas de São José dos
Pinhais e de ligação com Curitiba e à outras regiões do Estado do Paraná e do país, a
BR116 – Contorno Leste e a BR277.
Entretanto, em função das características das intervenções a serem executadas,
especialmente no que se refere à implantação das estruturas e equipamentos, são
esperados impactos negativos de diversas intensidades, para os quais foram previstas
algumas medidas mitigatórias e ações de âmbito ambiental.
Os principais impactos negativos, ambientais e no sistema viário, na fase de
implantação, identificados pela Avaliação de Impactos, serão aqueles causados pela
limpeza do terreno (retirada de vegetação nativa em vários estágios, que dependerão
de autorização ambiental para tal e nivelamento da área) que deverá ser feita em
conformidade com LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO, o qual será requerido e obtido junto ao IAP no decorrer do processo de
licenciamento da obra, terraplanagem (geração de poeira) e pelas obras de construção
civil (execução das peças de concreto armado in loco), as quais serão realizadas
mediante medidas preventivas e mitigadoras na fase de construção da edificação e do
pátio previsto.
Já os impactos negativos, ambientais e no sistema viário, durante a fase de
operação estarão relacionados ao aumento do tráfego local de veículos leves e
pesados, a geração de resíduos sólidos e a geração de ruídos.
No que se refere aos impactos positivos do empreendimento, destaca-se a geração
de empregos diretos e indiretos, geração de renda, consolidação da vocação da Avenida
Industrial destinada ao acesso à empreendimentos correlatos existentes e outros que
hão de se instalar.
Como forma de compensar os impactos negativos a serem causados pelo
empreendimento proposto, principalmente os relacionados ao sistema viário da região,
o empreendedor se propõe à discutir junto à equipe técnica municipal possíveis medidas
compensatórias para a viabilidade da implantação do empreendimento pretendido.
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7 Parecer
Conclusivo
Empreendimento

-

Impactos

Gerados

pelo

No sentido socioeconômico, o potencial de geração de emprego e renda à
população local, e de recursos ao Município de São José dos Pinhais é significativo,
inclusive pelo empreendimento se propor a se instalar em um setor urbano com intensa
propensão à ocupação com empreendimentos correlatos e muito próximo a um dos
principais entroncamentos viários do município, a BR-116 – Contorno Leste e a BR-277,
principal ligação rodoviária entre as demais rodovias que chegam à Região
Metropolitana de Curitiba, e por estar situado em uma região que inicialmente foi
planejada para ser um Distrito Industrial e que possui um zoneamento propenso às
atividades industriais e de serviços.
Do ponto de vista territorial urbano, pode-se observar que o impacto negativo mais
relevante a ser gerado será sobre o sistema viário, mais devido à atividade de grande
porte do que pelo acesso, pois o projeto prevê acessos independentes de veículos,
pedestres e para carga e descarga, visto que a solução apresentada contempla vagas
e áreas de manobras no interior do lote, sendo possível aos caminhões acessarem o
lote sem realizar manobras na via pública. Os acessos de veículos pequenos não
apresentam problemas, pois poderão ser bem dimensionados e os mesmos serem
sinalizados para evitar interferências nas saídas dos veículos com o transito da via de
acesso.
Ao se estabelecer um balanço entre os impactos positivos e negativos da operação
estudada, considerando inclusive as ações mitigadoras e de reversibilidade das
ocorrências indesejáveis, pode-se concluir que a este empreendimento será importante
no sentido de auxílio na ocupação dos vazios urbanos e da não densificação da
população residente no entorno, haja visto que a região está inserida em área de
interesse de proteção dos mananciais da Região metropolitana de Curitiba. Ainda,
estabelece uma extensão da vocação estratégica da região lindeira à Indústria
automobilística da marca Renault e ao entroncamento viária da região composto pelo
Contorno Leste e BR277, por serem vias de acesso à demais rodovias da região de
Curitiba, do Estado do Paraná e do país.
Conforme relatado no decorrer deste, o empreendimento apresenta muitos impactos
positivos e alguns negativos para sua implantação no local escolhido, portanto, para
minimizar e/ou mitigar os impactos negativos identificados, o empreendedor irá
providenciar todas as autorizações ambientais pertinentes durante o processo de
licenciamento das construções, bem como, realizar o monitoramento futura da
Estação de Tratamento de Efluentes que propõe instalar. Ainda, se propõe à discutir
junto à equipe técnica municipal possíveis medidas compensatórias para a viabilidade
da implantação do empreendimento pretendido.
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8 Equipe Técnica
Responsável Técnico:
Luis A. Lorenzetti Jr, Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal do
Paraná - UFPR, CAU A 43.622-4
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ANEXOS
•
•
•
•

RRT corpo técnico elaboração do EIV (02 folhas)
Registro de Imóveis;
Guias Amarelas;
Cadastro CNPJ Receita Federal;

•

Viabilidade Técnica Sanepar;
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