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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 OST FARM AGROPECUÁRIA LTDA-EPP.
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 aimplementação 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

Figura 1 - Macrolocalização do empreendimento
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2.2 Macrozoneamento do Empreendimento

Figura 2 - Macrozoneamento do Empreendimento – Fonte: PMSJP

O lote do Empreendimento está localizado dentro da Zona Rural do Município naMacrozonade
Produção Rural conforme Anexo I – Mapa de Macrozoneamento Municipal – Lei Complementar nº
100/2015.
De acordo com a Lei do Sistema Viário Municipal – Lei Complementar nº 104/2015 e alterações:
alargamento progressivo da Rua João Beger com caixa prevista de 12,00 de largura (6,00m para
cada lado do seu eixo), conforme o artigo 12 para vias existentes.

2.3 Características do Lote
A topografia tem um leve aclive de quem olha da rua o imóvel, pelas dimensões do lote
podemos considerar que é relativamente plano, devido a pouca elevação das curvas de nível
oscilando em média 4 metros, na região onde será implantada a pista de mini golf bem como as
demais áreas do terreno.
A vegetação do imóvel, de acordo com o mapa de uso do solo quase 60% é formada por áreas
abertas e campos, perto de 30% formado por floresta de estágio médio e em menor porcentagem
tem agricultura, construções, pomar e um tanque, este tanque e um córrego se encontram no
canto superior esquerdo do mapa de uso do na divisa do lote.
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Figura 3 - Mapa de Uso do Solo - Fonte: Eng. Denilson E. Daemme

2.4 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 João Beger, 70,Mergulhão, São José dos Pinhais.

2.5 Distâncias
Do centro da Capital: 23,7 km
Do Porto de Paranaguá: 78,7 km
Do Aeroporto Afonso Pena: 10,0 km

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

Figura 4 - Microlocalização do Empreendimento - Fonte: Google
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Figura 5 - Rua João Beger, visto da rua o lote do Empreendimento

Figura 6 - Rua João Beger, visto da rua o lote do Empreendimento
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Figura 7 - Rua João Beger, vista do lado direito do lote do empreendimento.

Figura 8 - Rua João Beger, vista do lado esquerdo do lote do empreendimento.

11

Estudo de Impacto de Vizinhança
3

CARACTERÍSTICA DO EMPREENDIMENTO

Edificações em alvenaria para fins de Serviço 3 – Atividade de recreação Circuito de Mini Golfe e
eventos.
O mini golfe é uma atividade internacionalmente conhecida, porém pouco praticada no Brasil,
Este projeto será de um circuito dentro das Normas da Federação Internacional de Mini Golfe e
será a 2ª implantada no Brasil.
A atividade de mini golfe é constituída de 18 (dezoito) pistas com diferentes graus de dificuldade,
alguns possuindo armadilhas e outros obstáculos que variam conforme o andamento da partida. É
um esporte que incentiva a concentração, trabalho em equipe e socialização, além de motivar
pessoas na busca por metas e resultados.

3.1 Área do Terreno
108.077,58m2.

3.2 Área do imóvel
A construir total: 1.030,17m2
Salão 01 – 776,65m2
Salão 02 – 167,30m2
Casa – 81,72m2
Quiosque – 4,50m2

3.3 Estimativa Aproximada de Funcionários
Serãconsiderados o número em torno de 07 funcionários.
Turno de funcionamento das 10hs às 20hs
Dias de funcionamento aos sábados e domingos

3.4 Estimativa de população
População flutuante em torno de 500 pessoas por fim de semana
Principal modo de deslocamento dos frequentadores do empreendimento será com automóveis
e vans.

3.5 Documentação
Número da Matrícula: 4.701 (1a Circunscrição)
Incra no 701.149.000.809-5
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3.6 Implantação

Figura 9 - Implantação Fonte: Eng Gabriel P. Marinho

3.7 Estatística

Figura 10 - Estatística Fonte: Eng. Gabriel P. Marinho
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*A estatística elaborada acima pode sofrer alterações no decorrer da elaboração do projeto
arquitetônico protocolado.
*Área a demolir indicada na estatística licenciada pelo Município pelo Alvará de Demolição nº
147/2018.

3.8 Estacionamento
O empreendimento contará com50 vagas destinadas para estacionamento indicadas pelo Alvará
de Construção, mas sendo possível a ampliação do mesmo caso haja necessidade de comportar
mais veículos no local.

3.9 Obra
Método construtivo- Alvenaria convencional

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.

4.2 Área de Influência Indireta
A Área de Influência Indireta diz respeito aos logradouros mais distantes, ela não é atingida
diretamente, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são considerados
menos significativos, nessa área tem-se como objetivo analítico propiciar uma avaliação da inserção
regional do empreendimento. Nesse caso consideramos um raio de 1.000 metros

14

Estudo de Impacto de Vizinhança
4.3 Identificação da vizinhança
A regiãotem um potencial econômico de comércio e turismo rural que oferece aos turistas
vários produtos coloniais como vinhos, , salames, queijos, conservas, etc, que são comercializados
nos cafés coloniais, adegas, restaurantes, além de chácaras de lazer, pesque-pagues e pousadas,
conhecido como Caminho do Vinho. Devido a estes atrativos e por se tratar de um
empreendimentode recreação e eventos, 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.

Figura 11 - Vizinhança (Frente do empreendimento)

Figura 12 - Vizinhança (Ao longo da via)
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Figura 13 - Vizinhança predominantemente comercial e residencial (Rua de acesso ao empreendimento)

4.4 Atividades do Entorno
No entorno do empreendimento a ocupaçãoé predominantementeformada por chácaras de
moradia e comércio. Há uma tendênciada região em absorver empreendimentos desta natureza,
devido a região ser conhecida turisticamente como Caminho do Vinho, contendo vários atrativos de
laser e gastronomia.

Figura 14 - Mapa Atividades do Entorno
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4.5 Densidade Populacional
Segundo a previsão do Censo do IBGE/2010 a Densidade Populacional da região é de0 a
10hab/ha. Portantonão aumentará o adensamento populacional que ainda se encontra dentro do
mínimo estipulado e não causará impacto na região, devido ser um empreendimento de lazer.

Figura 15 - Mapa Densidade Populacional

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 Rural e possuir parte da via de acesso vinda da Rua Dr. Murici e Contorno Leste (acessando
pela Constante Moro Sobrinho, entrando na Rua PedroValaski) que circundam o município, além
que da Estrada Municipal EM8 - Rua Júlio Cezar Setenareski que tem uma previsão de diretriz de
30,00m, que dá acesso para a via local do acesso ao Empreendimento Rua João Begercom previsão
de diretriz de 12,00m.
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Figura 16 - Rua João Beger (Rua do Empreendimento)

Figura 17 - Rua Dr Murici (principal via de acesso)

4.6.2 Vias de acesso ao Empreendimento
A Rua Dr. Murici com a Rua JúlioCezar Setenareski e Contorno Leste (acessando pela Constante
Moro Sobrinho, entrando na Rua PedroValaski) serãousadas para chegar ao endereço do
empreendimento. O acesso de automóveis e pedestres para o empreendimento será feito
exclusivamente pela Rua João Beger, com pavimento muito bom em paralelepípedonão tendo
calcadas nas vias próximas.A sinalização da região é padronizada, onde cada estabelecimento
mostra os principais produtos que vendem. Abaixomostra uma ilustração dos acessos.
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Figura 18 - Mapas de Vias de Acesso ao Empreendimento

4.6.3

Abastecimento de Água

O Empreendimento será abastecido por poço semi artesiano.

4.6.4

Esgoto

Empreendimentoserá tratado através da solução fossa séptica e sumidouro.

4.6.5 Energia Elétrica
Esta região é atendida pela rede elétrica da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL.
Poderá haver necessidade de algumas complementações ou ampliações de capacidade da rede
de energia elétrica para atender 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.

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, porém ao analisar os raios de influência Direta e
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Indireta não foi identificadona região próxima ao empreendimento a presença destes
equipamentos comunitários, estandoportanto a mais de 1000 m. A Unidade de Saúde mais próxima
fica em torno de 5kme a distância do Hospital fica 9,7km do local do empreendimento.

Figura 19 - Mapa Saúde e Educação

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.
O Empreendimento está localizado na rota do Caminho do Vinho, que é fomentado por ações de
desenvolvimento, divulgando o folclore, artesanato, comidas típicas, a valorização do patrimônio
histórico-cultural, por meio do estímulo à preservação e conservação das casas históricas,
comercializaçãodos produtos como vinho, suco, produtos coloniais (salames, bolachas, entre
outros) e agrícolas, transformando a região num polo turístico rural.

Figura 20 - Mapa Lazer e Cultura
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4.7 Demanda por Serviços Públicos
O empreendimento oferecerá assistência médica e odontológica aos funcionários, desta forma
não utilizando os serviços públicos.
Nos eventos haverá empresa particular de emergência para eventuais problemas de
necessidade de socorro imediato, prestando assistência para todos os tipos de imprevistos.

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 exercerimpacto na área de Influência Direta , mas o
Empreendimento se encontra numa via secundária, pois a via principal que recebe o fluxo maior de
veículos nos finais de semana principalmente.
O Empreendimento está localizado numa área rural onde há outros empreendimentos do
mesmo porte, ou seja, local que se adequa para sua função, as vias do entorno são pavimentadas e
encontra-seem bom estado de conservação,o local é próximo a Rua JúlioCezar
Setenareskifacilitando o escoamento do tráfego.Após a implantação do empreendimento haverá
um pequeno aumento no volume do tráfego de carros, porém os transtornos decorrentes
impactarão de forma leve o transito existente atualmente.
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,éresponsável
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 e na frente do Empreendimento algumas Linhas Rurais,
sendo que não foi possível identificar a localização de ponto de ônibus na região, mas,apesar disto,
o transporte fornecido aos funcionários será o Transporte Particular e alguns poderão vir de carro
próprio.
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Figura 21 - Mapa de Transporte Público - Fonte: Base de dados PMSJP

4.10 Uso e Ocupação do Solo
Quanto ao uso o empreendimento enquadra-se em Serviço 3,ou seja, atividade compatível com
o entorno e os parâmetros da zona, com potencial de geração de incômodo de médio impacto.
Quanto a Escala o empreendimento é de médio 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 comércio e serviços locais e após o raio de influência direta há usos formados por comércio e
residências, e que a mesma encontra-se na zona rural, considera-se que nãohaja impacto da sua
instalação. Considerando a regiãoapós o raio de influência direta onde será implantado
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possuigrandes ocupações desta tipologia de empreendimento, portanto, só tem a acrescentar para
valorizar a região. A altura do edifício é baixa causando pouco impacto visual.
Quanto à preservação do patrimônio histórico e cultural o empreendimento não exerce impacto

5

ASPECTOS AMBIENTAIS

5.1 Ruídos
Ocorrerá 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 uteis 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 das
edificações em relação das divisas a insolação projetará uma sombra no próprio lote, por ser
edificações térreas. Em relação a ventilação, devido a área de implantação do Empreendimento
não afetará as construções vizinhas.

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 encaminhadospara 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 sequencialmente, 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
Edificações.

5.5 Permeabilidade do solo
O projeto contempla mais área permeável que o exigido pela legislação, aumentando a
infiltração e abastecimentos do lençol freático, e a área utilizada para o empreendimento é
relativamente pequeno em relação a área total do lote, sendo ocupado por menos de 1% da área
de terreno.

6

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

6.1 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 fossa, sumidouro e
tratamento.
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.
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SISTEMA VIÁRIO
ASPECTO 7
Impacto

ACESSO AO EMPREENDIMENTO
Grande fluxo de veículos pesados

Medida Mitigadora
1.

ASPECTO 8
Impacto

CIRCULAÇÃO DE PEDESTRE
Pouco movimentação de funcionários e colaboradores.

Medida Mitigadora
ASPECTO 9
Impacto

Para não ter influencia local de ruídos e
poluição sonora será estabelecido horário
adequado para movimentação.

Sem impacto
TRANSPORTE PÚBLICO
Sem impacto

Medida Mitigadora
ASPECTO 10

GERAÇÃO DE TRÁFEGO

Impacto

Aumento de circulação de veículos pesados.

Medida
1.
2.

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

AMBIENTE NATURAL/ MEIO AMBIENTE
ASPECTO 11
Impacto
Medida Mitigadora

SOLO E TOPOGRAFIA
Haverá a necessidade de movimentação e adequação.
1. Será adequado devido a necessidade do projeto.

ASPECTO 12
Impacto

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Haverá impacto

Medida

1. Todos os resíduos serão destinados
corretamente por empresas licenciadas.
VEGETAÇÃO
Poderá haver impacto,

ASPECTO 13
Impacto
Medida Mitigadora
ASPECTO 14
Impacto
Medida Mitigadora

1. Propõe retirar o mínimo possível de árvores
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.
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ASPECTO 15
Impacto
Medida Mitigadora

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.
2. Limpeza das vias adjacentes a obra que
apresentem “torrões de terra” causadas pelos
caminhões que transportam os materiais.
3. 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.

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

ASPECTO 02
Impacto

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.

Medida Potencializadora

1.

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

ADENSAMENTO POPULACIONAL
ASPECTO 03
Impacto
Medida Mitigadora
ASPECTO 04
Impacto

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Aumento na geração de resíduos.
1.

Será feito fossa séptica e sumidouro.

Medida Mitigadora

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Devido aimplantação de um novo empreendimento,
demandaráo consumo de água
1. Será feito um poço semi artesiano.

ASPECTO 05
Impacto

ENERGIA ELÉTRICA
Aumento no consumo local.

Medida Mitigadora

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
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Medida Mitigadora

A Empresa fornecerá Plano de Saúde aos seus
funcionários.

SISTEMA VIÁRIO
ASPECTO 8
Impacto

ACESSO AO EMPREENDIMENTO
Aumento de fluxo de veículos.

Medida
ASPECTO 9
Impacto

1. O sistema viário existente está apto a absorver esse
aumento.
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRE
Pouca movimentação, quase inexistente

ASPECTO 10
Impacto

TRANSPORTE PÚBLICO
Não Haverá Impacto

Medida Mitigadora
ASPECTO 11

A Empresa fornecerá transporte aos seus funcionários
ou iram de carro
GERAÇÃO DE TRÁFEGO

Impacto

Aumento de circulação de veículos.

Medida Mitigadora

1. O sistema viário existente está apto a absorver esse
aumento..
1. sem impacto

Medida Mitigadora

7

CONCLUSÃO

Por se tratar de Empreendimento de atividades de Recreação – Mini Golf e eventos, 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 paralelepípedo e outras de saibro
sem drenagem de águas pluviais.
O Empreendimento está localizado na rota do Caminho do Vinho, que é fomentado por ações de
desenvolvimento, divulgando o folclore, artesanato, comidas típicas, a valorização do patrimônio
histórico-cultural, por meio do estímulo à preservação e conservação das casas históricas,
comercializaçãodos produtos como vinho, suco, produtos coloniais (salames, bolachas, entre
outros) e agrícolas, transformando a região num polo turístico rural

8

PROPOSTA DO EMPREENDIMENTO

Breve relato sobre as intenções desta empresa onde estamos dispostos a abrir no Caminho do
Vinho em São José dos Pinhais/PR.

27

Estudo de Impacto de Vizinhança
Somos proprietários da área denominada Recanto das Hortênsias, na Rua João Beger nº 6484,
entre o Casarão Café Colonial e o Restaurante Laureanti, e imaginamos sentir uma maior
necessidade de uma atividade de recreação diferente neste Caminho do Vinho. A ideia foi construir
um circuito de mini golfe. Este circuito seria construído em uma área de 1.250 mt2, fechado com
tela ao redor dele.
O mini golfe é uma atividade internacionalmente conhecida, porém pouco praticada no Brasil.
Este nosso projeto será de um circuito dentro das normas da Federação Internacional de Mini
Golfe, e será o 2º no Brasil. A outra empresa está em Treze Tílias/SC e é ela quem está nos
auxiliando na implantação das normas e do projeto das pistas desta Federação. E num futuro,
aumentando o número de praticantes e pistas, receber uma das etapas do Campeonato Mundial.
Hoje temos esta única em Treze Tílias, amanhã será esta em São José dos Pinhais, e já temos
informações de um pessoal do Norte do Paraná também interessada neste projeto, o que já
poderia trazer interesse neste possível evento.
A atividade de mini golfe é diversão pra toda família e para todas as idades. É constituída de 18
(dezoito) pistas, com diferentes graus de dificuldade, alguns possuem armadilhas e outros
obstáculos que variam conforme o andamento da partida, mas também existem os buracos mais
simples que são lisos e retos. Enquanto em um campo de golf oficial uma partida pode demorar 3
horas para completar um jogo, no mini golfe, com um circuito de 18 buracos, dura em média 50 a
80 minutos. O mini golfe é um esporte que incentiva a concentração, trabalho em equipe e
socialização, além de motivar as pessoas na busca por metas e resultados.
E para atender a este entretenimento, imaginamos uma gastronomia diversificada, com
possibilidade de receber foodtrucks em dias específicos ou de eventos comemorativos. A idéia
também é atender eventos corporativos para até 160 pessoas podendo chegar a 500 pessoas por
fim de semana das 10hs as 20hs aos sábados e domingos, onde a empresa locatária, após suas
apresentações no salão, possa usufruir da atividade mini golfe neste espaço bem agradável junto a
natureza.

9

PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA PARA O MUNICÍPIO

Conforme relatado no decorrer deste, o empreendimento apresenta vários impactos positivos e
para sua implantação no local escolhido, portanto, 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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