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APRESENTAÇÃO
O presente documento configura-se no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de uma academia de
esportes a ser instalada na infraestrutura do Shopping São José, localizado no município de São José
dos Pinhais - PR. Trata-se de um documento decorrente do processo de aprovação do empreendimento
junto ao órgão público municipal e demais setores pertinentes, em atendimento ao solicitado pela
Prefeitura Municipal conforme regulamentado na Lei Complementar n°100/2015, que institui o Plano
Diretor de São José dos Pinhais, e com base na Lei Complementar n°107/2016, que dispõe sobre o
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, em especial os art. 23, 24, 28 para análise e avaliação do
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV pela Equipe Técnica Municipal e anuência do Conselho Municipal
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – CMPDU.
Desse modo, no presente documento são abordados os seguintes temas:


Caracterização do empreendimento, apresentando a sua localização e acessos, uma descrição
de todas as atividades previstas, memorial descritivo do empreendimento com respectivos
parâmetros legais;



Caracterização da vizinhança contextualizando aspectos dos equipamentos comunitários, uso e
ocupação do solo, serviços públicos e saneamento, bem como do sistema de transportes e
circulação nas áreas de influência do empreendimento;



Caracterização dos impactos e medidas propostas: através de identificação, previsão da
magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes nas fases de
implantação e operação do empreendimento; juntamente com a apresentação das medidas
propostas.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Identificação do Empreendedor
O empreendedor responsável pela implantação da academia é a Academia Shopping São José Ltda.,
cuja identificação consta no Quadro 1.
QUADRO 1: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

EMPREENDEDOR

Academia Shopping São José Ltda.

ENDEREÇO

Rua Izabel A. Redentora, n° 1434, Centro.
São José dos Pinhais/PR.

CONTATO

Marcia Regina Pires / Graziela Fiuza Lima Sada Elias

E-MAIL

marcia@shoppingsaojose.com.br
graziela@shoppingsaojose.com.br

FONE/FAX:

(0*41) 3035-1500

Fonte: ECOTÉCNICA, 2018.

1.2 Identificação da Empresa Responsável pelo EIV
A empresa responsável pela elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança é a ECOTÉCNICA
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA., cujas descrições constam no Quadro 2.
QUADRO 2: EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIV DA ACADEMIA SHOPPING SÃO JOSÉ.

EMPRESA RESPONSÁVEL

ECOTÉCNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.

ENDEREÇO

Rua José Fabiano Barcik, 406 – Bairro Cajuru
CEP 82.940-050 Curitiba – Paraná

CONTATO

Arquiteta e Urbanista esp. em Gestão Ambiental – Sandra Mayumi
Nakamura
Arquiteta e Urbanista Letícia Schmitt Cardon de Oliveira

E-mail

etc@ecotecnica.com.br

FONE/FAX:

(0*41) 3026-8639

Fonte: ECOTECNICA, 2018.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Localização e Acesso
O empreendimento está localizado em São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de
Curitiba. É proposto como uma nova atividade na infraestrutura existente do Shopping São José, que está
em operação desde 2008, e localizado no Centro da sede urbana.
O Shopping está próximo a vias importantes do município, como a Av. Rui Barbosa, que além da
importante ligação municipal também é um dos acessos ao Aeroporto Internacional Afonso Pena.
Também está próximo da Av. das Torres, que representa ligação entre o município e Curitiba com o
litoral.
A localização do Shopping na área central do município ocorre em toda a quadra formada pelas ruas
Dona Izabel A. Redentora, Rua Voluntários da Pátria, Rua Mendes Leitão e Rua Dr. Motta Júnior. Possui
dois acessos principais de pedestres na Rua Dona Izabel A. Redentora, que é a fachada principal do
shopping. O acesso de veículos ocorre na porção central da quadra da Rua Voluntários da Pátria, e ao
lado está o acesso às docas de carga e descarga. Nesta mesma rua, próximo à esquina com a Rua Dona
Izabel Redentora existe um acesso secundário de pedestres. Por fim, uma saída alternativa do
estacionamento ocorre através da Rua Mendes Leitão.
O empreendimento toma partido da boa localização do Shopping, visto que está localizado dentro de
suas dependências, em local de fácil acesso. Sua proposta é de ocupação de parte do piso G2, que
corresponde ao mesmo nível da saída alternativa através da Rua Mendes Leitão, conforme mencionado.
Internamente, o acesso ao empreendimento por pedestres ocorre pelo hall de elevadores ou por duas
escadas localizadas no estacionamento, enquanto os veículos acessam pela entrada da Rua Voluntários
da Pátria, e ao nível G2 através de rampa oposta ao empreendimento.
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FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Fonte: Elaborado por ECOTÉCNICA, 2018, a partir de SMU Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 2018.
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2.2 Dominialidade
Conforme mencionado, é previsto que o empreendimento seja implantado na infraestrutura existente do
Shopping São José, portanto, os dados relativos à dominialidade são referentes a esta estrutura.
A área do shopping é constituída por lote registrado sob indicação fiscal I.F. 09.028.0009.000,
compreendendo área total de 14.543,25 m², segundo descrição apresentada na Matrícula n° 61.630 do
Registro de Imóveis 2° ofício de São José dos Pinhais, conforme documentos em anexo. Esta matrícula
representa o lote D-187, resultante de processo de unificação de lotes de seis matrículas anteriores.
Conforme a matrícula, o terreno onde está implantado o shopping possui dimensão de 121,20 metros de
frente para Rua Dr. Motta Junior; 115,60 metros onde confronta com a Rua Izabel A. Redentora; 127,50
metros onde confronta a Rua Mendes Leitão; e 116,10 metros onde confronta com a Rua Voluntários da
Pátria. A descrição da edificação compreende construção em alvenaria, para fins comerciais, com três
pavimentos e área de 56.211,66 m².

2.3 Atividade Prevista e Fases de Implantação
A atividade prevista ao empreendimento para a fase de operação corresponde à de academia de
ginástica (atividade de condicionamento físico – código CNAE 93.13-1-00). Entre as diversas opções de
ambientes para treinos e condicionamento físico, é proposto pelo empreendimento as atividades de
musculação, peso livre, treinamento funcional smart box, treinamento do tipo shape, treinamento
cardiovascular e ginástica.
Para atendimento dos usuários também são projetadas as áreas de recepção, gerência com apoio ao
atendimento e vestiários masculino, feminino e portadores de necessidades especiais (PNE). De forma
complementar às atividades, também são projetadas a sala de colaboradores, a sala de quadros técnicos
e depósitos.
Quanto à implantação, a estrutura não demandará de grandes obras, sendo implantado em única etapa,
visto que se localiza dentro do shopping em operação, e desta forma, serão necessárias adaptações
quanto à área existente.

2.4 Memorial Descritivo do Empreendimento
2.4.1

Restrições Ambientais e Urbanísticas

O local de implantação do empreendimento é previsto para uma área já edificada do Shopping São José,
precisamente em seu nível G2 de estacionamento. Dessa forma, não existem restrições ambientais
quanto à efetivação do empreendimento.
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Em relação aos aspectos urbanísticos, o fator da existência prévia do shopping também se mostra como
um aspecto favorável, pois já representa uma referência no sistema viário, a área já é considerada
construída e impermeabilizada, além de representar uma dinâmica no comércio local. Assim, não existem
restrições quanto à implantação do empreendimento, desde que respeitadas as legislações pertinentes.

2.4.2

Dimensão do Empreendimento

O empreendimento é proposto em metragem total de 1.216 m², a serem ocupados em uma porção da
atual área do nível G2 de estacionamento do Shopping São José. O acesso dos usuários à academia
ocorrerá pela recepção que está voltada para o hall de elevadores do shopping e ao lado de uma das
escadas de acesso. Caso o usuário queira utilizar o estacionamento do nível G2 para deixar seu veículo,
o acesso inicial deve ser por outro pavimento, acessando ao nível G2 por rampa localizada em lado
oposto ao empreendimento. Existe apenas a opção de saída do shopping pelo nível G2, conforme
demonstrado na Figura 2.
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FIGURA 2: IMPLANTAÇÃO GERAL PISO G2 DO SHOPPING SÃO JOSÉ E ÁREA DO EMPREENDIMENTO.

Fonte: SHOPPING SÃO JOSÉ, 2018.

O espaço do empreendimento divide-se conforme o tipo de atividade física a ser desenvolvida, e todos os
ambientes somam área de 1.136,59 m², sem contar as áreas de circulação. Os maiores ambientes são
destinados à musculação e peso livre, com área de 244,38 e 228,03 m², respectivamente, de fácil acesso
e logo após a entrada pela recepção.
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Ao lado do ambiente de peso livre está a área para treinamento do tipo shape, com metragem
aproximada de 45,08 m²; a área de treinamento funcional smart box com metragem de 55,83 m²; e área
para exercícios cardiovasculares com dimensão de 194,62 m².
A área oposta à entrada é destinada para sala de ginástica, com cerca de 125,42 m², e aos vestiários que
somam área aproximada de 113,56 m². Próximo aos vestiários está a área de administração e uso
exclusivo dos funcionários da academia, com sala de gerência e apoio, sala de colaboradores, sala de
quadros técnicos e depósitos, que juntas somam aproximadamente 31 m². A Tabela 1 indica as áreas
aproximadas para cada ambiente que compõem a academia e a Figura 3 apresenta a implantação
desses ambientes.
TABELA 1: RESUMO DE ÁREAS E USOS DO EMPREENDIMENTO.
Ambiente

Área (m²)

Recepção/ Hall de entrada

98,48

Musculação

244,38

Peso livre

228,03

Smart box (treino funcional)

55,83

Shape

45,08

Cardio
Sala ginástica

194,62
125,42

Vestiário feminino

53,62

Vestiário masculino

54,13

Vestiário P.N.E.

5,81

Gerência

11,24

Sala colaboradores

6,94

D.M.L.

3,11

Depósito

3,23

Sala de quadros

6,67

Total
* Não computadas as áreas de circulação.
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FIGURA 3: IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Fonte: SHOPPING SÃO JOSÉ, 2018.

Em relação às estatísticas de ocupação, os valores correspondem ao Shopping São José, uma vez que o
empreendimento é previsto em área da infraestrutura existente do shopping. Com uma área construída
total de 56.211,66 m², a Taxa de Ocupação é de 95,23%, enquanto a impermeabilização é de 100%. Já o
coeficiente de aproveitamento é de 3,86, ligeiramente abaixo do máximo permitido pelo zoneamento.
Atualmente o piso G2 possui área de 13.302,60 m², sendo que as lojas ocupam 78,54 m². Com a
implantação do empreendimento, apenas a tipologia de uso deve ser alterada no perímetro da academia,
sem alterações quanto à área construída. Porém, a área útil computável sofrerá alterações com
acréscimo de 1.592,26 m², totalizando assim, 27.841,57 m².

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança – Academia Shopping São José

17

Além disso, outra questão importante quanto a uma nova atividade recai sobre o número de vagas
necessárias. Conforme o Código de Obras do município (Lei complementar n° 105/2016 e alterações) é
necessária uma vaga a cada 50 m² de áreas de loja e mall, além de uma vaga a cada 25 m² de área de
cinema e praça de alimentação. Desse modo, a Tabela 2 apresenta um cenário atual (número de vagas
existentes atualmente) sem considerar o empreendimento, sendo contabilizadas 588 vagas necessárias,
contudo há 744 vagas, ou seja 156 a mais do que o exigido pela legislação municipal.
TABELA 2: RELAÇÃO DE VAGAS EXISTENTES NO SHOPPING SÃO JOSÉ – CENÁRIO ATUAL.
PISO /ÁREA
ÁREA TOTAL PISO
ÁREA ÚTIL
(m²)
COMPUTADA (m²)

VAGAS NECESSÁRIAS
POR m²

G1

13.849,72

1.168,46

23

G2

13.302,60

110

2

L1

13.099,75

12.903,36

258

L2

12.067,49

9.095,22

182

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

1.537,81

1.537,81

62

CINEMA

1.519,77

1.519,77

61

TOTAL DE VAGAS NECESSÁRIAS

588

TOTAL DE VAGAS EXISTENTES

744

TOTAL DE VAGAS ELIMINÁVEIS

-156

Para o cumprimento da legislação municipal supramencionada devem ser previstas 32 vagas destinadas
para o empreendimento, conforme apresenta a tabela a seguir.
TABELA 3: RELAÇÃO DE VAGAS NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DO EMPREENDIMENTO.
PISO /ÁREA
ÁREA TOTAL PISO
ÁREA ÚTIL
(m²)
COMPUTADA (m²)
G2 (academia e escola)

1.592,26

VAGAS NECESSÁRIAS
POR m²

1.592,26

32

Desse modo, com a implantação do empreendimento – cenário previsto - haverá uma redução de 61
vagas, totalizando 617 vagas necessárias (cumprimento legislação) e 677 vagas resultantes, conforme
aponta a Tabela 4 a seguir. Nesse caso, haverá ainda 60 vagas a mais do que o mínimo necessário com
a implantação do empreendimento.
TABELA 4: RELAÇÃO DE VAGAS NECESSÁRIAS E RESULTANTES COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – CENÁRIO
PREVISTO.
PISO /ÁREA
ÁREA TOTAL PISO
ÁREA ÚTIL
VAGAS NECESSÁRIAS
(m²)
COMPUTADA (m²)
POR m²
G1

13.849,72

1.168,46
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18

G2 (academia e escola)

13.302,60

1702,26

34

L1

13.099,00

12.903,36

262

L2

9.238,54

9.238,54

185

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

1.236,15

1.236,15

49

CINEMA

1.592,80

1.592,80

64

TOTAL DE VAGAS NECESSÁRIAS

617

TOTAL DE VAGAS RESULTANTES

677

TOTAL DE VAGAS ELIMINÁVEIS

-60

2.5 Funcionamento e Usuários
O empreendimento terá funcionamento em horários diferenciados conforme o dia da semana. Entre
segunda-feira e sexta-feira, funcionará entre 6 às 23 horas; aos sábados entre as 9 e 18 horas; e aos
domingos e feriados o funcionamento será das 9 às 15 horas.
Em relação aos usuários, têm-se dois grupos principais, os funcionários e os clientes/usuários da
academia, sendo que os últimos compõem uma população flutuante, devido ao amplo horário de
funcionamento e oferta de serviços sem horários específicos, o que usualmente ocorre em academias.
Dessa forma, são estimados cerca de 20 funcionários da academia, para atender um público de clientes
de cerca de 2.800 pessoas/mês.
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3

CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA

3.1 Determinação das Áreas de Influência do Empreendimento
As áreas de influência de um empreendimento podem ser conceituadas como o espaço suscetível a
sofrer possíveis alterações em decorrência de sua implantação e operação.
Assim, a área de influência foi definida considerando a tipologia do empreendimento e a possível
abrangência das alterações a serem causadas, em seus diferentes níveis de extensão. Dessa forma, as
áreas de influência são divididas em três, conforme exposto:
•

Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à área ocupada pelo Shopping São José, por
representar a atividade comercial principal, e o empreendimento se localizar dentro de seu
perímetro;

•

Área de Influência Direta (AID): compreende o perímetro do bairro Centro, por representar a área
diretamente influenciada pela operação do empreendimento, englobando os diversos usos e
estruturas de comércio e serviço, além de elementos como sistema viário;

•

Área de Influência Indireta (AII): definida como o município de São José dos Pinhais, devido à
referência do Shopping São José, e a nova tipologia ofertada pelo empreendimento.

FIGURA 4: DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO.

Fonte: Elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.
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3.2 Caracterização do Uso e Ocupação do Solo
O uso e ocupação do solo no município são regulados pela Lei Complementar n° 107, de 19 de abril de
2016 e suas alterações, sendo a última de julho de 2018. Conforme a legislação, a área onde está o
Shopping São José, e consequentemente o empreendimento, é regulado pelas determinações da Zona
Central 1 (ZC1). Esta zona compreende “área com predominância comercial e de prestação de serviços
de altíssima densidade” (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016), e seus parâmetros são apresentados na
Tabela 5.
O empreendimento previsto é considerado como uso de serviço 2, sendo uma atividade condicionada, ou
seja, deve submeter a análise das secretarias de Meio Ambiente, Transportes, Viação e Obras Públicas
ou Saúde para sua respectiva implantação e operação.
TABELA 5: PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO INCIDENTES NA AID.
ZONA

DESCRIÇÃO

ADEQUADO

Zona
Central
1 (ZC1)

Área com
predominância
comercial e de
prestação de
serviços de
altíssima
densidade.

Habitacional (1) (2)
unifamiliar;
habitacional coletiva
(3); habitação
transitória 1 (4);
Comunitário (5) (7) (8) 1;
Comunitário 3;
Comunitário 5;
Comércio (5) (6) (7) (8) 1;
Serviço (5) (6) (7) (8) 1;
Industrial (5) (6) (7) (8) 1

CONDICIONADO
Comércio 2 (9);
Serviço 2 (9);
Industrial 2 (9)

PERMISSÍVEL
Habitação
institucional (10);
Comunitário 2;
Comunitário 4;
Comércio e serviços
específicos (11);
Serviço 3 (12);
Extrativista (13)

PROIBIDO
Habitação transitória 2;
Comércio 3 (12); Comércio 4
(11) (12); Serviço 4 (11) (12);
Industrial 3; Industrial 4 (11)
(12); Agropecuária (14).

OCUPAÇÃO

Zona

ZOO I

Lote
mínimo
(m²)

Testada
(m)

Altura
máx.
(m)

Coeficiente de
aproveitamento

Taxa
Ocupação

Taxa de
permeabilidade

Recuo
frontal
(m) (17)

Afast.
Divisas
(m) (17)

450

15

25

4

80%

10%

5/0

1,5

(15) (16)

(1) Todos os usos habitacionais com 50 unidades autônomas ou mais deverão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança,
conforme o §9º do artigo 30 da Lei Complementar n° 107/2016;
(2) A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto, observar as disposições do artigo 29 da Lei
Complementar n° 107/2016;
(3) Para 20 ou mais unidades habitacionais, observar as disposições do §6º do artigo 30 da Lei Complementar n° 107/2016;
(4) Para 20 ou mais leitos, observar as disposições do §4º do artigo 30 da Lei Complementar n° 107/2016;
(5) Os usos a partir de 300,00m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou não) deverão ser analisados pelo órgão
municipal responsável pelo trânsito, conforme artigo 26 da Lei Complementar n° 107/2016;
(6) Os usos a partir de 1.500,00m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou não), serão considerados
permissíveis conforme artigo 27 da Lei Complementar n° 107/2016, excetuando os proibidos;
(7) Os usos a partir de 5.000,00m² de área utilizada para a atividade no lote (construída ou não), deverão apresentar Estudo de
Impacto de Vizinhança - EIV, conforme artigo 28 da Lei Complementar n° 107/2016;
(8) A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto, observar as disposições do artigo 29 da Lei
Complementar n° 107/2016;
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(9) Os usos condicionados submeter-se-ão à análise das Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente, Transportes e
Trânsito, Viação e Obras Públicas e/ou Saúde conforme artigo 22 e Anexo IV da Lei Complementar n° 107/2016;
(10) Deverão ter seus acessos analisados e aprovados pelo órgão municipal responsável pelo trânsito, conforme §7º do artigo 30
da Lei Complementar n° 107/2016;
(11) Os usos e atividades classificados nessa categoria deverão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança;
(12) Não será permitido condomínio para estas classificações;
(13) Observar as disposições do inciso VI e § 5º do artigo 25 da Lei Complementar n° 107/2016;
(14) Observar as disposições do inciso VII e do § 6º do artigo 25 da Lei Complementar n° 107/2016;
(15) Refere-se a altura máxima da edificação com ou sem recebimento de potencial construtivo;
(16) Observar as disposições dos artigos 43 e 44 da Lei Complementar n° 107/2016;
(17) Observar as disposições dos artigos 46 e 47 da Lei Complementar n° 107/2016.
Fonte: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016.

FIGURA 5: ZONEAMENTO INCIDENTE NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO.

Fonte: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016.

Esses parâmetros foram definidos no ano de 2016, com atualizações posteriores. Contudo, quando o
Shopping foi edificado, os parâmetros eram outros e permitiam uma maior ocupação, como taxa de
ocupação máxima de 100% para empreendimentos comerciais e de serviço e taxa de permeabilidade
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mínima de 0% para estruturas de uso exclusivo de comércio ou serviço. Assim, o Shopping cumpriu as
determinações à época de sua edificação, apresentando como resultado os parâmetros identificados na
Tabela 6.
TABELA 6: PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SHOPPING SÃO JOSÉ.
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR 16/2005)
Zona

Área do
terreno
(m²)

Área de
projeção
(m²)

Área
construída
(m²)

Taxa de Ocupação

Taxa de
impermeabilização

Coeficiente de
aproveitamento

ZC1

14.543,25

13.849,72

56.211,66

95,23%

100%

3,86

Fonte: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2005.

3.3 Caracterização dos Serviços Públicos de Saneamento
Conforme a Lei Federal n°11.445/07 (BRASIL, 2007), o termo saneamento básico é o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Estas medidas visam à promoção de
condições mínimas de higiene, reduzindo a contaminação e proliferação de doenças, assim como a
conservação do meio ambiente.
Conforme dados do IBGE (2010), o município de São José dos Pinhais (AII do empreendimento) possuía
abastecimento de água por rede geral em 84,68% de seus domicílios, considerando tanto a área urbana
quanto rural. Em 2016 o número de unidades atendidas foi de 100.563, totalizando 77.628 ligações. Entre
as unidades, a maior parte era referente a residências, seguida do comércio (IPARDES, 2016).
Para análise da AID utilizou-se os dados referentes ao Censo do IBGE (2010), referentes aos setores
censitários presentes no bairro Centro, em número total de 14. Apesar dos setores não acompanharem
exatamente a delimitação do bairro, é semelhante o suficiente para fornecer uma análise sobre a
incidência dos principais serviços públicos. A Figura 6 indica a delimitação dos setores avaliados, bem
como a delimitação da AID e ADA.
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FIGURA 6: SETORES CENSITÁRIOS QUE COMPÕEM A AID.

Fonte: IBGE, 2010; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2017; elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.

Entre os setores avaliados, o abastecimento de água por rede geral ocorria em 99,37% dos domicílios.
Em apenas quatro setores os valores não chegaram aos 100% dos domicílios atendidos, mas nestes a
taxa não foi menor que 97,48%, demonstrando o alto índice de atendimento desse serviço. Em relação ao
setor da ADA o valor atingido foi de 100% dos domicílios abastecidos por água pela rede geral de
distribuição.
No Shopping, especificamente, o consumo ocorre por duas fontes, através de um poço artesiano, e
também por ligação com a rede de distribuição da Sanepar. Estas formas de abastecimento apresentam
capacidade para atender a demanda futura do empreendimento, cujo consumo é estimado em
aproximadamente 216 m³.
Diretamente vinculado ao consumo de água está a geração de esgoto, e a oferta de serviços de
destinação e tratamento compõem fator fundamental à qualidade de vida da população. Conforme os

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança – Academia Shopping São José

24

dados do Censo (2010), a forma de esgotamento sanitário predominante na AII era a rede geral de
esgoto ou pluvial, em 69% dos domicílios, seguida pela fossa séptica em 21,19% dos domicílios. Em
2016 o número de unidades atendidas somava 68.128, com 49.714 ligações, sendo nos dois casos o
maior número para residências e estabelecimentos comerciais (IPARDES, 2016).
Em relação aos setores presentes na AID, 95,66% dos domicílios tinham como forma de esgotamento a
rede de esgoto ou pluvial, sendo que apenas um setor obteve 100% dos domicílios com esse tipo de
esgotamento. Contudo, entre os outros setores a menor taxa foi de 90,5% dos domicílios, o que demostra
um alto atendimento da rede de coleta e tratamento deste efluente.
Por fim, entre os principais aspectos de saneamento também se considera o manejo e destinação dos
resíduos sólidos. Ainda conforme o Censo (2010), a coleta dos resíduos era realizada em 98,13% dos
domicílios, sendo que destes, era realizado por serviço de limpeza em 97,78% dos domicílios, enquanto a
coleta por caçamba de serviço de limpeza era realizada em 2,21% dos domicílios.
Em relação aos setores da AID, a destinação dos resíduos em todos os setores foi para o serviço de
limpeza, com todos os setores atingindo 100% dos domicílios com essa modalidade. Na ADA, a
destinação dos resíduos ocorre para a empresa Estre/CAVO, método que deve ser continuado com a
implantação do empreendimento.

3.4 Caracterização dos Equipamentos Comunitários
A verificação da distribuição geográfica dos recursos e da ocupação populacional permite avaliar a
capacidade de atendimento dos serviços públicos municipais, assim como orientar o gerenciamento da
demanda. Desta forma, este item aborda os equipamentos comunitários existentes, seus níveis de
serviço, bem como a cobertura no atendimento à população.
Conforme a Lei federal n° 6.766/1979, são considerados comunitários os equipamentos públicos de
educação, cultura, saúde, lazer e similares (BRASIL, 1979), geralmente dimensionados e localizados
conforme a demanda no município. Para o presente estudo foram analisados os equipamentos da AID,
com um detalhamento em relação aos mais próximos ao empreendimento, que podem sofrer alguma
interferência ou utilização por parte da população esperada pelo empreendimento.

3.4.1

Educação

Os equipamentos comunitários de educação geralmente são compostos por escolas que oferecem os
níveis básicos de educação, como ensino infantil (creches e pré-escola), ensino fundamental e ensino
médio. Estes equipamentos também se diferenciam quanto à administração, onde o município de modo
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geral é responsável pelos equipamentos de educação infantil e fundamental, e o Estado é responsável
pelos equipamentos do ensino médio.
Considerando a AID do empreendimento, foram identificadas 11 estruturas de ensino públicas, sendo
sete de administração municipal, abrangendo níveis de ensino infantil e fundamental, além de centros de
ensino especializado. As unidades de administração estadual somam quatro, sendo dois colégios que
atendem os níveis fundamental e médio, e dois centros de ensino de educação básica de jovens e
adultos (CEEBJA).
Efetivamente próximo ao empreendimento foi identificada a estrutura de um dos CEEBJA, localizado ao
lado do Shopping São José, na Rua Mendes Leitão. Esta unidade atende 2.125 alunos em 64 turmas na
modalidade Educação de Jovens e Adultos, e outros 35 alunos em 11 turmas no Atendimento
Educacional Especializado (SEED, 2018).
A localização desses equipamentos pode ser conferida pela Figura 7, a seguir.
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FIGURA 7: EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO QUE COMPÕEM A AID.

Fonte: SÃO JOSE DOS PINHAIS, 2015; elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.

3.4.2

Saúde

Os equipamentos públicos de saúde também são considerados como comunitários, e sua oferta está
diretamente ligada ao aumento da população, assim como os equipamentos de educação. Em relação à
AID, foram identificadas cinco estruturas de saúde, sendo duas farmácias públicas, um laboratório
municipal, um Centro Integrado de Assistência a Criança e Adolescente – Policlínica Infanto Juvenil e a
Unidade de Saúde Central.
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Esta Unidade de Saúde localiza-se na mesma rua do Shopping São José, em distância de
aproximadamente 160 metros, é de administração municipal e oferece atendimento ambulatorial de
atenção básica e de média complexidade (CNES, 2018).
Além dessa unidade, os equipamentos mais próximos de saúde são as farmácias públicas e a Policlínica
Infanto Juvenil, distantes cerca de 600 metros.
Considerando que é esperado ao empreendimento uma população que não possui características de
fixação como ocorre em áreas residenciais, os equipamentos existentes devem absorver a eventual
demanda, não sendo necessário a ampliação do sistema atual.
A localização desses equipamentos pode ser conferida pela Figura 8 a seguir.
FIGURA 8: EQUIPAMENTOS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A AID.

Fonte: SÃO JOSE DOS PINHAIS, 2015; elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.
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3.4.3

Lazer

A oferta de equipamentos de lazer está associada à qualidade de vida da população, e além de ser direito
fundamental, atua como integração econômica e social de uma região, preservando também valores
associados à cultura e o esporte.
Conforme dados da Prefeitura Municipal, na AID do empreendimento foram identificadas 20 estruturas de
esporte e lazer, nas mais diversas modalidades, como academias da terceira idade, centros de esporte e
lazer, parque infantil, pista de caminhada, pista de skate e quadra poliesportiva.
Muitos desses equipamentos localizam-se no Complexo Esportivo Ney Braga, distante cerca de um
quilômetro do empreendimento. Também próximo à estrutura do Shopping está o Centro de Treinamento
de Tênis de Mesa, a aproximadamente 450 metros ao sul.
Além dos equipamentos citados, localiza-se próximo ao empreendimento o Centro de Vivência Cultural
João Senegaglia, que oferece serviços e projetos educacionais, sociais e culturais, oficinas de artesanato,
além de ser sítio do Teatro do SESI e de um museu.
A localização desses equipamentos pode ser conferida pela Figura 9, a seguir.
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FIGURA 9: EQUIPAMENTOS DE LAZER QUE COMPÕEM A AID.

Fonte: SÃO JOSE DOS PINHAIS, 2015; elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.

3.5 Caracterização do Sistema de Transportes e Circulação
Os sistemas de transporte e circulação são os meios que viabilizam o deslocamento de bens e pessoas
para satisfação de necessidades pessoais e coletivas, organizando o movimento de pessoas no espaço
urbano, e fundamentalmente diminuindo as distâncias entre as necessidades da população (LOMBARDO,
et al., 2012). Esses sistemas são compostos por todas as formas de locomoção possíveis, sejam por
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transporte público, veículos particulares, bicicletas ou mesmo pela caminhada, e se desenvolvem
conforme as diretrizes do sistema viário do município.

3.5.1

Demanda Atual

O sistema de transportes e circulação na AID do empreendimento pode ser analisado através do sistema
viário atual, da oferta no transporte público e na infraestrutura de circulação disponível.
A Lei Complementar n° 109/2015 trata sobre o sistema viário do Município de São José dos Pinhais,
determinando as classificações e hierarquias viárias, além de diretrizes gerais e determinações que
garantem a continuidade e fluidez da malha viária municipal. Conforme mapeamento disponível pela
Prefeitura, a AID possui vias bem consolidadas, e variáveis hierarquicamente, abrangendo vias Locais,
Coletoras, Arteriais, Metropolitanas e do Anel Viário, além de um pequeno trecho de via Regional. Além
disso, por representar uma área central da sede urbana, possui um maior fluxo de veículos e pessoas,
característicos de áreas mais densas e com maior dinâmica comercial.
A ADA é influenciada diretamente por duas vias definidas hierarquicamente na legislação municipal. A
Rua Mendes Leitão é classificada como Via Arterial, e tem por objetivo estruturar a organização do
sistema viário, possibilitando o trânsito entre regiões do município. Já a Rua Izabel A. Redentora é
classificada como Via Coletora, e tem por objetivo coletar e distribuir o trânsito proveniente das vias
arteriais, possibilitando a circulação dentro das regiões do município. A ADA está próxima também de
uma importante Via Metropolitana, a Av. Rui Barbosa, que se caracteriza pelo tráfego de longa distância,
e auxilia na ligação com outros municípios. A Figura 10 indica a classificação do sistema viário municipal
para AID e ADA.
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FIGURA 10: CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA AID E ADA.

Fonte: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2015; elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.

Em relação ao transporte coletivo, todas as regiões do Município são abrangidas por esse serviço, tanto
urbana quanto rural, com ligações intermunicipais, principalmente Curitiba e municípios da Região
Metropolitana. O Município possui também dois Terminais para integração e distribuição das rotas de
transporte coletivo. Um deles, o Terminal Central, está localizado no bairro Centro, portanto na AID em
estudo.
A operação do serviço de transporte coletivo é realizada por duas empresas, a Auto Viação São José dos
Pinhais e a Sanjotur, que disponibilizam as rotas e horários em seus endereços eletrônicos. Existem
ainda empresas participantes da Rede Integrada de Transporte Metropolitano, contudo, são voltadas ao
transporte entre municípios e atendem em menor escala a São José dos Pinhais.
Devido à presença próxima do Terminal Central, a AID possui diversas opções de linhas de transporte
coletivo, sendo que a maior parte pelo menos se utiliza de alguma das quatro vias que delimitam a ADA
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em suas rotas. Entre todas as linhas disponíveis na AID, 16 são operadas pela Auto Viação São José dos
Pinhais, sendo que 11 passam diretamente pela ADA, enquanto outras 16 são operadas pela Sanjotur,
total este que também passa diretamente pela ADA. O itinerário das linhas de transporte coletivo que
circulam pela AID podem ser verificadas na Tabela 7, e em específico à área limítrofe da ADA podem ser
visualizadas pela Figura 11, a seguir.
TABELA 7: LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA AID DO EMPREENDIMENTO.
LINHAS DE TRANSPORTE - AID e ADA SHOPPING SÃO JOSÉ
NOME DA LINHA

EMPRESA

AID

ADA

1010 - Cachoeira

Sanjotur

X

X

1052 - CampoLargo

Sanjotur

X

X

1000 - Colônia Rio Grande

Sanjotur

X

X

1005 - Marcelino

Sanjotur

X

X

1047 - Contenda Direto

Sanjotur

X

X

1021 - Campina Vila Nova

Sanjotur

X

X

1018 - Cotia

Sanjotur

X

X

1018 A - Cotia

Sanjotur

X

X

1009 A- Faxina

Sanjotur

X

X

1012 - Jardim Carmen

Sanjotur

X

X

1003 - Jardim Itália

Sanjotur

X

X

1002 - Eldorado

Sanjotur

X

X

1022 - Malhada / Roça Velha

Sanjotur

X

X

1006 - Malhada

Sanjotur

X

X

1013 - São Marcos Rápido

Sanjotur

X

X

1051 - São Marcos Parador

Sanjotur

X

X

1036 - São Domingos

Sanjotur

X

X

101 - T.Central / Terminal Afonso Pena

Auto Viação São José dos Pinhais

X

104 - T.Afonso Pena/PUC

Auto Viação São José dos Pinhais

X

501 - Quississana Via Pedro Moro

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

505 - T.Central / São Francisco

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

506 - T.Central / Del Rey

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

507 - T.Central Jurema

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

510 - T.Central Rio Pequeno

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

515 - T.Central Aeroporto 1

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

520 - T.Central Murici

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

525 - T.Central Antares Riacho Doce

Auto Viação São José dos Pinhais

X
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526 - T.Central / Independência

Auto Viação São José dos Pinhais

X

530 - Bairro a Bairro Sentido 02

Auto Viação São José dos Pinhais

X

531 - Bairro a Bairro Sentido 01

Auto Viação São José dos Pinhais

X

532 - Santa Fé/ Costa Viana

Auto Viação São José dos Pinhais

X

534 - Izaura Colégio Costa Viana

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

543 - Bairro a Bairro Sentido 03

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

550 - T.Central Perfimec

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

565 - T.Central Murici Via Sçao Francisco

Auto Viação São José dos Pinhais

X

X

Fonte: AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ, 2018; SANJOTUR, 2018; elaborado por ECOTÉCNCIA, 2018.
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FIGURA 11: LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NAS IMEDIAÇÕES DA ADA DO EMPREENDIMENTO.

Fonte: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2018; AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2018; SANJOTUR, 2018; elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança – Academia Shopping São José

35

Em relação ao transporte por veículos particulares, é certo que ocorrerá um aumento no fluxo influenciado
pelos usuários da academia, contudo este deve ser absorvido pelo Shopping, que inclusive possui um
número de vagas superior ao mínimo recomendado, já considerando a implantação do empreendimento.
Outro fator que deve ser considerado também, inclusive pela própria localização, é que os usuários da
academia podem ser também clientes/usuários do Shopping, utilizando-se das vagas já existentes. Além
disso, o acesso ao empreendimento não é exclusivo aos veículos.
Essas análises confirmam a situação central em que o Shopping São José está localizado,
transformando-se inclusive em um referencial nos últimos anos. O empreendimento pretende utilizar
dessa vantagem locacional, que proporciona fácil acesso de pedestres, usuários de transporte coletivo e
veículos particulares. Dessa forma, é evidente que o empreendimento causará uma demanda pelas
diversas modalidades de transporte, contudo, ainda é considerado de baixa magnitude e deve ser
absorvido pelo sistema atual.
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4

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS PROPOSTAS

Este capítulo aborda a identificação, avaliação e análise dos possíveis impactos urbanísticos decorrentes
das fases de implantação (obra) e operação do objeto deste estudo. Tal conteúdo também atende aos
requisitos para estudos de impacto de vizinhança, conforme preconiza o Estatuto da Cidade (Lei Federal
n° 10.257/2001).

4.1 Procedimentos metodológicos
Utilizando-se da metodologia de especialistas de diversas áreas, os impactos podem ser classificados de
acordo com os seguintes atributos:
1. Fase de Ocorrência: divide-se em Planejamento, Implantação e/ou Operação e indica a etapa
em que o impacto se manifesta;
2. Abrangência: representa a área, sobre a qual se pode sentir efeitos dos impactos de
determinado empreendimento, sejam eles locais ou de escala geográfica mais abrangente. São
identificadas como Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) aquelas
que sofrem efeitos no entorno do empreendimento; e como Área de Influência Indireta (AII),
aquelas de caráter regional;
3. Natureza: podem ser classificados de acordo com sua natureza positiva ou negativa. Para a
primeira destas, os impactos se traduzem em benefícios à qualidade ambiental, já os de
natureza negativa, representam prejuízos de um ou mais aspectos avaliados para a qualidade
do ambiente. Pode-se ainda classificar o impacto como Indeterminado, para os quais se verificou
a impossibilidade de previsão de seus efeitos;
4. Ordem: como se manifesta o impacto, ou seja, se é um impacto originado pela construção ou
alguma ação decorrente do Empreendimento (Primeira Ordem), ou sua origem não está
relacionada diretamente com a construção do empreendimento, mas é decorrente de um
impacto de primeira ordem (Segunda Ordem);
5. Probabilidade de Ocorrência: os impactos podem ser classificados como de ocorrência Certa –
onde existe a certeza de sua ocorrência, ou como ocorrência Incerta – quando existe a
necessidade da combinação de diversos fatores para que esse impacto ocorra;
6. Manifestação: diferencia os impactos segundo os que se manifestam imediatamente após a
ação impactante (Imediato), logo após a ação caracterizando-se como de Curto prazo, e aqueles
cujos efeitos só se fazem sentir após decorrer um período de tempo em relação a sua causa,
caracterizando-se como de Médio Prazo ou Longo Prazo;
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7. Duração: critério que indica o tempo de duração do impacto, podendo ser Temporário
(desaparece após o encerramento de sua causa), Permanente (não desaparece após o
encerramento de sua causa), Cíclico (obedece a um padrão de sazonalidade) e Recorrente
(desaparece e reaparece sem um padrão de tempo definido);
8. Importância: refere-se ao grau de interferência do impacto sobre diferentes fatores ambientais,
estando relacionada estritamente com a relevância da perda ambiental, bem como fatores
socioeconômicos e urbanísticos. Podendo ser de Grande importância quando o impacto que
altera significativamente as características de um determinado aspecto ambiental, podendo
comprometer a qualidade do ambiente, ou quando é extremamente benéfico sob o ponto de
vista socioeconômico e urbanístico. Média importância – impacto que altera mediamente um
determinado aspecto ambiental podendo comprometer parcialmente a qualidade do ambiente,
ou quando trazer benefícios para o meio socioeconômico. Pequena importância – impacto que
pouco altera um determinado aspecto ambiental, sendo seus efeitos sobre a qualidade
do ambiente, considerados desprezíveis, ou quando tiver pouca importância sob o ponto de
vista socioeconômico e urbanístico;
9. Possibilidade de Reversão: classifica os impactos segundo aqueles que, depois de manifestados
seus efeitos, são Reversíveis, Irreversíveis ou ainda Parcialmente Reversíveis. Permite
identificar que impactos poderão ser integralmente reversíveis a partir da implementação de uma
ação de reversibilidade ou poderão apenas ser mitigados ou compensados;
10. Possibilidade de Potencialização: aplicável somente aos impactos positivos, diz respeito à
possibilidade de se aumentar o benefício ambiental/urbanístico proporcionado por determinado
impacto, podendo ser classificado como Potencializável ou Não Potencializável;
11. Sinergia: classificação que permite verificar se determinado impacto associado a outros impactos
podem aumentar o seu efeito (Sinérgico), ou quando não há relação entre os impactos (Não
Sinérgico).
Posterior à análise do impacto é realizada a indicação de providências passíveis de serem adotadas para
mitigar, compensar ou potencializar (para impactos positivos) o seu efeito. Estas providências podem ser
medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias. Podem ocorrer casos em que não se propõem
medidas para determinado impacto, ou porque a importância do impacto é pequena ou porque não há
conhecimentos técnicos ou tecnologia disponível a ser aplicada.
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4.2 Avaliação dos Impactos e medidas propostas
4.2.1

Emissão de material particulado

As atividades relacionadas às obras de implantação da academia nas instalações do shopping
provocarão a emissão de material particulado (poeira suspensa), de forma inevitável, liberadas à
atmosfera, decorrentes das atividades realizadas no canteiro de obras.
Entretanto, durante toda a obra, a poeira suspensa terá um alcance bastante limitado, devido a situação
locacional da mesma (se encontrar em uma área fechada), bem como pelo sistema construtivo da mesma
não gerar muitos poluentes que venham a prejudicar a qualidade do ambiente.
Portanto, o impacto negativo gerado no canteiro de obras está limitado ao próprio canteiro (ADA),
podendo ocasionar pequeno desconforto aos usuários do shopping. Em relação ao meio ambiente, o
aumento das emissões ocorrerá com maior intensidade apenas durante o período de obras.
Avaliado como um impacto negativo de pequena importância e caráter temporário, visto que será
decorrente das atividades oriundas desta fase, de ocorrência certa, e impactarão somente a ADA.
Entre as medidas mitigadoras e preventivas sugeridas para se conter o material particulado, estão:
realizar o descarregamento de materiais por caminhões na menor altura possível; adoção de dispositivos
de coleta de pó nos equipamentos de corte, serragem, britagem ou lixamento. Também é sugerido o
fechamento ou cercamento do canteiro de obras, para evitar a circulação de veículos, pessoas e
materiais além do canteiro, evitando também a dispersão de poeira.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação
Abrangência
ADA
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Imediata
Duração
Temporário
Importância
Pequena
Possibilidade de reversão
reversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Não sinérgico
QUADRO 3: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO.
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4.2.2

Elevação da pressão sonora

Como característica de qualquer obra de construção civil, durante o período das obras haverá elevação
dos níveis de ruído, consequência das atividades de instalação do empreendimento, como: da descarga
de equipamentos e materiais (como ferragens, pedras britas, areia, placas de gesso, entre outros);
posteriormente, com o início da obra: ruídos gerados pelas atividades de construção e pelo
funcionamento dos equipamentos e possível circulação de veículos pesados, além de outras atividades
desempenhadas pelos funcionários e a circulação dos mesmos no canteiro de obras.
Apesar de negativo, este impacto pode ser minimizado com a adoção de ações como colocação de
tapumes, o planejamento das atividades a serem elaboradas no canteiro de obras, evitando horários
incômodos à população do entorno e períodos de menor pico de usuários do shopping, entre outras.
Durante a operação do empreendimento, os impactos relativos à pressão sonora poderão afetar
principalmente as edificações adjacentes à área do empreendimento, em função dos equipamentos de
música e próprios das atividades, muito embora a região já apresente elevada pressão sonora, pelas
próprias características de uso e ocupação do solo do solo na ADA e no entorno imediato.
Trata-se de um impacto negativo, temporário na fase de obras (implantação) e permanente na fase de
operação, porém, mitigável em ambos os casos com a adoção de alguns dispositivos que minimizem e
controlem a pressão sonora.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação e Operação
Abrangência
ADA e AID
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Imediata
Duração
Temporário (implantação) e permanente (operação)
Importância
Pequena
Possibilidade de reversão
Reversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 4: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - ELEVAÇÃO DA PRESSÃO SONORA.

4.2.3

Geração de resíduos da construção civil

O resíduo de construção e demolição ou simplesmente entulho, possui características bastante
peculiares, sendo, talvez, o mais heterogêneo dentre os resíduos industriais por ser constituído de restos
de praticamente todos os materiais de construção, que apresentam as mais variadas composições
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(argamassa, areia, cerâmicas, concretos, madeira, metais, papéis, plásticos, pedras, tijolos, tintas,
solventes, óleos, resíduos provenientes de instalações industriais, dentre outros).
Em geral, estes resíduos podem ser classificados como inertes (rochas, tijolos, vidros, alguns plásticos,
etc.), entretanto, podem apresentar elementos que os tornem não-inerte ou até mesmo perigoso, como
por exemplo, tintas, solventes, óleos e outros, enquadrados como Classe I da NBR 10.004:2004.
Durante o período das obras estes resíduos serão gerados em quantidades consideráveis.
Para isto, podem ser consultadas diferentes metodologias, dentre as quais, Santos (2005) aponta que
que a implantação de estabelecimentos comerciais e de serviços produzem, respectivamente, 30 kg/m² e
40 kg/m². Para o empreendimento em questão adotou-se a geração de 30 Kg/m², assim, inicialmente
estima-se uma geração de 36.480 Kg, considerando a área da academia em 1.216 m².
Contudo, a implantação do empreendimento não demandará grandes áreas de demolição e o maior
volume edificado corresponde às paredes, sendo a maior parte externas e delimitadoras do
empreendimento, assim como, não serão empregados elementos como forro de gesso em toda sua
extensão, material usualmente associado à grande volume de resíduo das construções. Dessa forma, o
valor inicialmente estimado pode ser reduzido em 40%, apresentando uma estimativa final de 21.888 kg.
Impacto de natureza negativa, que afetará de forma direta e imediata a ADA. A duração será temporária,
tão logo finalizem as obras e reversível, de importância pequena, desde que realizado o manejo correto.
Entre as medidas mitigadoras, recomenda-se o correto manejo e destinação final dos resíduos, de acordo
com as normas ambientais federal e municipal vigente.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação
Abrangência
ADA
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Imediato
Duração
Temporária
Importância
Pequena
Possibilidade de reversão
Reversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Não sinérgico
QUADRO 5: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
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4.2.4

Acréscimo na demanda por equipamentos urbanos – abastecimento de água e
esgotamento sanitário

A operação do empreendimento acarretará no acréscimo do consumo de água estimado em torno de
216m³/mês, nas instalações já existentes do shopping. Como o abastecimento de água do shopping
atualmente é realizado por poço artesiano e uma entrada de água potável direta da Sanepar foi verificada
a viabilidade de atendimento para o empreendimento em questão, havendo capacidade de atendimento à
nova demanda a ser gerada.
Considerando que a geração de efluentes é aproximadamente 80% do valor de consumo da água,
estima-se que esta seja em torno de 172,80m³/mês (sem considerar a utilização de sistemas de descarga
de dois estágios). A instalação do sistema de esgotamento sanitário se dará por meio de tubulação em
PVC 100 mm.
Em consulta a Sanepar em relação à infraestrutura existente e sua respectiva capacidade de atendimento
ao empreendimento, esta informou que para a coleta, tratamento e destinação final do esgoto sanitário a
ser gerado atende ao empreendimento.
Este impacto é de ocorrência certa e permanente podendo ser parcialmente reversível com a adoção de
posturas para o uso racional e redução do consumo da água, com a utilização de aparelhos e dispositivos
redutores do consumo de água, e consequentemente de efluentes sanitários, o que tornam este impacto
de importância média.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Operação
Abrangência
ADA com influência na AID
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Imediato
Duração
Permanente
Importância
média
Possibilidade de reversão
Parcialmente reversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Não sinérgico
QUADRO 6: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - ACRÉSCIMO NA DEMANDA POR EQUIPAMENTOS URBANOS – ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança – Academia Shopping São José

42

4.2.5

Acréscimo na demanda por equipamentos urbanos – manejo dos resíduos
sólidos

Da mesma forma que o empreendimento demandará maior consumo no abastecimento de água e
consequentemente geração de esgotamento sanitário, ocasionará impreterivelmente pressão e demanda
pelos serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos.
Considerando a população usuária e funcionários da academia, a área construída do empreendimento,
de acordo com o documento intitulo “Manual para edificações multifamiliares e de uso misto” (AsBEA,
2014), tem-se uma estimativa de geração de resíduos na ordem de 851,20 litros/dia.
A operacionalização de manejo dos resíduos sólidos gerados pelo empreendimento será a mesma que já
ocorre nas demais instalações do shopping, sendo incorporado ao processo já existente.
Será facilmente mitigável com a adoção de medidas adequadas, entre elas o correto manejo dos
resíduos conforme disciplinamentos de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que
contemplará, entre outras ações, a separação do material reciclável, para destinação à coleta seletiva.
Outra medida viável que poderá ser adotada é a realização de campanhas de educação ambiental
associadas ao tema de resíduos junto aos usuários e funcionários da academia.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Operação
Abrangência
ADA com influência na AID
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Imediata
Duração
Permanente
Importância
Média
Possibilidade de reversão
Parcialmente reversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Não sinérgico
QUADRO 7: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - ACRÉSCIMO NA DEMANDA POR EQUIPAMENTOS URBANOS – MANEJO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS.

4.2.6

Acréscimo na oferta por equipamentos de esportes e lazer

A implantação da academia nas instalações do shopping promoverá a oferta de espaços destinados à
prática esportiva e lazer, tanto para os usuários do shopping como para a população em geral.
Este impacto caracteriza-se, portanto, como positivo, que pode ter atuação já em curto prazo, e
representa um fator de contribuição essencial à qualidade de vida da população, além de contribuir com
fatores sociais e ambientais.
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ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Operação
Abrangência
ADA com influencia na AID e AII
Natureza
Positiva
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Curto prazo
Duração
Permanente
Importância
Pequena
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Potencializável
Sinergia
Não sinérgico
QUADRO 8: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - ACRÉSCIMO NA OFERTA POR EQUIPAMENTOS DE ESPORTES E LAZER.

4.2.7

Valorização da área e aumento do patrimônio dos proprietários

O contexto espacial em que se insere o empreendimento proporcionará o aumento da valorização da
infraestrutura do shopping existente, bem como da região central da cidade. Com a valorização da região,
também é elevado o patrimônio dos proprietários de imóveis, que passam a ter novas oportunidades de
negócios.
Dessa forma, o impacto caracteriza-se como positivo, tendo uma abrangência não somente na área do
empreendimento, como também de seu entorno.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Operação
Abrangência
ADA com influência na AID
Natureza
Positiva
Ordem
Segunda ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Médio prazo
Duração
Permanente
Importância
Pequena
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Potencializável
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 9: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - VALORIZAÇÃO DA ÁREA E AUMENTO DO PATRIMÔNIO DOS PROPRIETÁRIOS.
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4.2.8

Acréscimo no fluxo de veículos junto às vias de acesso ao empreendimento e
aumento da demanda por vagas de estacionamento

A operação do empreendimento demanda a circulação de pessoas advindas das mais diversas regiões,
principalmente da região central do município. Dessa forma, é inevitável o aumento no fluxo de veículos,
bem como o aumento na demanda por vagas de estacionamento, na ADA e também nas vias de acesso
ao empreendimento.
O empreendimento será instalado na infraestrutura existente do shopping São José, sendo então
utilizadas as vagas de estacionamento do mesmo.
Considerando o código de obras municipal aprovado recentemente que regulamenta o quantitativo de
vagas necessárias para cada tipo de estabelecimento, e considerando a academia em suas instalações,
conforme dados apresentados no item 2.4.2 (cenários atual e previsto com o empreendimento), constatase que as vagas existentes no Shopping suprem a demanda, tanto para os usuários do shopping de
modo em geral como aquela a ser gerada pelo novo empreendimento (academia), conforme tabela
síntese apresentada a seguir.
TABELA 8: SÍNTESE DO TOTAL DE VAGAS NECESSÁRIAS COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
SITUAÇÃO
TOTAL DE VAGAS
Vagas necessárias somente para academia

32

Vagas existentes (cenário atual)

744

Vagas eliminadas na implantação da academia

61

Vagas necessárias com a implantação da academia

617

Vagas com a implantação da academia (cenário previsto)

677

Em relação à circulação desses veículos, as vias que possuem acesso (entrada) e saída de veículos
devem receber maior fluxo dos veículos – ruas Voluntários da Pátria e Mendes Leitão -, contudo, como
essas vias são classificadas no Sistema Viário como local e via arterial, respectivamente, devem absorver
o fluxo gerado pela operação da academia (Figura 12).
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FIGURA 12: ACESSO DE VEÍCULOS E PEDESTRES AO EMPREENDIMENTO.

Fonte: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2015; elaborado por ECOTÉCNICA, 2018.

De forma complementar, verifica-se também a disponibilidade de estacionamentos privativos e vagas de
estacionamento nas vias lindeiras ao shopping, e ainda, ressalta-se que nem todos os usuários do
empreendimento utilizarão desse tipo de modal, tendo os usuários que acessarão ao empreendimento a
pé, por bicicleta, por transporte coletivo, embora em parcela menor, e ainda por aqueles que utilizam de
aplicativos de transporte, que não demandam de vagas de estacionamento.
Assim, apesar de negativo, este impacto deverá apresentar pouca influência nas vias do entorno, que
estão classificadas conforme seu potencial de ligação e devem absorver todo o fluxo gerado. Este
impacto terá uma ocorrência maior e com maior duração durante a fase de operação do empreendimento,
mas apresentará também a ocorrência na fase de implantação, porém de forma temporária e com
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tipologia de veículos diferentes, voltados principalmente ao maquinário necessário para as obras de
construção.
Entre as possibilidades de mitigação, recomenda-se a realização de campanhas/ações que contribuam
na otimização e redução no número de veículos em circulação (uso compartilhado, carona solidária,
serviços por aplicativo) e utilização de outros modais para deslocamento (a pé, bicicleta).
A partir do exposto, considera-se que não há, nas condições atuais, impacto significativo sobre o sistema
de circulação e transportes.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação e Operação
Abrangência
ADA e AID
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Curto prazo
Duração
Permanente
Importância
Média
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 10: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - ACRÉSCIMO NO FLUXO DE VEÍCULOS JUNTO AS VIAS DE ACESSO AO
EMPREENDIMENTO E AUMENTO DA DEMANDA POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

4.2.9

Demanda por infraestrutura de circulação local

A implantação e operação do empreendimento também alterará o fluxo de pessoas na região. Dessa
forma, existe também uma demanda por infraestrutura de circulação de qualidade, que atenda as
necessidades de mobilidade, respeitando as normas pertinentes.
Entre as estruturas necessárias estão calçadas com passeios, guias rebaixadas, rampas de acesso,
sistema de contenção de águas pluviais, entre outros, que garantam a mobilidade dos pedestres. As vias
do entorno imediato ao shopping, e assim ao empreendimento, possuem vias com pista de rolamento em
pavimentação asfáltica em boas condições de trafegabilidade, as calçadas também são dotadas de
pavimentação, do tipo paver, com guias rebaixadas e rampas de acesso nas esquinas para
acessibilidade a portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida e idosos, em condições
satisfatórias de utilização pelos usuários, conforme podem ser observadas na figuras a seguir.
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FIGURA 13: VISTAS DA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO NO ENTORNO IMEDIATO AO EMPRENDIMENTO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2018

Apesar de negativo, este impacto é facilmente mitigável com a implantação e manutenção dessas
estruturas, já existentes nas vias lindeiras que dão acesso ao empreendimento.
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ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação e operação
Abrangência
ADA e AID
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Curto prazo
Duração
Permanente
Importância
Pequena (aspecto ambiental) e média (aspecto socioeconômico)
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 11: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - DEMANDA POR INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO LOCAL.

4.2.10 Acréscimo na demanda por transporte público coletivo
Assim como o acréscimo no fluxo de veículos devido à demanda por circulação, poderá ocorrer ao
empreendimento a demanda por transporte público coletivo, embora menos expressiva.
Este impacto negativo poderá ter efeito já na fase de implantação, porém de forma menos intensa que na
operação do empreendimento. Contudo, conforme apontado, tanto a ADA quanto a AID são atendidas
pelo transporte publico que poderá absorver a demanda futura a ser gerada pelo empreendimento.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação e operação
Abrangência
ADA e AID
Natureza
Negativa
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Incerta
Manifestação
Curto prazo
Duração
Recorrente
Importância
Pequena
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Não se aplica
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 12: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - ACRÉSCIMO NA DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.

4.2.11 Aumento da demanda por materiais de construção civil
A execução das obras gerará um acréscimo na demanda por insumos e matérias-primas da construção
civil como cimento, areia, tapumes, pedra brita, ferragens em geral, impermeabilizantes, tintas, vidros,
dentre outros.
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Este impacto positivo afetará principalmente as empresas fornecedoras desses bens e materiais, situadas
no município de São José dos Pinhais e Região Metropolitana de Curitiba, além de setores indiretos que
prestam serviços a essas empresas, provocando uma dinamização da economia.
Considerado temporário, devendo persistir durante o período da obra, iniciando já na implantação do
canteiro de obras. É irreversível, pois as empresas receberão os recursos financeiros em troca do
material fornecido, de pequena importância frente aos aspectos ambientais, porém, de grande
importância para a economia municipal.
Uma das medidas potencializadoras desse impacto é a compra de matéria-prima e insumos de lojas do
município, promovendo um aquecimento ainda mais local da economia, garantindo também menores
deslocamentos de veículos para entrega desses materiais.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação
Abrangência
AII
Natureza
Positiva
Ordem
Primeira ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Imediata
Duração
Temporário
Importância
Pequena (aspectos ambientais) e grande (economia local)
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Potenciálizavel
Sinergia
Não sinérgico
QUADRO 13: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - AUMENTO DA DEMANDA POR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

4.2.12 Geração de empregos diretos e indiretos
O empreendimento exigirá a contratação de diversos operários que comporão o quadro de mão de obra
direta do canteiro de obras e realização da construção na fase de implantação. Haverá também na fase
de operação a abertura de vagas de empregos diretos e indiretos. As vagas diretamente relacionadas à
estrutura da academia envolverão atividades voltadas à administração, manutenção, profissionais da área
de esportes e saúde, entre outros , sendo um dos fatores mais importantes para incrementar a economia
de uma região, pois aumenta significativamente a renda de uma parcela da população.
Este impacto é bastante positivo, imediato e de média importância sob o ponto de vista socioeconômico.
Entre as medidas potencializadoras, recomenda-se a contratação de operários (fase de implantação),
trabalhadores (fase de operação) e prestadores de serviço preferencialmente do município, ou da região,
auxiliando na movimentação da economia local, além de promover oferta de emprego no município.
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ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação e operação
Abrangência
AII
Natureza
Positiva
Ordem
Segunda ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Curto prazo
Duração
Permanente
Importância
Pequena (aspecto ambiental) e média (aspecto socioeconômico)
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Potencializável
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 14: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS.

4.2.13 Aumento da arrecadação municipal
Com base na descrição dos impactos “Aumento da demanda por materiais de construção civil” e
“Geração de empregos diretos e indiretos”, prevê-se o incremento na arrecadação de tributos municipais,
não só por meio de emissões de notas fiscais, mas também pelo recolhimento de impostos diversos.
Portanto, considera-se este impacto positivo, permanente, irreversível e de grande importância para o
município sob o ponto de vista socioeconômico.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Implantação e Operação
Abrangência
AII
Natureza
Positiva
Ordem
Segunda ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Imediato
Duração
Permanente
Importância
Pequena (aspecto ambiental) e grande (aspecto socioeconômico)
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Potencializável
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 15: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.

4.2.14 Interferência nas condições de qualidade de vida e relações sociais
A operação da academia gerará impactos nas condições de vida e nas relações sociais uma vez que
promoverá espaço adequado para a prática esportiva, oferecendo serviços que influenciam na saúde e
bem-estar da população local.
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Em contrapartida, essa dinamização trará efeitos negativos para os habitantes relacionados à elevação
dos ruídos e do tráfego no entorno, no entanto, para cada um destes impactos haverá medidas que os
minimizem. Ressalta-se que o empreendimento será instalado em uma região central, onde já ocorre
tráfego mais intenso de veículos e ruídos, e o empreendimento não propicia a concentração de fluxo de
veículos, sendo este diluído ao longo do dia.
Desse modo, tem-se um impacto positivo, permanente e irreversível, de importância pequena sob o ponto
de vista ambiental, no entanto, grande sob o ponto de vista social.
ATRIBUTO
QUALIFICAÇÃO
Fase de ocorrência
Operação
Abrangência
ADA e AID
Natureza
Positiva
Ordem
Segunda ordem
Probabilidade de ocorrência
Certa
Manifestação
Médio prazo
Duração
Permanente
Importância
Pequena (aspecto ambiental) e grande (aspecto social)
Possibilidade de reversão
Irreversível
Possibilidade de potencialização
Potencializável
Sinergia
Sinérgico
QUADRO 16: QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO - INTERFERÊNCIA NAS CONDIÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA E RELAÇÕES SOCIAIS.

O Quadro 17 a seguir apresenta uma matriz síntese qualitativa de caracterização dos impactos previstos
na implantação e operação do empreendimento.
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QUADRO 17: MATRIZ QUALITATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises que compõem este Estudo de Impacto de Vizinhança, neste capítulo apresentam-se as
principais conclusões sobre a viabilidade do empreendimento quanto a este enfoque.
Ressalta-se que a implantação de todo empreendimento produz impactos ao meio ambiente, aos aspectos
socioeconômicos e à paisagem local, no entanto, as análises realizadas permitiram verificar a viabilidade do
mesmo. Assim, cabe aos envolvidos em sua implantação e operação o desenvolvimento de ações e posturas
que venham a minimizar os impactos previstos.
A avaliação dos impactos considerou principalmente os aspectos de operação do empreendimento e as
questões de influências das atividades da academia na ADA (instalações do shopping) e entorno imediato (AID).
Dessa forma, do total de 14 impactos previstos, obteve-se a maioria com natureza negativa, apresentando oito
impactos, contra seis positivos. Contudo, são em sua maioria mitigáveis ou terão suas demandas absorvidas
pelas estruturas já existentes do Shopping São José.
Ainda, é previsto a ocorrência de nove impactos na fase de implantação, seis de natureza negativa, decorrentes
da execução das obras de engenharia, sendo assim temporários, ou seja, cessando após o encerramento de
das mesmas. Os impactos negativos dizem respeito, principalmente, ao aumento nos níveis de poluição sonora
e atmosférica, podendo ser minimizada com a adoção de medidas de controle.
Já na fase de operação tem-se estimado a ocorrência de 11 impactos, e daqueles de natureza negativa (somam
seis) são facilmente mitigáveis pela capacidade de suporte das infraestruturas existentes na ADA (perímetro do
Shopping São José) e na AID. Estão relacionados com o acréscimo na demanda por equipamentos urbanos
(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, manejo dos resíduos sólidos). No tocante aos
aspectos de circulação e uso e ocupação do solo, é previsto o acréscimo no fluxo de veículos junto às vias de
acesso ao empreendimento, demanda por infraestrutura de circulação local, demanda por vagas de
estacionamento, porém, não se tornam relevantes uma vez que a infraestrutura de circulação local apresenta
capacidade de suportar a demanda a ser gerada, bem como a instalação do shopping em absorver a demanda
de vagas de estacionamento.
Destaca-se que o empreendimento promoverá também impactos positivos nessa fase (45%), trazendo
benefícios não só para o empreendedor, mas para o município em geral, como a geração de empregos,
arrecadação municipal que se reverte em aplicação de melhorias na infraestrutura da cidade e promove melhoria
na qualidade de vida da população local.
Por fim, ressalta-se que a implantação de todo empreendimento produz impactos ao meio ambiente, aos
aspectos socioeconômicos e à paisagem local, no entanto, as análises realizadas permitiram verificar a
viabilidade do mesmo. Assim, cabe aos envolvidos em sua implantação e operação o desenvolvimento de ações
e posturas que venham a minimizar os impactos previstos.
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ANEXOS
GUIA AMARELA E MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE
ELABORAÇÃO DO EIV
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