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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança para o empreendimento
Residencial Park Royale, a ser implantado em São José dos Pinhais (PR).
O objetivo deste documento é fornecer um levantamento de dados para análise da viabilidade
ambiental do empreendimento por parte dos profissionais do órgão ambiental.
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1

INTRODUÇÃO

O EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento de planejamento e gestão urbana,
instituído pelo Estatuto da Cidade. Seu objetivo é conciliar o interesse do empreendedor e os
interesses dos moradores da região, visando uma cidade sustentável no que tange as questões
urbanas, tais como, demanda de equipamentos urbanos, arborização urbana, sistema viário,
entre outros.
Este estudo se faz necessário, além de ser uma obrigação legal, pois, assim como todo
empreendimento, a implantação de um novo condomínio residencial em área urbana traz uma
série de impactos, positivos e negativos, ambientais e arquitetônicos, sendo que, uma adequada
avaliação destes e a preposição de medidas mitigadoras ou potencializadoras são fundamentais
a afim de evitar riscos futuros e equacionar eventuais conflitos com a vizinhança.
Barros (2016) destaca as principais vantagens da elaboração de um EIV:







Maior segurança ao empreendimento, evitando riscos futuros e contribuído para
o planejamento e melhoria do projeto;
Conciliar eventuais conflitos com a vizinhança;
Contribuir para a aprovação do empreendimento;
Estabelecer condições ou contrapartidas para o funcionamento do
empreendimento;
Apresentar propostas de adequações necessárias para a defesa ambiental,
viabilizando o empreendimento;
Recomendar ajustes necessários à infraestrutura urbana, a fim de potencializar
impactos positivos ou minimizar impactos negativos gerados para a vizinhança.

A seguir é apresentado o estudo de impacto de vizinhança para o empreendimento em questão,
seguido das medidas mitigadoras e potencializadoras para os impactos ambientais negativos e
positivos, respectivamente, identificados.
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INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa responsável pelo empreendimento é Valor Real, cujos dados estão citados na tabela
abaixo.
Tabela 1 – Dados do empreendedor
Empresa
Endereço
Contato
Telefone
E-mail

Valor Real Empreendimentos Imobiliários LTDA
Avenida Rui Barbosa, 8665, São José dos Pinhais, PR
Daniel Maião Serra
41 3586-0946
luana.hoffmann@planejarsoluções.com.br

A empresa responsável pela elaboração deste documento é a Forte Soluções Ambientais, cujos
dados estão citados na tabela abaixo.
Tabela 2 – Dados da empresa de consultoria ambiental
Empresa
Endereço
Contato
Telefone
E-mail

Forte Soluções Ambientais LTDA ME
Avenida Anita Garibaldi, 850, 401C, Curitiba -PR
Matheus Campanhã Forte
41 3586 0946
contato@forteamb.com.br

Por fim, na tabela a seguir são apresentadas os responsáveis técnicos pelo empreendimento,
projetos e estudo ambiental.
Tabela 3 – Dados dos profissionais envolvidos no projeto
Responsabilidade

Nome

Responsável legal

Daniel Maião Serra

Estudo de Impacto de
Vizinhança

Matheus
Campanhã Forte

Empresa
Valor Real
Empreendimentos
Imobiliários LTDA
Forte Soluções
Ambientais LTDA

Registro Profissional
CREA PR 144019 D
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3

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.1

Localização do empreendimento

O empreendimento está planejado para ser instalada em São José dos Pinhais (PR) na Rua
Elvira Zagonel Kozlovski 151, representado na Figura 1.
9

Figura 1 – Localização do empreendimento (poligono amarelo). Fonte: Adaptado de Abreu (2006) e Google
Earth Pro

3.2

Histórico do terreno

De acordo com análise de imagens de satélite, apresentadas a seguir, percebe-se que o imóvel
em questão, a partir de 2004, não teve uso, bem como, possui apenas cobertura de vegetação
rasteira desde então. Além disso, nota-se o desenvolvimento da região através do aumento das
unidades residenciais no entorno.
10

Figura 2 – Vista de imagem de satélite de 2004 da área em estudo. Fonte: Google Earth Pro

Figura 3 – Vista de imagem de satélite de 2009 da área em estudo. Fonte: Google Earth Pro
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Figura 4 – Vista de imagem de satélite de 2012 da área em estudo. Fonte: Google Earth Pro

Figura 5 – Vista de imagem de satélite de 2014 da área em estudo. Fonte: Google Earth Pro
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Figura 6 – Vista de imagem de satélite de 2017 da área em estudo. Fonte: Google Earth Pro

3.3

Descrição do empreendimento

O empreendimento em estudo trata-se de um projeto de condomínio edilício vertical composto
de 4 (quatro) blocos contendo um total de 270 unidades, divididas em 4 blocos, compostos por 6
pavimentos cada, sendo 2 com 10 apartamentos por pavimento, 1 com 12 apartamentos e 1 com
13 apartamentos por pavimento, divididos em tipo A contendo 46,99 m² e 186 unidades do tipo B
contendo 64,78 m², além de espaço para recreação e lazer.
De acordo com o IBGE, no CENSO 2010 para São José dos Pinhais, a média de moradores em
domilicios particulares ocupados é de 3,26 pessoas, logo se estima para o caso em questão, 880
moradores, caso todas as unidades sejam ocupadas. Destaca-se ainda que haverá 284 vagas
de estacionamento vinculadas às unidades autônomas e 14 vagas de garagem para visitantes,
sendo uma delas para pessoas portadoras de necessidades especiais ou que possuam
mobilidade reduzida.
O detalhamento das características técnicas é citado na tabela a seguir, bem como, o projeto é
apresentado nas figuras abaixo.
Tabela 4 – Características técnicas do empreendimento
Área do Terreno:
Área Total Privativa :
Zoneamento:
Indicação Fiscal:
Unidades:
Vagas de estacionamento:
Área verde:

10.781,89 m²
12.470,04 m²
Zona Residencial 4 – ZR4
10.257.0011.0000
270
284
1.210,25m²

Área de recreação:

772,94 m²
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Figura 7 – Projeto do empreendimento

Dadas as características do empreendimento, enquadrado como “Minha Casa, Minha Vida”, da
área útil das unidades autônomas e por serem compostas por dois dormitórios e um banheiro, de
acordo com os critérios da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas) de

classificação econômica do Brasil, este imóvel atende ás necessidades das classes B1 a C1,que
tem suas respectivas rendas médias domiciliares descritas na tabela abaixo.
Tabela 5 - Classificação por estrato socioeconômico. (ABEP 2014)
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Por fim, informa-se que o projeto de drenagem deste empreendimento será aprovado junto a
Secretaria de Viação e Obras Públicas de São José dos Pinhais.

3.4

Acessos e estacionamento

Segundo a Lei de Código de Obras e Edificações do Município de São José dos Pinhais (Lei
Complementar 105/2016), mais especificamente no anexo IX (Tabela de vagas de
Estacionamento), se faz necessário uma vaga de estacionamento para cada unidade residencial
para o uso de Habitação Coletiva Unifamiliar, bem como no artigo 152, primeiro parágrafo, o
empreendimento deverá ter 01 vaga de estacionamento para visitantes a cada 20 unidades
residenciais, totalizando para o empreendimento em questão 14 vagas de visitantes, além das
270 para moradores, totalizando 284 vagas de estacionamento, sendo 2% das vagas de
visitantes destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida
conforme segundo parágrafo do artigo 152 e exigências do artigo 146 ainda da Lei
Complementar 105/2016.
O condomínio terá um acesso para entrada e saída de veículos, com guarita recuada e área de
acumulação de no mínimo 10 metros (conforme segundo item do segundo parágrafo do Artigo
153 da Lei Complementar nº 105/2016) no interior do terreno, e um acesso para pedestres,
todos exclusivamente pela Rua Elvira Zagonel Kozlovski. O lote em questão situa-se no bairro
Pedro Moro, que possui uma proximidade com bairros já consolidados, motivo pelo qual a região
é considerada em desenvolvimento, com potencial de crescimento populacional. Existe grande
facilidade no acesso ao empreendimento por todos os eixos:




Ao sul, tem-se a Rodovia BR-116, importante eixo viário que faz a ligação com Curitiba,
numa distância aproximada de 1800 m. É também saída sentido litoral do estado.
Ao oeste, a Avenida Rui Barbosa encontra-se a cerca de 900 m do terreno, servindo de
ligação para o centro de São José dos Pinhais;
Ao Leste, a BR 376 encontra-se a cerca de 1500 m do terreno, importante eixo viário
que faz ligação com Curitiba.

Além disso, o seu sistema viário no entorno imediato pode ser considerado de boa qualidade
como, por exemplo, as vias Avenida Deputado João Leopoldo Jacomel, Rua Elvira Zagonel
Kozlovski, Rua José Ivahi Camargo, Rua Afonso Dissenha todas com asfalto ou anti-pó, porém a
maioria sem calçadas ou meio-fio implantados em partes da via, como na própria via de acesso
Rua Elvira Zagonel Kozlovski.
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3.5

Implantação do Empreendimento

Para este empreendimento serão necessários 40 funcionários fixos que irão trabalhar de
segunda-feira a sexta-feira das 7:00 H as 17:00 H, serão utilizado também 1 retro escavadeira e
1 escavadeira.
Por fim informa-se que o local do empreendimento em questão já tem acesso ao fornecimento
de água e coleta de esgoto proveniente da SANEPAR, bem como, energia elétrica proveniente
da COPEL.
Com o intuito de minimizar os impactos causados á vizinhança pelas atividades desenvolvidas
durante o período de execução do empreendimento, a movimentação interna de veículos e
pedestres deverá situar-se em regiões do terreno onde não houver áreas à serem construídas,
como mostra o layout abaixo.

Figura 8 - Previsão dos locais onde serão usados como canteiro de obra (polígono azul) e estacionamento
de caminhões (polígono amarelo)

Destaca-se que os fornecedores, durante as obras utilizarão, as Ruas Margarida Araújo Franco e
João Angelo Cordeiro para chegar ao pátio de obras, sendo que a entrada será realizada pela
Rua Elvira Zagonel Kozlovski, e estes serão orientados a fazerem as entregas no horário de
09:00 às 17:00, a fim de evitar atrapalhar o descanso dos moradores do entorno, bem como,
furtar-se do trânsito nos horários com maior tráfego.
Ressalta-se ainda que haverá sinalização na parte externa da obra a fim de informar os
moradores locais quanto as obras e indicar local de entradas e saídas de caminhões.
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4

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Neste capítulo são apresentadas as principais legislações aplicadas ao empreendimento em
estudo, sobretudo as relacionadas ao âmbito ambiental.

4.1

Estudo de impacto de vizinhança
17

O estudo de impacto de vizinhança é uma ferramenta prevista no Estatuto das Cidades (Lei
Federal 10257/01), sendo que, segundo o artigo 37 desta legislação:
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos
do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente
na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes
questões:
I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Destaca-se que o Plano Diretor de São Jose dos Pinhais é mais abrangente quanto ao conteúdo
do EIV, conforme apresentado a seguir:
Artigo 81. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população
residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes
questões:
I - alterações no assentamento e adensamento populacional;
II - demanda e ocorrência de equipamentos urbanos e comunitários e áreas verdes;
III - uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público, vias públicas,
estacionamento, bem como o acesso ao empreendimento;

VI - ventilação e iluminação;
VII - paisagem urbana e patrimônio histórico, natural e cultural;
VIII - abrangência da área de interferência, com raio a ser definido pela Secretaria
Municipal de Urbanismo ou Secretarias afins;
IX - poluição sonora, atmosférica, hídrica, odorífera e eletromagnética, vibração e
periculosidade;
X - movimento de terra, produção de entulhos e geração de resíduos;
XI - impactos cumulativos globais;
XII - alternativas tecnológicas e de localização de projeto.

Logo, o documento em questão foi elaborado a fim de atender as supracitadas legislações.

4.2

Zoneamento

De acordo com o mapa de zoneamento urbano do município de São José dos Pinhais a área em
estudo está localizada na Zona Residencial 4 – ZR4. Destaca-se que segundo a lei de
zoneamento deste município (Lei Complementar N° 124 de 19 de julho de 2018) nas Zonas
Residenciais são adequados os usos residenciais (ao qual o empreendimento se caracteriza),
comunitários, de serviços industriais são tolerados e condicionados.
Segundo o código de Zoneamento de São José dos Pinhais:

Artigo 9° As Zonas Residenciais correspondem às áreas com predominância
do uso habitacional, diferencias por intensidade de uso e ocupação do solo
(...) Zona Residencial 4 (ZR4): aquela destinada predominantemente ao us o
habitacional de alta densidade.

Logo conclui-se que o projeto em estudo está de acordo com a legislação local sobre
zoneamento.
Destaca-se ainda que o lote em questão é atingido pela diretriz viária da Rua Elvira Zagonel
Kozlovski que prevê um alargamento de 20 m da via, 10 m para cada lado, sendo assim com
relação a Lei Complementar nº 107/2016 (Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo), Artigo 46
segundo parágrafo, estabelece que, para os casos de terrenos com frente para vias com
previsão de alargamento, seja considerada a maior distância entre o recuo frontal e a previsão
de alargamento, portanto, para o lote do empreendimento proposto, será considerado o recuo
frontal de 10 m.
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Figura 9 - Zoneamento do Residencial Park Royale. Fonte: Mapa de Zoneamento Urbano de São José dos
Pinhais

4.3

Resíduos sólidos

De acordo com a política nacional de resíduos sólidos:
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I
do art. 13;
(...)

Sendo que, segundo o artigo 13 de tal resolução:
Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
I - quanto à origem:
(...)
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis;
(...)

Tal documento deverá possui o seguinte conteúdo mínimo:

Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo
mínimo:
I - descrição do empreendimento ou atividade;
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o
volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles
relacionados;
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do
Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos
sólidos;
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento
de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros
geradores;
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de
gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos
sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS
e do Suasa, à reutilização e reciclagem;
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, na forma do art. 31;
VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos
sólidos;
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da
respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.

Ainda no que tange a supracitada legislação cabe destacar:
Art. 22. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de
todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o
controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado
responsável técnico devidamente habilitado.
Art. 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do
Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a
operacionalização do plano sob sua responsabilidade.

Por sua vez a política estadual de resíduos sólidos consolida, entre outros, os seguintes
principios e fundamentos o quais deverão ser seguidos pelo empreendedor:
Art. 4º O Programa Paraná Resíduos tem como princípios e fundamentos:

20

(...)
II - a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos;
III - a gestão integrada, compartilhada e participativa dos resíduos sólidos;
IV - o controle e a fiscalização da gestão de resíduos sólidos;
(...)
VI - a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente
adequadas de reutilização e reciclagem;
VII - a responsabilidade da destinação dos geradores, produtores ou importadores de
matérias-primas, de produtos intermediários ou acabados, transportadores,
distribuidores, comerciantes, consumidores, catadores, coletores e operadores de
resíduos sólidos em qualquer das fases de seu gerenciamento;
(...)

Isto posto, conclui-se que o empreendedor deverá elaborar um Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos para operação do empreendimento em questão, a qual deverá levar em
considerar todas as diretrizes das política nacional e estadual de resíduos sólidos, bem como, as
determinações dispostas na política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente
de São José dos Pinhais.

4.4

Licenciamento ambiental

Segundo a Resolução CEMA 65/2008 que dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece
critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou
modificadoras do meio ambiente e adota outras providências, as ampliações são objetos de
licenciamento, conforme citado a seguir:
Art. 59. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de
empreendimentos, atividades ou obras utilizadoras de recursos ambientais no Estado
do Paraná consideradas efetiva e/ou potencialmente poluidoras e/ou degradadoras,
bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento ou autorização ambiental do IAP.

4.5

Crimes ambientais

Assim como toda pessoa física e jurídica, a empresa em questão está sujeita a sanções caso
cometa algum crime ambiental, conforme determina a Lei Federal n° 9.605/1998, que dispõe
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sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências, conforme segue:
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como
o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o
gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade
for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

4.6

Outras legislações ambientais

Este capítulo não intenciona esgotar todo assunto referente as legislações ambientais as quais o
empreendimento em questão está sujeito, haja vista que o arcabouço da legislação nacional
conta com mais de 3.000 documentos entre leis, decretos, portarias entre outros.
Foram apresentadas aqui somente as principais relacionadas ao documentos em questão, bem
como, as referentes aos resíduos sólidos, tendo em vista que este é o principal impacto
ambiental negativo que será causado pelo empreendimento em questão.
Questões referentes a supressão vegetal, proteção de corpos hídricos, aréas de preservação
permanente, efluens líquidos, emissões atmosféricas não foram levadas em questão por não se
aplicar ao empreendimento em questão.
Por fim informa-se que estão apresentados aqui apenas um resumo das legislações de âmbito
ambiental, sendo que o empreendedor deverá tomar conhecimento das demais aplicáveis a
atividade em estudo, tais como as relacionadas a área de segurança do trabalho, arquitetônicas,
entre outras.
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5

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A seguir estão apresentadas as áreas de influência para o empreendimento em questão.

5.1

Área diretamente afetada (ADA)

A área diretamente afetada é aquela sujeita aos impactos ambientais diretos decorrentes da
instalação da infraestrutura necessária do empreendimento (IAP, 2010). Para este caso definiuse como ADA a área num raio de 500 m do terreno, apresentada a seguir.

Figura 10 – Área de influência direta (polígono amarelo). Fonte: Adaptado de Google Earth Pro
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5.2

Área de Influência Direta (AID)

A área de influência direta do empreendimento pode ser definida como a área geográfica
diretamente afetada pelos impactos decorrentes deste (ARCADIS, 2005). Para este caso, como
o empreendimento está implantado em São José dos Pinhais e deverá movimentar a economia
local com a demanda dos novos moradores, por isso a AID definida tange um raio de 1,5 km do
empreendimento, onde se deve suprir aos residentes do empreendimento questões como
alimentação, saúde, recreação, ensino, acesso ao transporte e trabalho.
24

Figura 11 – Área de influência direta do empreendimento em estudo

5.3

Área de Influência Indireta (AII)

A área de influência indireta (AII) pode ser definida como um território que é afetado pelo
empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são
considerados menos significativos que nos territórios das outras duas áreas de influência
(ARCADIS, 2005). Neste estudo, tendo em vista provável local de trabalho, lazer e turismo para
moradores do empreendimento define-se a AII como o município de São José dos Pinhais.
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Figura 12 – Área de influência indireta do empreendimento em estudo em amarelo.

6

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

A seguir é apresentado o diagnostico ambiental da área em estudo considerando os aspectos
físicos, bióticos e socioeconômicos.

6.1

Uso do solo atual
26

Atualmente a área em estudo, segundo vistoria técnica realizada em 24/07/2018, é ocupada por
vegetação rasteira. A seguir são apresentadas fotos desta área.

Figura 13 – Vista da entrada do terreno

Figura 14 – Vista interna da área em estudo
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Figura 15 – Vista dos fundos da área em estudo

Figura 16 – Vista lateral da área em estudo

6.2

Uso do solo - vizinhança

Conforme verificado em vistoria realizada em 27/07/2018, a vizinhança imediata do local em
estudo e formada predominantemente por áreas residenciais, conforme apresentado a seguir.
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Figura 17 – Área residencial vizinha ao local de estudo

Figura 18 – Ginásio de esporte da escola municipal e condomínio residencial vizinho ao local de estudo

Figura 19 – Área residencial vizinha ao local de estudo

6.3

MEIO FÍSICO

6.3.1

Clima e meteorologia

Segundo a classificação climática de Koppen, na região de estudo é predominante o tipo
Climático Cfb, cuja definição é apresentada a seguir (MAACK, 1968).
Cfb - Clima oceânico (ou subtropical); verão mais úmido que o inverno, temperatura média no
mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmico), com verões frescos e invernos com geadas
frequentes, temperatura média no mês mais quente abaixo de 22ºC e sem estação seca
definida, chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo de todo ano (MAACK, 1968).

6.3.1.1

Temperatura

A temperatura média anual é de 16,9ºC, sendo a temperatura média máxima de 22,0°C e a
temperatura média mínima de 12,0°C. No mês mais quente (fevereiro), a temperatura média
máxima atinge 25, 6ºC e, no mês mais frio, a temperatura média mínima atinge 8,0ºC (INMET,
2016). Durante o ano as temperaturas médias variam 7,7°C

6.3.1.2

Ventos

Anualmente, os ventos apresentam direção predominante de leste, com velocidade média anual
de 1,7m/s. A velocidade é maior entre os meses de outubro e novembro, atingindo velocidade de
1,9 m/s com direção predominante de leste. No mês de maio, a velocidade diminui para 1,5 m/s
tendo direção predominante Nordeste (INMET, 2016).

6.3.1.3

Umidade relativa do ar

O período de março a maio apresenta maior índice de umidade ao longo do ano, com 83%. Já
nos meses de julho e agosto observa-se o menor índice, de 79% (INMET, 2016).
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6.3.1.4

Precipitação

A precipitação média anual é de 1349 mm/ano, enquanto no mês mais seco (agosto) a
precipitação é de 73 mm. Já no mês mais chuvoso (janeiro), a precipitação é de 183 mm
(INMET, 2016)

6.3.1.5

Qualidade do ar

O estudo do IAP e SEMA (2009) mostra que a qualidade do ar na Região Metropolitana de
Curitiba é boa na maior parte do tempo para todos os parâmetros analisados, sendo que, em
alguns momentos passa a regular e em situações pontuais, ocorrem concentrações acima do
limite estipulado pelo CONAMA.

6.3.2

Geologia

Conforme banco de dados do ITGC (2016) a área em estudo está localizada sobre a formação
do complexo Gnáissico Migmático de idade arqueano-protezóico inferior, cuja descrição indica a
presença de migmatitos oftálmicos, com peloesoma de biotita gnaisse, biotita-hornblenda
gnaisse e hornblenda gnaisse, localmente com quartzitos.

6.3.3

Pedologia

Segundo ITGC (2016) a área em estudo é formada pelo solo Latossolo Bruno Ácrico típicos,
sendo este assim definido por (EMBRAPA, 2005):
Apresentam cores amarelas avermelhadas (brunadas) com enriquecimento de
matéria orgânica na superfície, argilosos e muito argilosos, desenvolvidos em
condições de clima subtropical e derivados de rochas basálticas e riodacíticas do Sul
do Brasil, apresentando horizonte superficial húmico ou teores de carbono orgânico
superiores a 1% até 70 cm ou mais de profundidade. A textura é argilosa ou muito
argilosa ao longo do perfil, sendo que o horizonte A (superficial) é relativamente
escuro, ocorrendo sobrejacente ao horizonte de cor brunada. Apresentam alta
capacidade de retração com a perda de umidade, evidenciado pelo fendilhamento
acentuado em cortes de barrancos expostos ao sol por curtos espaços de tempo
(uma semana ou mais)formando uma estrutura tipo prismática.Por serem profundos
e muito porosos em condições naturais, não apresentam limitação física ao
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desenvolvimento radicular em profundidade. No entanto, estes solos possuem baixo
potencial nutricional e teores de alumínio em profundidade, que podem afetar o
enraizamento. Esta limitação é agravada devido à baixa quantidade de água
disponível às plantas. Os Latossolos Brunos ocorrem principalmente nas áreas
elevadas dos planaltos do Sul do Brasil, onde a altitude supera 800 m (clima frio e
úmido) e com menor expressão no planalto de Poços de Caldas, Minas Gerais, e sua
borda em território paulista. No Sul do Brasil, têm sido utilizados para fruticultura.
Latossolos Brunos Ácricos típicos apresentam no terceiro nível pobreza nutricional,
sendo necessário adubação e correção da acidez para o uso agrícola, bem como no
quarto nível não apresentam nenhuma característica restritiva.
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6.3.4

Recursos hídricos

O empreendimento está localizado na Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu,mais especificamente
na Bacia Hidrográfica do Rio Avariú, cuja caracterização é apresentada a seguir (SUDERSHA &
CH2MHILL, 2002, p.3):
O rio Avariú é afluente da margem esquerda do rio Iguaçu. Sua bacia hidrográfica
abrange uma extensão territorial de cerca de 7,2 km² estando totalmente localizada
no município de São José dos Pinhais.
A urbanização da bacia do rio Avariú é relativamente recente, a densidade
demográfica em 2002 era de 22 hab/ha, apresentando, em áreas urbanizadas,
regiões com densidades demográficas de cerca de 120 hab/ha.

Não existem corpos hídricos que passem pela área em estudo, sendo a localização deste em
relação ao Rio Avariú (corpo hídrico mais próximo) de aproximadamente 370 m que é
apresentada a seguir.
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Figura 20 - Localização da área em estudo (polígono amarelo) em relação ao Rio Avariú

6.4

MEIO BIÓTICO

6.4.1

Flora

A área do empreendimento é situada no Bioma Mata Atlântica. A classificação florística local é a
Floresta Ombrófila Mista, ou floresta com Araucária, caracterizada pela presença dominante da
araucária (Araucária angustifólia) no estrato emergente. É uma formação florestal encontrada
unicamente na região Neotropical (WREGE et al, 2009), tendo como área de distribuição
principal o Planalto Sul - Brasileiro.
A vegetação atual e composta por gramíneas com arbustivas esparsas contendo alguns
indivíduos isolados. Não há presença de maciços florestais nem de Araucárias (Araucária
Angustifólia) no local onde o empreendimento será implantando. A seguir levantamento
fotográfico da vegetação presente no terreno.

33

Figura 21 - Vegetação existente no estudo.

Floresta Ombrófila Mista
A Floresta Ombrófila Mista atualmente distribui-se pelo Planalto Meridional brasileiro,
principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em altitudes que
variam de 500 a 1.300 m (GUBERT FILHO, 1993) e o nome Floresta Ombrófila Mista (VELOSO
et al., 1991) é atualmente adotado para formação vegetal classicamente denominada de Floresta
com Araucária (HUECK, 1953), Mata Pluvial Subtropical (MAACK, 1968) ou Pinheiral (RIZZINI,
1979).
Poucas são as formações florestais brasileiras que têm sua fisionomia tão bem caracterizada
pela presença de uma espécie vegetal como a Floresta Ombrófila Mista, conhecida também
como Floresta de Araucária. A definição da área de ocorrência desta formação vegetal é
facilitada em virtude dos aspectos morfológicos (copa, folhagem e tronco) e da posição
sociológica que a Araucária angustifólia (pinheiro do Paraná) ocupa dentro da floresta. Mesmo
com a profunda alteração a que foi submetida à cobertura vegetal do estado do Paraná, a sua
vinculação a uma condição climática específica e a presença de remanescentes, mesmo que
isolados, atestam sua distribuição (RODERJAN, 1994).
A Araucária angustifólia forma um estrato dominante e contínuo acima de 30m de altura,
podendo ocorrer indivíduos acima de 40m. Diferentes espécies ocorrem associadas, onde são
comuns Ocotea porosa (imbuia), o Pulchella (canela-lajeana), Gochnatia polymorpha (cambará),
Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Cedrela fissilis (cedro), Mimosa scabrella (bracatinga),
Jacaranda puberula (caroba), Matayba guianensis (miguel-pintado), Campomanesia xanthocarpa
(guabiroba), Ilex paraguariensis (erva-mate) (RODERJAN, GALVÃO e KUNIYOSHI, 1993).

Nos estratos inferiores na Floresta Ombrófila Mista são comuns inúmeros representantes de
Myrtaceae, notadamente dos gêneros Myrcia, Eugenia, Calyptranthes e Gomidesia,
acompanhadas de Flacourtiaceae (Xylosma e Casearia), Sapindaceae (Allophylus e Cupania),
Rutaceae, Symplocaceae e Aquifoliaceae, assim como gramíneas cespitosas (Chusquea e
Merostachys) (RODERJAN et al., 2002).

6.4.2

Unidades de conservação
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A área em estudo está localizada a aproximadamente 11,1 km da Área de Proteção Ambiental
do Pequeno, 12 km da Área de Proteção Estadual do Piraquara e a 2,3 km da Área de Proteção
Ambiental do Iguaçu, sendo esta a mais próxima unidade de conservação (MMA, 2006).

Figura 22 - Distância entre o empreendimento em questão e unidades de conservação mais próximas

6.4.3

Fauna

Segundo Piccinini (2014) na Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu podem ser registradas pelo
menos 37 espécies de peixes, 35 de répteis, 08 de anfíbios, 37 de mamíferos e cerca de 200
aves. A comunidade de aves é bastante diversificada, habitando um mosaico de ambientes,
como capões de mata nativa, matas secundárias, mata de galeria, capoeiras, campos secos e
úmidos (várzeas), formações lacustres e rios, áreas alteradas e pequenas propriedades
agrícolas.
No que tange a avifauna destacam-se as espécies que encontram condições necessárias para
sua sobrevivência e reprodução, a saber, Phalacrocorax brasilianus (biguá), Egretta alba (garçabranca-grande), Butorides striatus (socozinho), Rallus nigricans (saracura-sanã), Aramides
saracura (saracura-do-mato) e Chloroceryle amazona (martim-pescador-médio) (PICCININI,
2014).

Figura 23 – Espécie de socozinho, já avistada na
região em estudo. Fonte: Wikimedia (2016)

Figura 24 – Espécie de martim-pescador-médio, já
avistada na região em estudo. Fonte: Wikimedia (2016)

Já em relação à mastofauna, ainda podem ocorrer espécies deCerdocyon thous (cachorro-domato), Dasyprocta azarae (cutia), Sciurus ingrami (serelepe), Mazama sp. (veado), Agouti paca
(paca) e Lontra longicaudis (lontra) em locais mais periféricos a zona urbana. Além disso,
Observa-se como habitantes comuns da cidade mamíferos que possuem alta capacidade de
adaptação, sendo favorecidos por ambientes antrópicos, como o Didelphis sp. (gambá) e em
áreas mais alteradas os micro-roedores exóticos, ou seja, Rattus norvegicus (ratazana), Rattus
rattus (rato-de-casa) e Mus musculus (camundongo) (PICCININI, 2014).
Quanto às espécies da herptofauna cabe destacar que são poucos os estudos realizados no
Paraná como um todo, sendo que as informações existentes estão esparsas em catálogos que
contém informações sobre distribuição e revisões taxonômicas. O grupo das serpentes é sendo
o mais abundante dentre os répteis. Algumas espécies apresentam tolerância às alterações
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decorrentes da urbanização, podendo ocorrer mesmo em áreas povoadas. As serpentes mais
comuns são Liotyphlops beui (cobra-cega), Atractus reticulatus (cobra-da-terra), Philodryas
patagoniensis (papa-pinto), Liophis miliaris (cobra d’água), Sibynomorphus neuwiedi (dormideira)
e Oxyrhopus clathratus (falsa-coral). Já os lagartos estão pouco representados e encontram-se
geralmente associados às áreas de campos e remanescentes florestais. A espécie mais
conhecida é o Tupinambis merianae (teiú). A Hemidactylus mabouia (lagartixa-de-parede), é
uma espécie introduzida da África que tem se tornado comum em residências de Curitiba e
região metropolitana. Dentre os quelônios (cágados), duas espécies das quatro registradas para
a região são nativas: Hydromedusa tectifera (cágado-pescoço-de-cobra) e Platemys
spixii(cágado-preto), ambos ocorrentes em banhados e cursos d’água. Por fim, os anfíbios
encontram-se representados por poucas espécies de anuros (sapos da família Bufonidae, rãs da
família Leptodactylidae e pererecas da família Hylidae), fato decorrente de modificação dos
ambientes naturais (PICCININI, 2014).
Por fim, no que diz respeito a ictiofauna, cabe destacar que as espécies mais abundantes
pertencem ao gênero Astyanax (lambaris), as quais são capturadas em águas rasas próximas a
vegetação. Esses peixes apresentam tamanho médio inferior a 10 cm, sendo, portanto
caracterizados como de pequeno porte, caracterizam-se como oportunistas, e exibem maior
facilidade na invasão de novos ambientes. Essas características são observadas também em
outras espécies, como no caso do acará Geophagus brasiliensis e do cascudo Corydoras
paleatus.É observada também na região, segundo levantamentos, uma parcela significativa de
espécies de peixes introduzidos de outras regiões, como Tilapia rendalli (tilápia), Micropterus
salmoides (black-bass), Clarias gariepinus (bagre-africano), Cyprinus carpio (carpa) e
Ctenopharyngodon idella (carpa) e Misgurnus anguillicaudatus (dojô) (PICCININI, 2014).

Figura 25 – Espécie de acará, comum na Bacia
Hidrográfica do Alto Iguaçu. Fonte: RS (2018)

Figura 26 – Espécie de cascudo, comum na Bacia
Hidrográfica do Alto Iguaçu. Fonte: Tencatt et al. (2016)
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6.5

MEIO SOCIOECONÔMICO

6.5.1

Região Metropolitana de Curitiba (RMC)

A Região Metropolitana de Curitiba foi estabelecida pela Lei Complementar nº 14, de 08 de junho
de 1973, tendo como objetivo o planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;
saneamento básico (abastecimento de água, esgoto, limpeza pública); uso do solo; transporte e
sistema viário; produção e distribuição de gás combustível canalizado, aproveitamento dos
recursos hídricos com controle da poluição ambiental e outros serviços incluídos na área de
competência do Conselho Deliberativo. A criação de uma entidade pública para o trato das
questões de interesse comum da Região Metropolitana de Curitiba foi possível por meio da Lei
Estadual nº6. 517 de 1974, criando então a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba,
COMEC.
Vinculada atualmente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU), fixando sua linha de
competência e seu processo decisório em estrita obediência ao que determina a Lei
Complementar nº14, dessa forma, cabe a COMEC, um conjunto de dezesseis atividades
vinculadas à formulação e execução de políticas públicas ligadas aos interesses metropolitanos.
6.5.2

São José dos Pinhais

São José dos Pinhais teve seus primeiros moradores provindos de expedições que partiram de
Paranaguá, ua em 1649 e outra em 1651 em busca de ouro provocando o surgimento do Arrial
Grande, pequeno povoado onde atualmente se localiza o município e São José dos Pinhais, na
época havia duas tribos indígenas que habitavam o local, os Jê e os Tupi-guarani
Pouco tempo depois, no ano de 1.721, o Ouvidor Geral Raphael Pires Pardinho solicitava a
eleição das primeiras autoridades para a Freguesia de São José. Na organização administrativa
colonial, as freguesias eram povoações que contavam com uma autoridade eclesiástica local e
possuíam representantes junto à administração pública da vila a que pertenciam.
O ouro era pouco e por volta de 1.750, sua exploração estava praticamente extinta. Sem outra
atividade econômica lucrativa, o crescimento populacional foi muito lento.
No dia 16 de julho de 1.852, foi sancionada a Lei nº 10 da Província de São Paulo, criando a
Villa de São José dos Pinhaes. A sua instalação e a posse solene dos primeiros vereadores
ocorreu no dia 08 de janeiro de 1.853. Com a Lei Estadual nº 259, de 27 de dezembro de 1.897,
esta vila recebeu a categoria de cidade. Assim, a sede do Município passou a ser a Cidade de
São José dos Pinhais.
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Segundo dados do IBGE (2018) a população estimada de São José dos Pinhais em 2017 era de
307.530 pessoas, com densidade demográfica de 279,16 hab/km². De acordo com IPARDES
(2018), este município (dados de 2006) contava com 2.956 estabelecimentos agropecuários,
computando uma área de 37.129 hectares.
Por sua vez, também de acordo com o IPARDES (2018), em 2016 São José dos Pinhais contava
com 1.161 indústrias, empregando 31.532 pessoas, sendo, sobretudo indústrias de
transformação, 2.433 estabelecimentos de comércio empregando 17.776 pessoas e 2.486
estabelecimentos de serviços empregando 34.293 pessoas, sendo esta a principal atividade
econômica do município.
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7

IMPACTOS DE VIZINHANÇA

Este capítulo apresenta os impactos de vizinhança para o empreendimento em questão, com
base nas informações apresentadas e demais complementações que serão citadas quando
necessário.

7.1

Adensamento populacional

Por se tratar de empreendimento imobiliário destinado à habitação, a implantação do condomínio
acarretará em adensamento populacional. Conforme dados do IBGE do CENSO de 2010 a
média de moradores em domicílios particulares é de 3,26, multiplicado a 270 unidades
habitacionais do empreendimento calcula-se uma previsão de 880 residentes no
empreendimento, caso todas unidades sejam ocupadas. Segundo a Lei Complementar 107 de
2016 o empreendimento se encontra na ZR4, local de uso habitacional de alto adensamento com
limite de 250 unidades habitacionais por hectare. O empreendimento em questão prevê 270
unidades habitacionais para uma área total de 11.635,86 m², o que significa que o
empreendimento terá aproximadamente 232 unidades habitacionais por hectare, e, portanto, se
adequa a legislação aplicável.
Estipula-se um impacto negativo de magnitude baixa.

7.2

Uso e ocupação do solo

Conforme Lei Complementar 107 de 2016 que dispõe sobre zoneamento e ocupação do solo
define o imóvel do empreendimento é considerado adequado, tendo sua entrada pela via local
Rua Elvira Zagonel Kolzlovski 151, respeitando os índices urbanísticos definidos legislação
municipal vigente como coeficiente de aproveitamento máximo 2,00 (calculado 1,18) e altura
máxima de 6 pavimentos.
Estipula-se um impacto neutro para este item.
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7.3

Valorização imobiliária

Atualmente, segundo levantamento realizado por EXAME (2018), o preço médio dos imóveis
localizados no bairro Pedro Moro varia entre R$ 3.501,00 a R$ 3.900,00 por m², maior do que a
média do município de São José dos Pinhais como um todo, que é de R$ 3.312,00 por m².
O empreendimento em estudo irá ocupar um vazio urbano ainda existente na região, fomentando
mais segurança ao entorno bem como a valorização dos imóveis circunvizinhos. Logo,
considera-se que a implantação do empreendimento irá gerar uma valorização imobiliária
positiva de pequena magnitude, sobretudo se comparado com a não instalação deste.

7.4

Áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental

A área em questão possui somente vegetação rasteira com presença de arbustos, sem a
necessidade de demolição ou ações semelhantes, descaracterizando qualquer impacto a
possíveis áreas de interesse histórico, cultural. Porém estipula-se um impacto negativo de baixa
magnitude referente transformação paisagística do local com a implantação do empreendimento.

7.5

Equipamentos urbanos

7.5.1

Consumo de Água e Esgoto

O abastecimento de água no empreendimento será realizado por via publica pela Companhia de
Saneamento do Paraná - SANEPAR. Sendo 880 residentes previstos para o empreendimento
com consumo aproximado de 100L/hab.dia é estimado uma demanda de 88 m³/dia. O
empreendimento conta também com esgotamentos sanitário de rede pública em condições de
captar o esgoto produzido pelos residentes. Cabe pontuar que será necessária a ampliação de
extensão e diâmetro tanto da rede de esgoto como de água sendo atendida através da ligação
do tipo condominial com valores ainda a serem definidos conforme carta de viabilidade
protocolada sob o n° 586/18.
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7.5.2

Coleta de Resíduos Sólidos

Os resíduos gerados pelo empreendimento serão dispostos e coletados adequadamente,
atendendo a legislação vigente. A empresa responsável pela coleta será a disponibilizada pelo
próprio município, tanto para lixo orgânico como reciclável, os quais horários de coleta estão
descritos abaixo.
Tabela 6 - Coleta municipal de Resíduos de São Jose dos Pinhais no bairro Pedro Moro
Tipo de Resíduo
Orgânico
Reciclável

Horário de coleta bairro Pedro Moro
Todos os dias das 7h às 16h
Toda quinta das 7h às 13h

Sabe-se que para o Brasil a estimativa de lixo produzido é 1kg/hab.dia, estima-se contando com
880 residentes no empreendimento, que serão gerados 880 kg/dia de resíduos, caso todas as
unidades habitacionais sejam ocupadas e que tenham em média 03 habitantes cada.

7.5.3

Consumo de Energia Elétrica

Em pesquisas realizadas, verificou-se que as variáveis que influem no consumo de energia em
um edifício se enquadram dentro de três grupos:
 Características arquitetônicas e construtivas, área total, número de pavimentos,
sistemas de serviços e equipamentos instalados;
 Fatores climáticos, orientação da maior fachada, isolamento térmico, etc.;
 Fatores humanos, sociais, filosóficos e culturais dos usuários do edifício.
Porém não foram encontrados dados específicos para situação, assim sendo, considerando que
consumo médio de eletricidade do brasileiro é 2,843 Kwh aproximadamente, estima-se que seja
uma demanda de 2.501,84 Kwh, caso todas as unidades residenciais sejam ocupadas e que
tenham em média 03 moradores cada. Destaca-se ainda que conforme carta da Copel é viável a
implantação de energia elétrica de acordo com a demanda do empreendimento, conforme
resposta da mesma ao processo sob protocolo n° 01.20186585282227.
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7.6

Equipamentos comunitários

Considerando a população residente de 880 pessoas e o CENSO de 2010 realizado pelo IBGE
para o município de São José dos Pinhais, o qual apresentou que 7,91% da população tenha
entre 0 e 4 anos, 8,06% na faixa entre 05 a 09 anos e 9,19% entre 10 a 14 anos, resultando em
aproximadamente 69 residentes entre 0 a 04 anos, 70 entre 05 a 09 anos e 80 entre 10 e 14
anos, estima-se que será gerado uma demanda de aproximadamente 221 alunos, caso todas as
unidades habitacionais sejam ocupadas e que estas tenham em média 03 habitantes cada.
Conforme dados do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para
2016, há o cadastro total de 11.006 matrículas na Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas) da
área urbana do Município de São José dos Pinhais, aproximadamente 77,1% (8.488) são de
redes públicas de ensino (exclusivamente municipais), enquanto que no Ensino Fundamental, do
total de 43.047 alunos matriculados na área urbana, aproximadamente 86,2% (37.122) são de
redes públicas de ensino (municipais e estaduais). Assim podemos estimar uma demanda de 53
alunos para educação infantil e 129 alunos para educação fundamental (de 5 a 14 anos).
Ainda com base nos dados do INEP, foram constatadas, na área urbana do município, o total de
41 creches municipais com 161 turmas, 45 pré-escolas municipais com 289 turmas, e 76
estabelecimentos públicos de ensino fundamental com 1.354 turmas, o que resulta em uma
média e 19 alunos por sala de aula para o ensino infantil, e de 27 alunos por sala de aula para o
ensino fundamental. Assim, de acordo com os cálculos apresentados o empreendimento irá
gerar uma demanda de 0,183 aluno por sala de aula de Ensino Infantil e 0,095 aluno por sala de
aula do Ensino Fundamental. Adotando que cada sala possua 45 m² e cada uma possua uma
capacidade de 19 alunos para o ensino infantil e de 27 alunos para o ensino fundamental
podemos estimar que o empreendimento irá gerar uma demanda de 0,183 x 45 m² / 19 alunos =
0,433 m² por sala de aula no Ensino Infantil e 0,095 45 m² / 27 alunos = 0,1583 m² por sala
de aula do Ensino Fundamental.
Para questão da área da saúde, de acordo com a Portaria nº 1.631/GM de 2015 (Critérios e
Parâmetros para o Planejamento e Programação de Ações e Serviços de Saúde no Âmbito do
Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde, as proporções de profissionais da saúde para
a população são: uma equipe do Programa da Saúde da Família responsável por uma média de
3.000 pessoas. Portanto, para o atendimento da população moradora no empreendimento, 880
pessoas em caso de ocupação de todas as unidades, seria necessário 29,33% de uma equipe
do Programa da Saúde da Família.
Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais (2015), cada
Unidade Básica de Saúde possui em média 01 e 02 equipes da Estratégia de Saúde da Família,
e a capacidade medida de atendimento dessas unidades de saúde é de 4.583 pessoas.
Seguindo o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde proposto pelo Ministério
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da Saúde (2011), o Projeto Padronizado da UBS II (duas equipes de Atenção Básica) possui
aproximadamente 415,00 m², ou seja, 415,00m² (uma Unidade Básica de Saúde) / 4.583
pessoas (demanda de atendimento por Equipe de Estratégia de Saúde da Família) = 0,09m² por
pessoa atendida. Portanto, os impactos deste empreendimento nos equipamentos municipais de
saúde são: 880 pessoas x 0,09 m², ou seja, o empreendimento gerará uma demanda de 79,2 m²
de uma Unidade Básica de Saúde da região.
Para suprir a demanda descrita acima o empreendimento conta com escolas próximas como
Colégio Estadual Unidade Polo (1km), Escola Municipal Pedro Constantino da Rocha (350m),
Escola Estadual Hebert de Souza (1,1 km) e CMEI Sossego da Mamãe (3,1 km) representados
abaixo.

Figura 27 - Escola Estadual Unidade Polo (1km de
distância do empreendimento)

Figura 28 - Escola Municipal Pedro Constantino da
Rocha (350m de distância do empreendimento)
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A localização destas unidades educacionais está apresentada a seguir.
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Figura 29 – Localização das unidades educacionais mais próximas da área em estudo (polígono amarelo). 1.
Escola Municipal Pedro Constantino da Rocha; 2. Colégio Estadual Polo; 3. Escola Estadual Hebert de
Souza; 4. CMEI Sossego da Mamãe. Fonte: Adaptado de Google Earth Pro

Na questão saúde o empreendimento conta com estabelecimentos próximos como o Centro de
Especialidades Médicas localizado na Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta (1,4 km), Unidade de
Saúde Padre Pedro Fuss (1,0km), Unidade Básica de Saúde Moradias Trevisan (2,2 km), Pronto
Socorro Hospital e Maternidade Municipal (1,8km).

Figura 30 - Pronto Socorro Hospital e Maternidade Municipal

A localização destas unidades de saúde é apresentada a seguir.
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Figura 31 – Localização das unidades de saúde em relação a área em estudo (polígono amarelo). 1. Centro
de especialidades médicas; 2. Unidade de Saúde Padre Pedro Fuss; 3. Unidade Básica de Saúde Moradias
Trevisan; 4. Pronto Socorro Hospital e Maternidade Municipal. Fonte: Google Earth Pro

Além de questões como ensino e saúde haverá um aumento na demanda de restaurantes e
supermercados para alimentação, para tanto há próximo do empreendimento o supermercado
Jacomar (1,8km), Hiper Condor (1,2km), costelão Schapieski (550m), restaurante Modelo
(1,8km).

Figura 32 – Hiper Condor próximo a área em estudo

Logo conclui-se que, para o tema em questão, o impacto será negativo de média magnitude,
haja vista a pressão gerada nos equipamentos comunitários.

7.7

Sistema viário

A via de entrada do empreendimento, Rua Elvira Zagonel Kozlovski, a qual atualmente encontrase pavimentada, é classificada como via coletora e apresenta alargamento de 10 m para cada
lado, cuja distância será adotada como recuo frontal, conforme apresentada na figura a seguir.
46

Figura 33 – Localização do empreendimento (polígono vermelho) sobreposto ao Mapa de Sistema Viário de
São José dos Pinhais. Fonte: Adaptado de são José dos Pinhais (2015)

Segundo a legislação de sistema viário de São José dos Pinhais (Lei complementar 104/2015)
estas vias são assim definidas:
Art. 8º As vias urbanas classificam-se, quanto a sua implantação, em:
(...)
VI – Via Coletora (VC): aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha
necessidade de entrar ou sair das vias arteriais, possibilitando o trânsito dentro das
regiões da cidade;
(...)

Os pontos de ônibus mais próximos se encontram na Rua José Bordin e na Rua Joinville
localizados a 850m e 1,1 km respectivamente. O ponto mais próximo do empreendimento,
localizado na Rua José Bordin, conta com as linhas Jardim Eldorado e Jardim Itália que circulam
somente dentro do município, já o ponto mais afastado conta com as linhas Pedro Moro, Jardim
Carmen, Del Rey, Contenda, Ctba/São José e Joinvile, sendo alguns deles metropolitanos. As
localizações dos pontos mais próximos estão apresentadas a seguir.
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Figura 34 – Linhas de ônibus dentro da AID (circulo amarelo). Fonte: Adaptado de Google Earth Pro

Por fim, conforme já citado, o empreendimento prevê uma vaga para cada unidade residencial
(270) mais 14 para visitantes, sendo esperado um aumento de circulação de veículos
particulares. O sistema viário em seu entorno imediato é considerado bom, com ruas
pavimentadas ou anti-pó, considera-se que o sistema viário suporta a demanda atual e prevista
com impacto negativo de baixa magnitude.

7.8

Poluições sonoras, atmosférica, vibração, hídrica, odorífera e eletromagnética

Devido ao uso de equipamentos e caminhões haverá um aumento na poluição sonora e
atmosférica, bem como aumento da vibração, por conta da operação do empreendimento,
entretanto entende-se que, será um impacto negativo de magnitude baixa.
Não haverá poluição hídrica e odorífera, tampouco impactos relacionados à eletromagneticidade.

7.9

Periculosidade

Tendo em vista o empreendimento não irá trabalhar com produtos classificados como perigosos,
bem como, não serão necessárias ações por parte dos funcionários que possa pôr a risco a vida
destes considera-se que não haverá impacto envolvendo a questão de periculosidade.

7.10 Geração de resíduos sólidos e movimentação de terra

Entre os impactos negativos gerados pela operação do empreendimento, a geração de resíduos
será o mais significativo, entretanto estes serão gerados somente na fase de construção do
empreendimento, bem como, serão destinados corretamente e por não gerar resíduos
classificados como perigosos, entende-se que este impacto, assim sendo, apesar de negativo, é
de baixa magnitude.
Por sua vez, tendo em vista que o terreno é praticamente plano, considera-se que não haverá
grandes movimentações de terra (exceto para fundação) que possam causar maiores impactos
ambientais.

7.11 Riscos ambientais e impactos cumulativos

Mesmo o empreendimento em questão estando perto de corpos hídricos, por toda sua área ser
impermeável e por não trabalhar com matérias primas e produtos perigosos considera-se que
não haverá a possibilidade de ocorrência de riscos ambientais significativos.
Por sua vez, entende-se que os impactos cumulativos a serem causados pelo empreendimento
estão relacionados com o aumento de moradores neste condomínio o que, consequentemente,
irá aumentar a demanda por equipamentos comunitários e equipamentos urbanos, aumento na
geração de resíduos, entre outros.

7.12 Impactos socioeconômicos

Entende-se que haverá dois impactos socioeconômicos positivos devido à implantação do
empreendimento, o aumento na demanda de serviços e o aumento na arrecadação municipal.
Além disso, de maneira temporária, aumenta a geração de empregos durante o período de
obras.
Logo classifica-se esta questão como um impacto ambiental positivo de média magnitude.
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7.13 Ventilação e iluminação

Sabendo que o norte do empreendimento está um pouco inclinado para o oeste, não é previsto
que haja sombras provenientes dos blocos do empreendimento nas residências do entorno
imediato. Para questão de ventilação é considerado impacto neutro devido dispersão dos blocos
pelo terreno e altura dos mesmos (somente 6 pavimentos).

Figura 35 - Projeto do empreendimento, blocos representados em cinza escuro e vizinhos afetados com
sombreamento nos polígonos azuis (A e B)

7.14 Alternativas tecnológicas e de localização de projeto

Obviamente o município de São José dos Pinhais possui outras alternativas para implantação de
um empreendimento residencial, tal como o em estudo neste documento. Entretanto considerase que as outras possíveis alternativas locaciais que sejam analisadas causaram, minimamente,
os mesmos impactos ambientais e com a mesma magnitude que o residencial em tela irá causar,
ou com magnitude maior, dependendo da localização, como por exemplo, em áreas sem esgoto,
mais próximas de corpos hídricos ou de unidades de conservações, em ruas com intensa
movimentação de veículos, entre outras possibilidades.
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7.15 Matriz de Impacto
Tabela 7 - Tabela de matriz de impacto.

Aspecto

Natureza

Impacto

Temporalidade

Adensamento populacional

Negativo

Direto

Permanente

Uso e ocupação do solo
Valorização imobiliária

Neutro
Positivo

Indireto

Permanente

Áreas de interesse histórico,
cultural, paisagístico e
ambiental

Negativo

Direto

Permanente

Medida Mitigatória
1. Promover e disponibilizar toda infraestrutura
necessária para promover boas condições de moradia
(coleta de esgoto, distribuição de água,
rede elétrica, drenagem das águas pluviais, etc...);
1.1 Ampliação da rede de água potável, conforme
carta de viabilidade no anexo VIII, com extensão a ser
definida in loco);
1.2 Ampliação de rede de esgoto, com extensão a ser
definida através de levantamento in loco após análise
do projeto. (ver carta de viabilidade da Sanepar anexo
VIII).
1.3 Ampliação da rede de energia elétrica (ver carta
de viabilidade da Copel anexo VIII);
1.4 Pavimentação, iluminação, sinalização, calçamento
e drenagem das vias internas ao condomínio;
2. Por se tratar de empreendimento com fins residenciais, haverá uma
densificação no lote e, conforme os cálculos apresentados, está condizente
ao previsto pelo zoneamento.
1. Manter áreas mínimas estipuladas para taxa de
permeabilidade do solo (ocupação futura).
2. Projetar e construir conforme guia de orientação
da PMA e demais requisitos legais aplicáveis.
3. Manter áreas verdes, áreas permeáveis, áreas de
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Aspecto

Natureza

Impacto

Temporalidade

Equipamentos urbanos

Negativo

Indireto

Permanente

Equipamentos comunitários

Negativo

Indireto

Permanente

Sistema viário

Negativo

Indireto

Permanente

Poluções sonoras,
atmosférica, hidrica,
odorifera, vibração e
eletromagnética

Negativo

Direto

Temporário

Periculosidade

Neutra

-

-

Geração de resíduos sólidos
e movimentação de solo

Negativo

Direto

Permanente

Riscos ambientais e impactos

Negativo

Baixo

Permanente

Medida Mitigatória
preservação e paisagismo.
1.Verificar a possibilidade de novos projetos e ampliações dos
equipamentos já existentes.
1.Verificar a possibilidade de novos projetos e ampliações dos
equipamentos já existentes.
1. Adequação da sinalização viária dos acessos
2. Verificar alteração na demanda atual das linhas de ônibus, da possível
necessidade de mais unidades e/ou pontos de ônibus nos trajetos
existentes
1.Estabelecer horários para realização das atividades
que envolvam altos índices de ruídos e vibrações,
evitando trabalho noturno.
2. Utilizar máquinas e equipamentos em bom estado
de conservação e se necessário mantê-las com
silenciadores.
3. Realizar o monitoramento do ruído do perímetro,
conforme NBR 10.151.
1. Gerenciar o manejo, acondicionamento e
destinação final dos resíduos, conforme legislação
vigente, priorizando sempre a redução, a
reutilização e a reciclagem dos resíduos.
2. Elaboração e aplicação do Plano de Gerenciamento
dos resíduos da construção civil (PGRCC);
3. Os resíduos de solo devem ser dispostos em local
licenciado para este fim.
4. Caçambas, contentores e coletores devem permanecer no interior da
obra e sua limpeza deve
ser periódica.
1.Destinação correta dos resíduos por parte dos condôminos, futuros
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Aspecto

Natureza

Impacto

Temporalidade

Medida Mitigatória

cumulativos
Impactos socioeconômicos
Ventilação e iluminação

Positivo
Neutro

Indireto
-

Permanente
-

moradores
-
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8

PROGRAMAS AMBIENTAIS

A seguir estão apresentados os programas ambientais que devem ser adotados para mitigar os
impactos ambientais negativos causados pela operação do empreendimento, tal como citado no
item posterior.
53
8.1

Monitoramento de ruídos

Tendo em vista que operação do empreendimento irão gerar ruídos, devido à movimentação de
máquinas e caminhões, deverão ser realizadas campanhas de medição de ruídos anuais.
Estas serão realizadas de acordo com a resolução CONAMA N.º 001 de 08 de março de 1990,
que estabelece os limites, padrões, critérios e diretrizes para emissão de ruídos em decorrência
de atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas e de propaganda política, bem como
será embasado nos ditames da NBR – 10151 de junho de 2000 – “Acústica – Avaliação do ruído
em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento” e NBR - 10.152 "Níveis de Ruído para Conforto Acústico", editada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, que normaliza a avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da
comunidade, fixa os procedimentos das medições, critérios gerais para interpretação da
resposta, nível de critério básico e correções em função das características especiais do ruído.
Caso sejam verificados que os níveis de ruídos estão superiores aos valores máximos
determinados pela legislação serão propostas medidas de controle.
Ao final de cada campanha deverá ser apresentado um relatório de monitoramento de ruídos ao
órgão ambiental, contemplando as medições realizadas, e, caso necessário, as medidas de
controle adotadas.

8.2

Monitoramento de emissões atmosféricas

A operação do empreendimento em questão fará uso de máquinas e caminhões que utilizam
diesel como combustível, e, consequentemente, emitem poluentes provenientes do processo de
combustão, tais como, óxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, álcoois, aldeídos,
hidrocarbonetos, ácidos orgânicos e material particulado (GUARIEIRO et al, 2011). Assim sendo,
apesar do número reduzido de máquinas e caminhões a ser utilizada nesta obra, e a poluição

gerada por estes não ser significativa quando comparada com, por exemplo, a gerada pela frota
de veículos que passa na rodovia localizada ao lado da área em estudo, foi proposto a
realização deste programa ambiental, haja vista que, a manutenção tem como um dos benefícios
a redução da carga de poluentes, sendo que alguns casos a redução pode chegar a 30% para
hidrocarbonetos e monóxidos de carbono e 10% para óxidos de nitrogênio (CETESB, 2013).
Para realização deste programa ambiental será utilizada a Escala de Ringelmann, uma escala
gráfica para avaliação calorimétrica de densidade de fumaça, constituída de seis padrões com
variações uniformes de tonalidade entre o branco e o preto, onde cada escala representa um
grau de poluição (KÖNIG, 2000), conforme apresentado na figura a seguir. A partir desta
metodologia é possível descobrir se o caminhão ou equipamento está emitindo fumaça acima do
permitido pela legislação.

Figura 36 – Escala de Ringelmann

Existem algumas legislações a nível federal que dispõem sobre a utilização da escala de
Ringelmann, sendo que, para este caso, será utilizado como padrão a Resolução CONTRAN
510/1977, por ser mais restritiva. Esta determina, em seu artigo 3 que: Será permitida a emissão
de fumaça até a tonalidade igual ao padrão do número 2 da escala Ringelmann.
Caso seja verificado alguma máquina ou caminhão com emissão de fumaça acima do
determinado este será encaminhado para manutenção.
Ao final das obras será emitido um relatório de emissões atmosféricas a ser apresentado ao
órgão ambiental.
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8.3

Gerenciamento de resíduos sólidos

A empresa deverá, antes do inicio da operação, elaborar um PGRCC – Plano de gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil e um PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sòlidos,
que contemple o armazenamento, coleta, transporte e destinação correta de todos os resíduos
gerados, por empresas devidamente licenciadas, atendendo todas as diretrizes das políticas
nacional e estadual de resíduos sólidos, bem como, as demais legislações municipais e outras
pertinentes.

55

9

CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as questões ambientais relacionadas ao empreendimento residência
em estudo, considerando, sobretudo os aspectos relacionados aos impactos de vizinhança.
Tendo em vista que o empreendimento será um condomínio residencial, sem a necessidade de
supressão vegetal (apenas vegetação rasteira) bem como, que sua operação não irá gerar
efluentes líquidos industriais ou emissões atmosféricas industriais, apenas resíduos sólidos,
considera-se que este não irá causar impactos ambientais negativos de grande magnitude.
De modo geral entende-se que os impactos ambientais positivos serão mais significativos,
sobretudo devido a geração de empregos, aumento na arrecadação municipal, entre outros
aspectos.
Com o objetivo de atender medida mitigatória quanto ao impacto negativo no sistema viário da
região a ser implantado o empreendimento Residencial Park Royale,a ser construído sobre o
Lote F-310, conforme Estudo de Impacto Vizinhança submetido a análise neste protocolo.
Propõe-se doar a área identificada como diretriz viária do Lote E-815, objeto da Matrícula 66913
do 2º Serviço de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais e Indicação Fiscal nº
10.0025.002.000, com aproximadamente 70,0 metros extensão, devidamente identificada, anexo
VIII, como prolongamento da Rua Fedele Negherbon, permitindo assim a consolidação da malha
viária da região.
Considera-se que a doação da área apontada é de interesse do poder Público devido a diretriz
viária existente sobre o Lote E-815.
Ressaltamos a viabilidade da proposta, diante do termo de compromisso anexo ao presente EIV
por intermédio do qual os proprietários identificados na Matrícula 66913 comprometem-se a doar
a área sem ônus ao município possibilitando, caso seja aprovada a presente proposta.
Por fim conclui-se que, caso sejam adotadas todas as boas práticas ambientais apresentadas
neste estudo, bem como, sejam atendidas todas as legislações ambientais pertinentes, este
empreendimento pode ser construído com condições de mitigar todos os impactos que este irá
causar.
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INFORMAÇÕES DO IMÓVEL
ENDEREÇO: RUA ELVIRA ZAGONEL KOZLOVSKI, 151
BAIRRO: PEDRO MORO

LOTEAMENTO: SUBDIVISAO

MATRÍCULA: 68887
LOTE: f310

OFÍCIO: 2

QUADRA: -

NOTA
O Departamento de Tributos Imobiliários está
promovendo a readequação das inscrições
imobiliárias do município, alterando a quantidade de
algarismos de 12 para 13, onde são definidas as
unidades do lote, como exemplo: 99.999.9999.0999.

Processo assinado eletronicamente 88586/2018
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Acesse www.sjp.pr.gov.br e valide o código 4ba0bcab-a6fbAc/X

ZR4 – Zona Residencial 4

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

Altura máxima - 6 pavimentos. (1), (2),(4),(5).

Usos adequados:

Coeficiente de aproveitamento - 2
Potencial construtivo máximo a receber – 1 (9)

- Habitação unifamiliar; (14), (15).
- Condomínio de sub-lotes / condomínio edilício
Horizontal; (16)
- Condomínio edilício vertical; (14), (15),(16)
- Habitação institucional; (18)

DIRETRIZ VIÀRIA
A RUA ELVIRA ZAGONEL KOZLOVSKI POSSUI
DIRETRIZ DE ALARGAMENTO PARA 20,00M. 10,00m
para cada lado a partir do eixo da via.

Taxa de ocupação máxima – 60%.
Recuo frontal mínimo: 5,00m / 3,00m (30)
Afastamentos laterais e fundos – 1,50m (12)
Taxa de permeabilidade mínima - 30%.
Densidade residencial máxima (unidade habitacional
/hectare) Alta: 250
Parcelamento mínimo
Testada: 12,00m

Área: 360,00m2

Deve – se aprovar junto à Prefeitura, COMEC e IAP.
Nos lotes de esquina deve-se acrescer o recuo
mínimo previsto na zona.
Aprovar diretriz de arruamento junto ao DPTU.
Obter a anuência da COPEL, SANEPAR e IAP.
Prever a colocação de meio fio e revestimento das
vias.
O sistema de drenagem deverá ser tubulado e
aprovado pela SMVOP.
Terrenos com área de 10.000,00m2 ou maiores e/ou
com uma das divisas com mais de 200m devem passar
pela análise do DPTU, para parcelamentos ou qualquer
uso que se pretenda no imóvel. Cap II Artigo 6º § 7º da
Lei Complementar 107/2016
Verificar possível inexistência de infraestrutura urbana a
qual ficará ao encargo do proprietário, inclusive a
abertura de ruas, atendendo ao Inciso V do Artigo 18
da Lei Federal 6.766/79 e demais exigências da Lei
Municipal ou Estadual.
Verificar da possível necessidade de apresentar Estudo
de Impacto de Vizinhança (EIV), e Estudo e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA-RIMA), conforme exigência da
Lei Complementar 107/2016 capítulo III.
Para uso industrial, deve-se apresentar a ficha cadastral
do empreendimento, junto ao requerimento ao CMPDU.
Indústrias são condicionadas à licença do IAP.
Para a supressão de vegetação, aterros, terraplanagens
ou drenagens é necessária a análise da SEMMA e as
licenças ambientais do Instituto Ambiental do Paraná,
caso necessário.
Se houver no terreno, confrontar ou existir nas
proximidades lagos, rios, córregos ou nascentes deve se respeitar a área de preservação permanente a
partir de suas margens Conforme lei Federal
12.651/2012 e alterações, e, Resolução Conjunta
IBAMA/SEMMA/IAP nº 05/2008. Não é permitida a
edificação nem a utilização destas áreas, sendo
necessária sua recuperação, caso esta esteja
degradada.

Demais usos adequados:
- Comunitário: 1;
- Comunitário 5;
- Comércio 1;
- Serviço 1;
- Industrial 1.
(19), (20), (21), (22),

Usos condicionados à anuência da Secretaria
Municipal de Urbanismo e/ou outras Secretarias
envolvidas na aprovação do projeto conforme Artigo
22 e Anexo IV desta Lei Complementar.
- Comércio 2;
- Serviço 2;
- Industrial 2.
(19), (20), (21), (22), (23);

Usos permissíveis:
- Comunitário: 2;
- Comunitário 3;
- Comunitário 4.
- Comércio e serviço específicos; (25)
- Serviço 3; (24)
- Extrativista. (26)
(19), (20), (21), (22)

Estes devem ser analisados pelo CMPDU – Conselho
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano.
Apresentar a ficha cadastral junto ao requerimento ao
CMPDU.
São proibidos os usos não especificados.
Deve ser previsto o espaço de carga e descarga
estacionamento e pátio de manobras, internos ao lote.
Para a obtenção do certificado de Vistoria de Conclusão
de obra (CVCO), deve-se solicitar o habite-se junto à
SANEPAR/Secretaria Municipal de Urbanismo, antes do
fechamento do sistema de esgoto.
Informações básicas para a elaboração dos projetos
sendo obrigatório o cumprimento de toda a
legislação vigente citada ou não.

Processo assinado eletronicamente 88586/2018
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Acesse www.sjp.pr.gov.br e valide o código 4ba0bcab-a6fbAc/X

OBSERVAÇÕES:
1.

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

2.

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

3.

Proibido parcelamento conforme Lei Federal 6766/79.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Altura da edificação de acordo com normas técnicas e
vigilância sanitária para o bom andamento das
atividades. A altura máxima de 3 pavimentos para uso
habitacional e comunitário.

9.

A ser regulamentado em lei específica.

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

19. Os usos a partir de 300m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não) deverão ser
analisados pelo órgão municipalresponsável pelo
trânsito, conforme artigo 26 desta Lei Complementar.
20. Os usos a partir de 1.500m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não), serão
considerados permissíveis conforme artigo 27 da
presente Lei Complementar, excetuando os proibidos.
21. Os usos a partir de 5.000m² de área utilizada para a
atividade no lote (construída ou não), deverão
apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança,
conforme artigo 28 da presente Lei Complementar.
22. A respeito de rede de abastecimento de água e/ou de
coleta de esgoto, observar as disposições do artigo
29 da presente Lei Complementar.
23. Os usos condicionados submeter-se-ão à análise das
Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente,
Transporte e Trânsito, Viação e Obras Públicas e/ou
Saúde conforme artigo 22 e Anexo IV desta Lei
Complementar.
24. Não será permitido condomínio para estas
classificações.
25. Os usos e atividades classificados nessa categoria
deverão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança.
26. Observar as disposições do inciso VI e § 5º do artigo
25 da presente Lei Complementar.
27. Observar as disposições do inciso VII e do § 6º do
artigo 25 da presente Lei Complementar.

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

28. Extração mineral desde que vinculado ao poder
público.

12.

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

30. 3,00m para terrenos com testada para vias com caixa
igual ou superior a 16,00m; 5,00m para os terrenos
com testada para vias com caixa inferior a 16,00m.

13.

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

29. A Zona Especial Aeroportuária seguirá os parâmetros
conforme legislação específica.

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

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

Processo assinado eletronicamente 88586/2018
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Usuário que assinou o processo: Florisvaldo Joaquim Santos Junior
no dia 25/09/2018 e hora 10:42 mediante autorização por login e senha.
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ANEXO III. MATRÍCULA ATUALIZADA
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ANEXO IV. CARTA VIABILIDADE COPEL
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ANEXO V. CARTA VIABILIDADE SANEPAR
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ANEXO VI. PRANCHA DE IMPLANTAÇÃO

66

ANEXO VII. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO NO SISTEMA SIRGAS 2000
FUSO 22J (Meridiano Central 51º), COM ALTITUDES ORTOMÉTRICAS.
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LOCAL:

REFERÊNCIA:

BRAGA OU CAMPINA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

DATA:

OUT/18

047-08/18
ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA TOTAL:

10.781,895m²
VALOR REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

1/500
TOPOGRAFIA:

Cesar Rocha
DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

01/01
Eng. Civil - JACK JONES CRUZZETTA - CREA 159.826-D/PR

Jack Jones
REVISÃO:

R1

ANEXO VIII. MATRÍCULA 66913 (DOAÇÃO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO ***
Nº: 41022/2018

IMPORTANTE:

1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS
POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA
CERTIDÃO COMPREENDIDOS.
2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 30 DIAS, SEM RASURAS E NO
ORIGINAL.
3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE
SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET
CONTRIBUINTE:
CNPJ:

VALOR REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.680.647/0001-28

BAIRRO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

63764

CENTRO

ENDEREÇO:

AVENIDA RUI BARBOSA, 8665

COMPLEMENTO:

BLOCO:

CIDADE:

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO:

ATIVA

FINALIDADE:

APTO:

DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

3d675c4e313984b5c03581a3a7187bee

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 03 de dezembro de 2018

RUA PASSOS DE OLIVEIRA, Nº 1101 – CENTRO – CEP: 83030-720 – FONE: (41) 3381-6800.
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ

14/12/2018

Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

11.680.647/0001-28
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

05/03/2010

NOME EMPRESARIAL

VALOR REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
41.20-4-00 - Construção de edifícios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

AV RUI BARBOSA

8665

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

83.005-340

CENTRO

SAO JOSE DOS PINHAIS

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

JOELSON@CONTABILASSESSORIA.NET

(41) 3357-8403

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 14/12/2018 às 13:24:31 (data e hora de Brasília).

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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