
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 1

8' Ano X | Edição eletrônica nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022.

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
Sec. de Desenvolvimento Urbano..............................01

Este documento contém 109 páginas

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
PUBLICAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

O Município de Cianorte, considerando a Lei Municipal 174/2022, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, torna público, para conhecimento 
a quem interessar, Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV de comércio e posto de combustíveis requerido por BEMCO – Administradora de Bens LTDA, a ser 
desenvolvido na Avenida Santa Catarina, nº 814, lote sete, quadra cinquenta e quatro, Zona Um (L7, Q54, Zona I). A cópia do estudo ficará disponível durante quinze 
dias de forma impressa na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e pelo mesmo período no site do Município através do link http://ip.cianorte.pr.gov.
br:8082/portaltransparencia/publicacoes/1256 na aba “Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV”.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
BEMCO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONAMBE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 
  (44) 3810-7256 | (44) 9 9106 8521 

 WWW.CONAMBE.COM.BR 
 MARINGÁ/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cianorte  
Dezembro de 2022. 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 2

 

 
www.conambe.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório de Impacto de Vizinhança 
BEMCO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

 
AV. SANTA CATARINA, 814 – CENTRO – CEP 87.200-129  

CIANORTE/PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 3

 

 
www.conambe.com.br 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 7 

2 INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO ............................................................................ 8 

2.1 DADOS DO EMPREENDEDOR ......................................................................................... 8 

2.2 dados do empreendimento ..................................................................................................... 8 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS .................................................... 8 

2.4 DADOS PARA CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO .................................... 9 

2.5 HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO ............................................................................. 9 

2.6 LOCALIZAÇÃO................................................................................................................... 9 

3 caracterização do empreendimento ............................................................................................ 12 

3.1 Descrição do empreendimento ............................................................................................ 12 

3.1.1 Área .............................................................................................................................. 12 

3.1.2 Porte do empreendimento ............................................................................................ 12 

3.1.3 Número de funcionários ............................................................................................... 13 

3.1.4 Horário de funcionamento ........................................................................................... 13 

3.1.5 Público-alvo ................................................................................................................. 13 

4 SÍNTESE DOS OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO E SUA JUSTIFICATIVA, EM 
TERMOS DE IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO ECONÔMICO SOCIAL DO PAÍS .................. 14 

4.1 CRONOGRAMA ................................................................................................................ 14 

 ........................................................................................................................................................ 14 

5 ÁREA DE INFLUÊNCIA ......................................................................................................... 15 

5.1 área diretamente afetada (ada) ............................................................................................. 16 

5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ........................................................................ 17 

5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ...................................................................... 20 

6 IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DE VIZINHANÇA E 
PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS ............................. 22 

6.1 MEIO FÍSICO ..................................................................................................................... 22 

6.1.1 Topografia, Relevo e Declividade ............................................................................... 22 

6.1.2 Qualidade do ar ............................................................................................................ 22 

6.1.3 Níveis de ruídos ........................................................................................................... 23 

6.1.4 Recursos hídricos ......................................................................................................... 24 

6.2 MEIO BIOLÓGICO ............................................................................................................ 25 

6.3 IMPACTO MEIO ANTRÓPICO ........................................................................................ 25 

6.3.1 Dinâmica populacional ................................................................................................ 25 

6.3.2 Análise do nível de vida relacionado ao empreendimento .......................................... 26 

6.3.3 Dados sobre a estrutura produtiva e de serviços .......................................................... 26 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 4

 

 
www.conambe.com.br 

6.3.4 Valorização ou desvalorização imobiliária .................................................................. 26 

6.4 IMPACTOS NA ESTRUTURA URBANA ....................................................................... 27 

6.4.1 Equipamentos urbanos e comunitários ........................................................................ 27 

6.4.2 Pavimentação ............................................................................................................... 28 

6.4.3 Geração, Coleta e Destinação de resíduos sólidos ....................................................... 28 

6.4.4 Drenagem natural e da rede de águas pluviais ............................................................. 28 

6.4.5 Iluminação pública ....................................................................................................... 29 

6.4.6 Prognóstico do abastecimento de água e rede de esgoto ............................................. 29 

6.5 IMPACTOS NA MORFOLOGIA URBANA .................................................................... 30 

6.5.1 Projeto arquitetônico .................................................................................................... 30 

6.5.2 Paisagem urbana, volumetria do empreendimento em relação ao entorno imediato 
natural e construído, arborização urbana e aos marcos de referência local ............................... 30 

6.6 IMPACTOS SOBRE O SISTEMA VIÁRIO ...................................................................... 32 

6.6.1 Geração e Intensificação de Polos Geradores de Tráfego e Capacidade das Vias....... 32 

6.6.2 Fase de Obras e Reformas ............................................................................................ 39 

6.6.3 Condições de deslocamento, acessibilidade, oferta e demanda por sistema viário e 
transportes coletivos ................................................................................................................... 39 

6.6.3.1 Sinalização Viária ................................................................................................. 39 

6.6.3.2 Calçadas e Acessibilidade ..................................................................................... 44 

6.6.4 Sistema de Transporte Coletivo ................................................................................... 47 

6.7 IMPACTOS DURANTE A FASE DE OBRAS E REFORMAS ....................................... 48 

6.7.1 Proteção das áreas ambientais lindeiras ao empreendimento ...................................... 48 

6.7.2 Resíduos sólidos da obra e reformas ............................................................................ 49 

6.7.3 Produção e níveis de ruídos ......................................................................................... 50 

6.7.4 Movimentação de veículos de carga e descarga de material para obras ...................... 50 

6.7.5 Qualidade do ar durante o período de obras ................................................................ 51 

6.7.6 Solução do esgotamento sanitário para pessoal da obra do empreendimento ............. 51 

7 QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS ............... 52 

Prognóstico do abastecimento de água e rede de esgoto ........................................................... 53 

Geração e Intensificação de Polos Geradores de Tráfego e Capacidade das Vias..................... 53 

Geração e Intensificação de Polos Geradores de Tráfego e Capacidade das Vias..................... 53 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 55 

9 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 56 

 
 
 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 5

 

 
www.conambe.com.br 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Localização do empreendimento ........................................................................................ 10 
Figura 2: Mapa de Zoneamento nas áreas de influência do empreendimento. .................................. 11 
Figura 3: Mapa das áreas de influências ............................................................................................ 16 
Figura 4: Imagens da ADA ................................................................................................................ 17 
Figura 5: Mapa da Área de Influência Direta – AID ......................................................................... 18 
Figura 6: Imagens da AID. ................................................................................................................. 19 
Figura 7: Mapa da Área de Influência Indireta - AII ......................................................................... 21 
Figura 8: Marco de Referência ........................................................................................................... 32 
Figura 9: Principais rotas de acesso ao empreendimento .................................................................. 33 
Figura 10: Principais rotas de saídas do empreendimento ................................................................. 34 
Figura 11: Supermercado ................................................................................................................... 35 
Figura 12: Farmácia e escola de idiomas ........................................................................................... 35 
Figura 13: Restaurante ....................................................................................................................... 36 
Figura 14: Escola de idiomas ............................................................................................................. 37 
Figura 15: Escola Municipal .............................................................................................................. 38 
Figura 16: Sinalização horizontal em condição satisfatória ............................................................... 40 
Figura 17: Sinalização horizontal em condição satisfatória ............................................................... 40 
Figura 18: Sinalização horizontal em condição satisfatória ............................................................... 41 
Figura 19: Sinalização horizontal em condição satisfatória ............................................................... 41 
Figura 20: Sinalização vertical em condição satisfatória ................................................................... 42 
Figura 21: Sinalização vertical em condição satisfatória ................................................................... 42 
Figura 22: Sinalização vertical em condição satisfatória ................................................................... 43 
Figura 23: Sinalização vertical em condição satisfatória ................................................................... 43 
Figura 24: Sinalização vertical em condição satisfatória ................................................................... 44 
Figura 25: Passeio público ................................................................................................................. 45 
Figura 26: Passeio Público ................................................................................................................. 46 
Figura 27: Passeio Público ................................................................................................................. 46 
Figura 28: Passeio Público ................................................................................................................. 47 
Figura 29: Ponto de ônibus ao lado do empreendimento ................................................................... 48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 6

 

 
www.conambe.com.br 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1: Cronograma ........................................................................................................................ 14 
Tabela 2: NBR 10151/2019 - Níveis de Ruídos ................................................................................ 24 

 

 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 7

7 
 

 
www.conambe.com.br 

1 INTRODUÇÃO 

 O relatório de impacto de vizinhança (RIV) é um instrumento que visa avaliar previamente os 

impactos decorrentes de atividades e empreendimentos que possam ser potencialmente geradores de 

degradação no meio ao qual está inserido. O RIV, é um instrumento de gestão que depende da 

regulamentação municipal e que permite o diagnóstico e avaliação dos impactos causados por 

empreendimentos e atividades urbanas, buscando formas de erradicar, minimizar ou prever impactos 

causados durante e após a sua instalação. 

 A partir das análises dos impactos gerados pelo empreendimento a ser instalado é possível 

avaliar a pertinência da implantação do empreendimento ou atividade no local de estudo, ou seja, 

avaliar se o proposto está adequado ao local, estabelecendo assim uma relação da cidade com o 

empreendimento e do empreendimento com a cidade, considerado o meio em que está inserido. Além 

disso, a partir da avaliação dos impactos gerados pela atividade desenvolvida pelo empreendimento 

é possível apontar formas de mitigação do impacto causado, minimizando/compensando de alguma 

forma os impactos gerados. 

Em Cianorte/PR a Lei Complementar n° 174, de 6 de Junho de 2022, Art. 106 - IX em seu 

Plano Diretor, disciplina que empreendimentos de “postos de serviço com venda de combustível” e 

empreendimentos de grande impacto urbanístico e ambiental deverão apresentar ao Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano o Estudo de Impacto de Vizinhança EIV/RIV nesta cidade, 

cuja utilização decorre da busca de conciliar o necessário desenvolvimento econômico com a vital 

preservação do meio ambiente, conforme o inciso IV, do Artigo 225 da Constituição Federal. 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 8

8 
 

 
www.conambe.com.br 

2 INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

2.1 DADOS DO EMPREENDEDOR 

Razão Social: BEMCO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

CNPJ: 28.782.848/0001-39 

Endereço para correspondência: Rua Manoel da Nobrega, 184 – Apto 113 – Zona 01 – 

CEP: 87.200-165 - Cianorte/PR 

2.2 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Endereço: Avenida Santa Catarina, 814 – Centro – CEP: 87.200-129 - Cianorte/PR 

Cadastro Imobiliário: 1083400 

Razão Social: BEMCO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

Nome Fantasia: BEMCO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

NIELSEN MARCOS DE ARRUDA portador da Cédula de Identidade RG nº 10.726.404-3, 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CREA SP 5069119624/D, com visto nº 

182413 concedido pelo CREA-PR para atuação no estado do Paraná. 

ADRIANO VALÉRIO DA SILVA portador da Cédula de Identidade RG nº 10.163.933-9, 

Biólogo e Engenheiro Civil, inscrito no CREA PR 171415/D. 

ELISANGELA BELUCO portadora da Cédula de Identidade RG nº 7855316-2, Arquiteta e 

Urbanista, inscrita no CAU 000A757098. 
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2.4 DADOS PARA CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Responsável: Nielsen Marcos de Arruda 

Cargo ou Função: Gerente Técnico 

Endereço: Av. Paraná, n° 518 – Sala 142 – Ed. Marquesini Trade Center, Maringá/PR 

Telefone: (44) 9.9106 8521 | (44) 3810-7256 

2.5 HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento atuará como comércio varejista de combustíveis para veículos automoto-

res e comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Trata-se da reforma de um posto 

de combustível já existente desde 1959 no município de Cianorte/PR, onde atuará com as seguintes 

atividades:  

 

• Característica detalhada da atividade (empreendimento): Comércio varejista de combus-

tíveis para veículos automotores e Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniên-

cia. 

• Produtos que produz ou comercializa: Combustíveis (Gasolina, Etanol, Diesel), alimentos, 

bebidas. 

2.6 LOCALIZAÇÃO 

 O empreendimento está localizado na Av. Santa Catarina, 814 – Centro – CEP 87.200-129 - 

Cianorte/PR na Lote 007, Quadra 054, Zona 001 com Cadastro Imobiliário 1083400, 
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Figura 1: Localização do empreendimento 
 

De acordo com as características de uso e ocupação do solo, conforme Lei Complementar n° 

177, de 6 de Junho de 2022, o empreendimento em questão localiza-se em Zona de Comércio e 

Serviços – ZCS-1, onde caracteriza-se por zona destinada predominantemente a atividades comerciais 

e de serviços, varejista e atacadista, de baixo e médio risco, típico de zonas centrais de cidades. 

Destina-se também a abrigar uso residencial de baixa, média e alta densidade populacional, podendo 

ser ocupada por edificações verticais de até 25 (vinte e cinco) pavimentos de altura nos grandes eixos 

arteriais e edificações de até 15 (quinze) pavimentos de altura nas demais áreas contidas na zona. 
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Figura 2: Mapa de Zoneamento nas áreas de influência do empreendimento. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1.1 Área 

 O imóvel já possui edificação existente de 563,43m², sendo que desta área será realizado as 

seguintes modificações: 

• Edificação a demolir com área de 174,19m² 

• Edificação existente a reformar com área de 389,24m² 

Com isso, a área total construída passará a ser de 389,24m² com área total de terreno de 

662,00m². 

3.1.2 Porte do empreendimento 

Conforme a Lei Estadual 10.233 de 28 de Dezembro de 1992 o empreendimento é classificado 

como de Pequeno Porte, conforme tabela 1, 

 

Tabela 3.1: Parâmetros para porte de empreendimento 

PORTE DO 
EMPREENDIMENT

O 

PARÂMETROS 
Área Construída 

(m²) 
Investimento Total 

(UPF/PR) 
Número de 

Empregados 
PEQUENO Até 2.000 De 2.000 à 8.000 De 50 à 100 

MÉDIO De 2.000 à 10.000 De 8.000 à 80.000 De 100 à 1.000 
GRANDE De 10.000 à 40.000 De 80.000 à 800.000 Acima de 1.000 

EXCEPCIONAL Acima de 40.000 Acima de 800.000 Acima de 1.000 
Empreendimento 389,24 403 10 
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3.1.3 Número de funcionários 

O empreendimento tem como previsão a contratação de 10 funcionários para os diversos 

setores e funções. 

3.1.4 Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento do empreendimento em funcionamento será de Segunda-feira a 

Domingo das 06h00min às 22h00min. Durante a fase de obras o período de funcionamento será das 

08:00h às 11:30h e 13:30h às 18:00 horas de Segunda-feira a Sexta-feira. 

3.1.5 Público-alvo 

Tem como propósito ser o canal de atendimento da população em geral do município de 

Cianorte. 
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4 SÍNTESE DOS OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO E SUA 

JUSTIFICATIVA, EM TERMOS DE IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO 

ECONÔMICO SOCIAL DO PAÍS 

A rápida popularização do uso de automóveis gerou a necessidade de se ter ambientes para a 

obtenção de combustível. Nesse sentido, os postos de abastecimento, também chamados de postos de 

gasolina, se tornaram fundamentais na comercialização de gasolina, etanol (álcool), óleo diesel, gás 

natural, biodiesel, ente outros. 

Além de combustíveis, alguns postos de abastecimento também vendem óleos lubrificantes, 

oferecem lavagem de carros, lojas de conveniência etc. Nesse sentido, esses locais visam expandir 

sua área de atuação, proporcionando serviços variados que atendam às necessidades dos 

consumidores. 

Além dos benefícios de empregos para a população, o empreendimento também gera 

valorização imobiliária para a região, assim como o pagamento de tributos que beneficia o município, 

estado e país em seu desenvolvimento econômico e social. 

4.1  CRONOGRAMA 

Tabela 1: Cronograma 

EDT TAREFA INÍCIO TÉRMINO 
1 Elaboração de projetos e obras 10/2022 12/2022 
11 Inauguração 12/2022 12/2022 

12 Previsão total 10/2022 12/2022 
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5 ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A área geográfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos decorrentes da 

implantação e funcionamento de um empreendimento é chamada de Área de Influência. 

Tendo em vista as características deste tipo de empreendimento, com limites bem definidos, 

a delimitação de uma área de influência ambiental deve ser suficientemente abrangente de modo a 

comportar os reflexos diretos ou indiretos do projeto, especialmente quanto a efeitos físicos, 

biológicos, sociais e econômicos. 

A área de influência do empreendimento foi definida sob três aspectos: 

Área Diretamente Afetada (ADA), área de influência direta (AID) e indireta (AII): a 

delimitação da área de influência de um estudo deve exercer a função de identificar questões inerentes 

aos possíveis impactos que o empreendimento poderá produzir, em todas as suas fases, sempre 

observando as dimensões e características do projeto de implantação. Para o empreendimento em 

questão, foi considerado para ADA a área total ocupada pelo empreendimento, para AID, uma área 

circunscrita com raio de 300m a partir do empreendimento. 

A área de influência indireta é aquela real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 

indiretos da implantação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema 

socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência direta. Para 

o empreendimento em questão foi considerado um raio de 1000m para um estudo mais detalhado.  
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Figura 3: Mapa das áreas de influências 

5.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

ADA refere-se à área que sofrerá as intervenções diretas do empreendimento. Nesta área 

observa-se que atualmente não possuem espécies arbóreas, não necessitando realizar autorização e/ou 

supressão vegetação. Já possuindo edificação existente. 

Não possui na área total a ser utilizada pelo empreendimento (662,00m²) lagos, rios, nascentes 

e área de preservação permanente ou reserva legal. 

A ADA é composta por uma região de Zona de Comércio e Serviços – ZCS1. 
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Figura 4: Imagens da ADA 

5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

A AID (raio de 300m) é composta por uma região de Zona de Comércio e Serviços – ZCS1, 

Zona Residencial Multifamiliar Horizontal 1 – ZRE1, Zona Residencial Multifamiliar Horizontal 2 – 

ZRE2 e Zona Institucionais/Áreas Públicas – ZIP. 

As Zonas Comerciais e de Serviços - ZCS, destinam-se ao uso da atividade comercial e de 

serviços, sem obrigatoriamente excluir as demais atividades. Sendo a Zona de Comércio e Serviços 

– ZCS1, como já mencionado, caracterizada por zona destinada predominantemente a atividades 

comerciais e de serviços, varejista e atacadista, de baixo e médio risco, típico de zonas centrais de 

cidades. Destina-se também a abrigar uso residencial de baixa, média e alta densidade populacional, 

podendo ser ocupada por edificações verticais de até 25 (vinte e cinco) pavimentos de altura nos 

grandes eixos arteriais e edificações de até 15 (quinze) pavimentos de altura nas demais áreas contidas 

na zona. 

Já as Zonas Residenciais - ZRE, destinam-se ao uso predominantemente residencial; os outros 

usos nas zonas residenciais devem ser considerados como acessórios, de apoio ou complementação, 

sendo a ZR1 - Zona Residencial Multifamiliar Horizontal, de baixa densidade populacional, lote 

grande, destinada a abrigar edificações horizontais de até 2 (dois) pavimentos de altura e a ZR2 - 

Zona Residencial Multifamiliar Horizontal, de baixa densidade populacional, lote médio, destinada a 

abrigar edificações de até 2 (dois) pavimentos de altura. 
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Figura 5: Mapa da Área de Influência Direta – AID 
 

No entorno do empreendimento em sua área de influência direta estão instaladas 

predominantemente empresas de diferentes setores econômicos, encontrando-se também, residências. 
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Figura 6: Imagens da AID. 
 

Dentro dos limites da AID encontra-se 03 estabelecimentos de ensino, sendo a Escola Estadual 
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Princesa Izabel a aproximadamente 35 metros do empreendimento, o Centro de Educação Infantil 

Drummond Kids e a Universidade Paranaense - UNIPAR a aproximadamente 300 metros do 

empreendimento. 

Não foram encontrados estabelecimentos de saúde e áreas de preservação permanente - APP 

dentro dos limites da AID. 

As áreas recreativas e de uso público existente é da Praça Francisco Kanô a aproximadamente 

15 metros do empreendimento. A academia da terceira idade Arnóbio Correia de Araújo na Praça 

Desembargador Antônio Franco a aproximadamente 120 metros do empreendimento e a Academia 

da Terceira Idade Largo da Independência a aproximadamente 300 metros do empreendimento. 

Quando analisados os impactos sobre uma área de influência de 300 metros conclui-se que o 

empreendimento não apresentará graves impactos para o seu entorno, em geral os impactos causados 

pelo funcionamento do empreendimento possuem impacto local, sendo a movimentação de veículos 

para acesso ao empreendimento. Este impacto é minimizado, pelo fato, do empreendimento possuir 

acesso e saída de veículos em 02 (duas) vias com ampla capacidade de fluxo, além de possuir área 

interna ao empreendimento para manobras de veículos, disponibilizando vagas para estacionamento 

interno, sem a necessidade de utilizar as vias públicas para manobras e estacionamento. Com isso, os 

impactos são de baixa magnitude levando em consideração as características de edificações de 

comércios e serviços já existentes dentro da AID.  

Como o empreendimento é de uso comercial e não residencial os funcionários e clientes não 

farão uso dos equipamentos comunitários existentes na AID, sendo assim, não causarão impacto na 

demanda existente. 

5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

A AII (raio de 1000m) é composta por uma região de Zona de Comércio e Serviços – ZCS1, 

Zona Residencial Multifamiliar Horizontal 1 – ZRE1, Zona Residencial Multifamiliar Horizontal 2 – 

ZRE2, Zona Residencial Multifamiliar Vertical, de média densidade populacional, destinada a abrigar 

edificações de até 8 (oito) pavimentos de altura – ZRE4, Zona Institucionais/Áreas Públicas – ZIP e 

Zonas de Preservação Permanente - ZPE. 
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Figura 7: Mapa da Área de Influência Indireta - AII 
 

Dentro dos limites da AII, além dos estabelecimentos mencionados dentro da AID, encontra-

se 3 (três) áreas públicas sendo o Parque Cinturão Verde de Cianorte e a Trilha do Arboreto a 

aproximadamente 350 metros do empreendimento, a Prefeitura do Município de Cianorte a 

aproximadamente 400 metros do empreendimento. 

Dentro da AII, ainda se encontra mais 1 (um) estabelecimentos de ensino, sendo o Colégio 

Estadual Cianorte a aproximadamente 450 metros do empreendimento. 

No setor de saúde encontra-se o Hospital e Maternidade São Paulo e a Fundação Hospitalar 

do Paraná, a aproximadamente 800 metros do empreendimento. 
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6 IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DE 

VIZINHANÇA E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 

COMPENSATÓRIAS 

 Este Relatório de Impacto de Vizinhança contemplou a correlação entre as atividades e ações 

pertinentes ao período de obra e ao funcionamento da BEMCO ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA e o meio físico, biológicos, antrópicos, analisando seus impactos urbanísticos, sobre a 

morfologia urbana, sobre o meio viário de forma a considerar os efeitos positivos e negativos de sua 

atividade em conformidade com o que preconiza a Constituição Federal, através da Lei n° 

10.257/2001 do Estatuto das cidades. Quanto aos impactos ambientais, foram avaliados conforme a 

Resolução CONAMA 001/1986, que estabelece a metodologia e parâmetros específicos para a 

identificação, avaliação e análise dos impactos ambientais, para proposição de medidas mitigadoras 

e/ou compensatórias. 

Os impactos positivos e negativos, serão analisados em sua área de influência. Serão 

apontados também as medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas, bem como o prazo e o 

responsável pela aplicação das mesmas. 

6.1 MEIO FÍSICO 

6.1.1 Topografia, Relevo e Declividade 

O terreno onde encontra-se o edifício a ser utilizado pelo empreendimento possui declividades 

pouco expressivas, onde em sua construção foi respeitado o relevo e declividade. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica 

6.1.2 Qualidade do ar 
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 Os poluentes atmosféricos podem ser classificados em dois grandes grupos: gases, que podem 

ser orgânicos ou inorgânicos; e aerossóis, também referidos como aerodispersóides ou particulados 

dispersos, que consistem em partículas sólidas ou líquidas em suspensão no ar. 

Os gases comumente liberados pelo tipo do empreendimento estão relacionados aos veículos 

que transitam pelo local interno (pátio de abastecimento) e externo (vias públicas) ao 

empreendimento. Emitindo gases de monóxido de carbono e o dióxido de carbono, emitidos pelos 

escapamentos dos veículos (combustão incompleta de materiais que contêm carbono, como os 

combustíveis fósseis). Além, de poder liberar gases relativos aos combustíveis. 

No grupo dos aerodispersóides, enquadram-se as poeiras, partículas sólidas resultantes dos 

vários processos de desintegração das rochas; a névoa, partículas líquidas produzidas por ruptura de 

líquidos; os fumos e as neblinas, provenientes da condensação de vapores; a fumaça, constituída de 

partículas muito finas, sólidas ou líquidas; e a fuligem, resultado da mistura de partículas muito finas 

de carvão com fumaça e gases de combustão. 

A poeira a ser levantada pela obra (demolição e reformas) e funcionamento do 

empreendimento e a emissão de gases poluentes devido ao fluxo de veículos, não procederá apenas 

por ela, pois o local onde será instalado apresenta amplo fluxo de veículos, desta forma há evidência 

de material particulado e gases poluentes no ambiente, proveniente não somente do empreendimento 

em estudo, mas principalmente do fluxo já existente dos veículos que trafegam nestas vias, o que 

apresenta quantidade de suspensão ainda maior que a ser gerada pela atividade em estudo. 

Além disto, este impacto é considerado como de curto prazo de ocorrência e de caráter 

reversível, visto que a emissão de material particulado suspenso cessará imediatamente após a 

conclusão das reformas. 

 

IMPACTO Material Particulado, Vapores e Gases 

MEDIDAS MITIGADORAS Controlar os horários de acesso de veículos de entregas, 
minimizando a concentração em horários específicos. Respeitar a 
Resolução CONAMA 491/2018 que dispõe sobre padrões de 
qualidade do ar e a Lei 6.938/1981 que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente. 
 

6.1.3 Níveis de ruídos 
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 As atividades desenvolvidas no empreendimento, tanto na fase de reformas quanto na 

operação, não poderão gerar ruídos superiores aos valores estabelecidos na NBR 10151/2019 

(atualizada) atentando-se aos horários estipulados. 

 

 
 

  

IMPACTO Níveis de ruídos 

MEDIDAS MITIGADORAS As atividades desenvolvidas no empreendimento, 
não poderão gerar ruídos superiores aos valores 
estabelecidos na NBR 10151/2019 (atualizada) 
atentando-se aos horários estipulados. 

6.1.4 Recursos hídricos 

 A atividade e o funcionamento do empreendimento não terão impacto direto sobre os recursos 

hídricos, pois encontra-se localizado em uma região amplamente antropizada. Porém, é necessário o 

monitoramento dos estudos ambientais requeridos pelos órgãos ambientais e afins para processo de 

licenciamento ambiental e autorizações ambientais, evitando possíveis vazamentos, acarretando em 

contaminação do solo e lençol freático. 

 

IMPACTO Contaminação do lençol freático 

MEDIDAS MITIGADORAS Realizar monitoramento e estudos solicitados no processo de 
licenciamento ambiental e autorizações ambientais, evitando possíveis 
vazamentos, acarretando em contaminação do solo e lençol freático. 

Tabela 2: NBR 10151/2019 - Níveis de Ruídos 
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6.2  MEIO BIOLÓGICO 

 O empreendimento não interferirá significativamente em qualquer aspecto relacionado ao 

meio biótico, visto que o empreendimento está localizado em área urbana consolidada e altamente 

antropizada. O lote já possui edificação existente, onde será realizado reformas no local. 

Não foi observado a presença de nascentes ou afloramentos d’água no entorno do 

empreendimento. Deste modo, não há necessidade de quaisquer outros estudos regionais dentro da 

mesma escala de abordagem, desde que o empreendimento seja instalado dentro dos padrões 

normativos existentes. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica 

6.3 IMPACTO MEIO ANTRÓPICO 

6.3.1 Dinâmica populacional 

A área de influência é constituída por uma área predominantemente comercial, com 

edificações comerciais consolidadas, possuindo em sua maioria vagas de estacionamentos interno aos 

empreendimentos. Durante a reforma, principalmente na fase de demolição, a dinâmica populacional 

poderá ser afetada com o deslocamento de caminhões e máquinas em horário comercial. 

Desta forma, orienta-se para que os veículos de transporte e máquinas não fiquem dispostos 

nas vias públicas, utilizando o interior do empreendimento. Atendar-se também, quanto a limpeza das 

vias, evitando resíduos e entulhos. 

Este impacto é considerado como de curto prazo, de ocorrência e de caráter reversível, visto 

que após a conclusão das reformas, não haverá geração de entulhos e movimentação de máquinas e 

veículos de transporte. Sendo disponibilizado vagas de estacionamento e pátio para manobras no 

interior do empreendimento em seu período de funcionamento. 
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IMPACTO Dinâmica Populacional 

MEDIDAS MITIGADORAS Gerenciamento de horários de descargas de produtos 
evitando aglomeração e aumento na geração de 
tráfego. Atendar-se para a limpeza das vias. 

6.3.2 Análise do nível de vida relacionado ao empreendimento 

 O empreendimento impactará de forma positiva os indicadores do nível de vida devido às 

características do empreendimento. Fornecendo uma melhora relativa ao nível de vida dos moradores 

da região, tanto nas áreas de influências diretas, indiretas, assim como a população fora das áreas de 

influências, por se tratar de um empreendimento que trará valorização imobiliária, empregos e renda. 

  

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica 

6.3.3 Dados sobre a estrutura produtiva e de serviços 

• Característica detalhada da atividade (empreendimento): Comércio varejista de combus-

tíveis para veículos automotores e Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniên-

cia. 

• Produtos que produz ou comercializa: Combustíveis (Gasolina, Etanol, Diesel), alimentos, 

bebidas. 

 
 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica 

 

6.3.4 Valorização ou desvalorização imobiliária 
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Segundo Davidson Acioly (1998), a implantação de diferentes tipos de empreendimentos, 

pode gerar duas situações impactantes quanto à valorização imobiliária em relação às suas 

vizinhanças: o aumento do custo do solo urbano, gerado pela implantação de benfeitorias e ou 

empreendimentos que aumentem a atratividade da área e consequentemente à procura por imóveis; a 

diminuição do custo do solo urbano, causado em geral pela implantação de atividades geradores de 

algum tipo de poluição ou transtorno. 

Em relação ao empreendimento, considerando o histórico e as características de implantação, 

pondera-se que não há indícios de desvalorização na área de influência direta, visto que este tipo de 

estrutura valoriza a região. Normalmente, os aspectos que poderiam interferir positivamente ou 

negativamente na valorização imobiliária da região são efetivamente controlados pela empresa 

responsável ou não se aplicam ao empreendimento. Não gerando excesso de resíduos sólidos e 

líquidos, falta de segurança ou ponto de concentração de pessoas. 

Deste modo, avalia-se que o empreendimento poderá ajudar na valorização imobiliária da 

região, visto que os imóveis tendem a se valorizar quando possuem estabelecimentos como farmácias, 

supermercados, bancos e postos de combustíveis em seu entorno. 

  

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica 

6.4 IMPACTOS NA ESTRUTURA URBANA 

6.4.1 Equipamentos urbanos e comunitários 

 De acordo com a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, Capítulo II, Artigo 4º, 

Parágrafo 2º, são considerados comunitários, “os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, 

lazer e similares”. Tais equipamentos funcionam como suporte material para a prestação de serviços 

básicos de saúde, educação, segurança, esporte e lazer (Torres, 2000). 

Deste modo, pelas características funcionais do empreendimento que atua no setor de 

comércio e serviços, não possuindo características de condomínios residenciais e/ou empreendimento 

com grande quantidade de funcionários, não haverá impactos na demanda da utilização dos 
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equipamentos disponíveis. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica 

6.4.2 Pavimentação 

As pavimentações das vias de acesso são do tipo asfáltica em bom estado de conservação. As 

vias de acesso se darão pela Avenida Santa Catariana e Avenida Mato Grosso. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica 

6.4.3 Geração, Coleta e Destinação de resíduos sólidos 

 O empreendimento gerará resíduos sólidos, provenientes das atividades administrativas, 

conveniência e possíveis embalagens de aditivos utilizados nos veículos. A empresa deverá realizar 

contrato com empresa devidamente licenciada para coleta e destinação dos resíduos. O 

empreendimento deverá apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o Licenciamento 

Ambiental, caso seja solicitado pelos órgãos públicos responsáveis.  

IMPACTO Resíduos 

MEDIDAS MITIGADORAS Realizar o correto gerenciamento dos resíduos. 
Realizar contrato com empresa devidamente 
licenciada para coleta e destinação final dos resíduos. 

 

6.4.4 Drenagem natural e da rede de águas pluviais 
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 Para mitigar o impacto no escoamento superficial das águas pluviais, recomenda-se, implantar 

sistema de captação e reutilização de águas pluviais, podendo ser utilizados para limpeza de pisos e 

jardinagem. As águas excedentes a capacidade de armazenamento serão destinadas para a galeria 

pública. 

 

IMPACTO Drenagem Pluvial 

MEDIDAS MITIGADORAS Recomenda-se implantar sistema de captação e reuso 
de águas pluviais. 

6.4.5 Iluminação pública 

 A rede de energia na localização do empreendimento e em toda sua área de influência é 

atendida pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL. O empreendimento causará impactos 

positivos na iluminação pública da área de influência, como melhor iluminação noturna dos passeios 

públicos e vias em frente ao empreendimento. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica. 

6.4.6 Prognóstico do abastecimento de água e rede de esgoto 

 A rede de água e esgoto do empreendimento e em toda sua área de influência é 

atendida pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.  

 Ressalta-se que o empreendimento deverá possuir caixa de separação de areia, água e 

óleo e solicitar a anuência da SANEPAR para destinação dos efluentes na rede de esgoto. 

  

IMPACTO Efluentes Líquidos 

MEDIDAS MITIGADORAS O empreendimento deverá possuir caixa de 
separação de areia, água e óleo e solicitar a anuência 
da SANEPAR para destinação dos efluentes na rede 
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de esgoto. 

  

6.5 IMPACTOS NA MORFOLOGIA URBANA 

6.5.1 Projeto arquitetônico 

 O projeto encontra-se em Anexo deste estudo.  

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica. 

 

6.5.2 Paisagem urbana, volumetria do empreendimento em relação ao entorno 

imediato natural e construído, arborização urbana e aos marcos de referência local 

A paisagem é a parte visível da superfície terrestre, resultante da relação entre a natureza e a 

cultura humana. A maior parte da população brasileira está concentrada em grandes centros urbanos 

e é exatamente nesse espaço que os maiores conflitos tecnológicos e ambientais são mais evidentes. 

A estrutura urbana no entorno do empreendimento é predominantemente composta por 

edificações comerciais, 
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O empreendimento respeitará a volumetria e aproveitamento do terreno em conformidade com 

a legislação municipal. O empreendimento proposto possuirá 01(um) pavimento térreo com 389,24m² 

de construção e encontra-se em concordância com o uso e ocupação do solo estabelecido no plano 

diretor municipal. 

A arborização urbana encontra-se consolidada, sendo a maioria de grande porte, onde será 

respeitada em toda via de pedestres conforme legislação municipal. 

O principal marco de referência local é a Praça Francisco Kanô. 
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Figura 8: Marco de Referência 
 
 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica. 

6.6 IMPACTOS SOBRE O SISTEMA VIÁRIO 

6.6.1 Geração e Intensificação de Polos Geradores de Tráfego e Capacidade das Vias 
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Conforme exposto previamente, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Municí-

pio de Cianorte, a região se configura como de Zona de Comércio e Serviços ZCS1.  

O imóvel possui testada para duas vias, sendo a Avenida Santa Catarina e a Avenida Mato 

Grosso, onde terão o principal tráfego de passagem e acesso ao empreendimento. Sendo também, 

possível ter acesso as duas principais vias pela Avenida Édson de Lima Souto acessando pela rotatória 

da Praça Francisco Kanô. 

 

 
Figura 9: Principais rotas de acesso ao empreendimento 

 
 

As principais vias de saída do empreendimento se darão através da Avenida Santa Catarina e 

a Avenida Mato Grosso. Sendo que, através da Avenida Santa Catarina, ao sair do empreendimento, 

acessará a rotatória da Praça Francisco Kanô.  
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Figura 10: Principais rotas de saídas do empreendimento 

Vale ressaltar que a região possui quantidade significativa de eixos comerciais e de serviços 

com empreendimentos já existentes, onde se tornam polos geradores de tráfego na região. Entre os 

principais polos geradores da região tem se, supermercados, farmácias, escola de idiomas e comércios 

em geral, como mostram as figuras a seguir. 
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Figura 11: Supermercado 

 

Figura 12: Farmácia e escola de idiomas 
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Figura 13: Restaurante 
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Figura 14: Escola de idiomas 
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Figura 15: Escola Municipal 
 

O empreendimento tem previsão de atrair de 30 a 50 veículos automotores diariamente, sendo 

do fluxo já existente das vias, ou seja, dos veículos que já circulam pela região, não proporcionando 

impactos significativos quanto a capacidade de fluxo das principais vias.  

Com relação à quantidade de vagas a serem ofertadas, a norma vigente no Município de 

Cianorte é a Lei Complementar n° 179/2022 nos Anexos I e II, estipula uma vaga para cada 50m² de 

área construída, considerando a área construída do setor de comercialização. Conforme citado 

anteriormente, o projeto arquitetônico prevê área total de 389,24m², onde devem ser ofertadas no 

mínimo 8 vagas para veículos. 

IMPACTO Estacionamento 

MEDIDA OBRIGATÓRIA Ofertar 8 vagas para veículos, conforme Lei 
Complementar nº 179/2022 Anexos I e II. 
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6.6.2 Fase de Obras e Reformas 

A obra tem previsão de início em Outubro de 2022, com previsão de término para Dezembro 

de 2022, sendo apenas demolições e reformas. Durante a etapa em questão, a quantidade de 

colaboradores trabalhando simultaneamente é de no máximo 10 colaboradores, tendo como horário 

de funcionamento de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min. 

No período de demolição, reformas e construção, as caçambas de entulho, serviços de carga 

e descarga e recebimento de materiais e operações de concretagem, são acomodados/realizados no 

interior do lote, a fim de evitar conflitos nas vias. Não haverá, no período de obras, vagas de 

estacionamento para colaboradores, sendo que a área estará em obras. Os colaboradores utilizarão os 

estacionamentos das vias públicas durante a fase de obras e reformas, que possui um prazo estimado 

de 90 dias para conclusão. Sendo seu impacto de curto prazo, neutralizando após término da obra. 

IMPACTO Estacionamento para colaboradores da obra 

MEDIDA OBRIGATÓRIA Realizar/alocar no interior do lote todas as caçambas de 
entulho, serviços de carga e descarga e recebimento de 
materiais e operações de concretagem; 
Orientar e incentivar os colaboradores e fornecedores a 
utilizarem a carona colaborativa durante o período de 
obras. 

6.6.3 Condições de deslocamento, acessibilidade, oferta e demanda por sistema viário 

e transportes coletivos 

6.6.3.1 Sinalização Viária 

Atualmente o sistema viário na região em que o empreendimento será implantado, se encontra 

em boas condições, tanto no tocante à sinalização viária, quanto no que se refere à condição da 

pavimentação asfáltica, conforme mostram as figuras que se seguem. 
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Figura 16: Sinalização horizontal em condição satisfatória 

 

 

Figura 17: Sinalização horizontal em condição satisfatória 
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Figura 18: Sinalização horizontal em condição satisfatória 

 

Figura 19: Sinalização horizontal em condição satisfatória 
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Figura 20: Sinalização vertical em condição satisfatória 

 

Figura 21: Sinalização vertical em condição satisfatória 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 43

43 
 

 
www.conambe.com.br 

 

Figura 22: Sinalização vertical em condição satisfatória 

 

Figura 23: Sinalização vertical em condição satisfatória 
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Figura 24: Sinalização vertical em condição satisfatória 
 

Desta forma, não foram constatadas sinalizações que pudessem potencializar a ocorrência de 

acidentes na região estudada, além disso, não se fará necessária a implantação de sinalizações de 

trânsito em função do futuro empreendimento, visto já possui sinalizações de limite de velocidade e 

faixas elevadas para travessia de pedestres. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica. 

 
 

6.6.3.2 Calçadas e Acessibilidade 

Conforme citado previamente, o empreendimento será implantado em eixo de comercio e 

serviço, o qual tem grande fluxo de pedestres. Assim sendo, para a promoção de um espaço urbano 

democratizado, que apresenta condições de acesso de forma independente a todas as pessoas, entre 

outros quesitos, é crucial que a região possua passeios com boas condições de conservação, equipados 

com rampas de acessibilidade e sinalização de piso tátil, seguindo as estipulações da NBR 9050.  

Isto posto, pode-se dizer que a região na qual será implantado o empreendimento, atende 
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parcialmente às estipulações das normas supracitadas, sendo necessário a instalação de sinalização 

de piso tátil, conforme NBR 16537/2016, ABNT 9050/2020, Anexo II e III do Decreto nº 299/2022 

– Passeio Público. 

Como será realizado a reforma do imóvel, orienta-se que seja realizado a repintura das 

sinalizações no passeio público. 

Conforme Parecer Técnico nº 176/2022/SMDU, emitido pela Diretoria de Trânsito – 

DIRETRAN, não será permitida a implantação de guia rebaixada no passeio público defronte a Praça 

Francisco Kanô. 

 

Figura 25: Passeio público 
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Figura 26: Passeio Público 

 
Figura 27: Passeio Público 
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Figura 28: Passeio Público 

 
IMPACTO Circulação de Pedestres, Acessibilidade 

MEDIDAS MITIGADORAS Instalar a sinalização de piso tátil, conforme NBR 
16537/2016 e Anexo II e III do Decreto nº 299/2022 – 
Passeio Público. 

Conforme Parecer Técnico nº 176/2022/SMDU, emitido 
pela Diretoria de Trânsito – DIRETRAN, não será 
permitida a implantação de guia rebaixada no passeio 
público defronte a Praça Francisco Kanô. 

 

6.6.4 Sistema de Transporte Coletivo 

No entorno do empreendimento, foram identificadas 2 paradas de ônibus. Tais pontos de 

ônibus, em sua maioria encontram-se em boas condições de conservação.  
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Figura 29: Ponto de ônibus ao lado do empreendimento 
 

Como o número de funcionários é baixo e o acesso dos clientes são por meio de veículos 

automotores, não é considerável a utilização de transporte público para acesso ao empreendimento, 

sendo seu impacto irrelevante. 

 
 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica. 
 

6.7 IMPACTOS DURANTE A FASE DE OBRAS E REFORMAS 

6.7.1 Proteção das áreas ambientais lindeiras ao empreendimento 

 A implantação do empreendimento não causará impacto ambiental nas áreas lindeiras, uma 

vez que se trata de uma região altamente antropizada. Tais locais não se constituem em área de 
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preservação permanente, unidades de conservação ou qualquer tipo de área legalmente protegida. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Não se aplica. 

6.7.2 Resíduos sólidos da obra e reformas 

A produção de resíduos durante toda a implantação do empreendimento deverá ser segregados 

no interior do lote e destinados corretamente. O impacto ambiental proporcionado por este aspecto 

está relacionado à sua disposição final, na qual deve ser procedida de forma ambientalmente correta. 

A gestão incorreta destes materiais proporciona a contaminação do solo, mediante a decomposição 

dos materiais dispostos de forma imprópria, geralmente por longos períodos. 

Visando atender a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gestão deste aspecto ambiental 

deve seguir as medidas de controle ambiental, propostas neste estudo. 

Os resíduos a serem gerados durante a execução do empreendimento são predominantemente 

os de classe A e B (classe IIA e IIB – conforme NBR 10004/2004), que se caracterizam conforme 

redação da resolução CONAMA 307/2002, 

 

Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

Contudo, para a realização dos acabamentos, pinturas e limpeza em geral, podem ser 

utilizados alguns materiais que geram resíduos denominados de classe D (classe I – conforme NBR 

10004/2001), considerados perigosos e necessitam de destinação adequada, 

Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
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solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 

reformas e reparos de clínicas radiólogicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e objetos 

e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Sendo assim a empresa deverá realizar o destino ambientalmente adequado para todos os 

resíduos gerados. Destaca-se que os resíduos gerados não serão dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por lei. 

 

IMPACTO Resíduos Sólidos 

MEDIDAS MITIGADORAS Todos os resíduos deverão ser destinados para 
empresas coletoras licenciadas ambientalmente, e 
arquivar seus respectivos comprovantes de coleta. 

6.7.3 Produção e níveis de ruídos 

Haverá geração de ruídos durante a etapa de demolição e construção civil, decorrente da 

movimentação de máquinas, equipamentos e uso de ferramentas durante a obra. Os ruídos gerados 

serão temporários, cessando ao final das obras. Diante dessas informações prevê-se que haverá 

impacto negativo, que deverá ser mitigado obedecendo o código de obras municipal que informa os 

horários para a execução das atividades. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Monitoramento da geração de nível de ruídos, 
respeitando os limites de tolerância exigidos pelo 
município, evitando incômodo no entorno e 
garantindo conforto acústico. Não executar obras 
fora dos horários e limites estabelecidos pelo 
município. 

6.7.4 Movimentação de veículos de carga e descarga de material para obras 

Haverá a movimentação de veículos para carga e descarga de material para as obras, e essas 

devem ser realizadas preferencialmente dentro do lote. Caso em alguma etapa não seja possível a 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 51

51 
 

 
www.conambe.com.br 

descarga de materiais dentro do lote, deve-se solicitar a reserva de vagas junto ao município e evitar 

os horários de pico. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS Priorizar atividades de carga e descarga no interior do lote. Caso seja 
necessário a utilização de reserva de vaga na porção externa, deverá o 
empreendedor solicitar junto ao município não devendo coincidir com 
horários de pico de trânsito. 

6.7.5 Qualidade do ar durante o período de obras 

Durante o período de obras, como existirá a demolição de estruturas, poderá ocorrer a geração 

de particulado em suspensão. Porém, será de curto período. Orienta-se que antes das demolições, seja 

avisado aos responsáveis pelos imóveis e empreendimentos vizinhos, para que possam antecipar a 

neutralização da geração de particulado em suspensão. Sendo de responsabilidade do requerente, caso 

necessário, o fornecimento de materiais para auxílio, como lonas e encerados. 

 

IMPACTO Material Particulado em Suspensão 

MEDIDAS MITIGADORAS Orienta-se que antes das demolições, seja avisado aos responsáveis pelos 
imóveis e empreendimentos vizinhos, para que possam antecipar a 
neutralização da geração de particulado em suspensão. Sendo de 
responsabilidade do requerente, caso necessário, o fornecimento de 
materiais para auxílio, como lonas e encerados. 

6.7.6 Solução do esgotamento sanitário para pessoal da obra do empreendimento 

A instalação de banheiros químicos pode ser utilizada. Deve-se atentar para que, durante o 

período de obras, as normas regulamentadoras do trabalho, tais como a NR24, NR18 e outras que 

dispõem sobre as condições de trabalho, sejam seguidas. 

MEDIDAS MITIGADORAS Implantação do sistema sanitário e ao atendimento as 
normas do Ministério do Trabalho. 
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7 QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

ANÁLISE IMPACTO MEDIDA MITIGADORA  (M) COMPENSATÓRIA ( C ) 
 

RESPONSÁVEL PRAZO 

  M/C MEDIDA PROPOSTA  
Qualidade do Ar Material 

Particulado, 
Vapores e 
Gases 

M Controlar os horários de acesso de veículos de entregas, 
minimizando a concentração em horários específicos. 
Respeitar a Resolução CONAMA 491/2018 que dispõe 
sobre padrões de qualidade do ar e a Lei 6.938/1981 que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 
 

Empreendimento Qualidade do 
Ar 

Níveis de Ruído Níveis de 
ruídos 

M As atividades desenvolvidas no empreendimento, não 
poderão gerar ruídos superiores aos valores estabelecidos 
na NBR 10151/2019 (atualizada) atentando-se aos 
horários estipulados. 

Empreendimento Níveis de 
Ruído 

Recursos Hídricos Contaminaçã
o do lençol 
freático 

M Realizar monitoramento e estudos solicitados no 
processo de licenciamento ambiental e autorizações 
ambientais, evitando possíveis vazamentos, acarretando 
em contaminação do solo e do lençol freático. 

Empreendimento Recursos 
Hídricos 

Dinâmica 
Populacional 

- M Gerenciamento de horários de descargas de produtos 
evitando aglomeração e aumento na geração de tráfego. 
Atendar-se para a limpeza das vias. 

Empreendimento Dinâmica 
Populacional 

Geração, Coleta e 
Destinação de 
Resíduos Sólidos 

Resíduos M Realizar o correto gerenciamento dos resíduos. Realizar 
contrato com empresa devidamente licenciada para coleta 
e destinação final dos resíduos. 

Empreendimento Geração, 
Coleta e 
Destinação 
de Resíduos 
Sólidos 

Drenagem natural 
e rede de águas 
pluviais 

Drenagem 
pluvial 

M Recomenda-se implantar sistema de captação e reúso de 
águas pluviais. 

Empreendimento Drenagem 
natural e rede 
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de águas 
pluviais 

Prognóstico do 
abastecimento de 
água e rede de 
esgoto 
 

Efluentes 
Líquidos 

M O empreendimento deverá possuir caixa de separação de 
areia, água e óleo e solicitar a anuência da SANEPAR 
para destinação dos efluentes na rede de esgoto. 

Empreendimento Prognóstico 

do 

abasteciment

o de água e 

rede de 

esgoto 
 

Geração e 

Intensificação de 

Polos Geradores 

de Tráfego e 

Capacidade das 

Vias 
 

Estacionamen
to 

M Ofertar 8 vagas para veículos, conforme Lei 
Complementar nº 179/2022 Anexos I e II. 

Empreendimento Geração e 

Intensificaçã

o de Polos 

Geradores de 

Tráfego e 

Capacidade 

das Vias 
 

Fase de Obras Estacionamen
to para 
colaboradores 
da obra 

M Realizar/alocar no interior do lote todas as caçambas de 
entulho, serviços de carga e descarga e recebimento de 
materiais e operações de concretagem; 
Orientar e incentivar os colaboradores e fornecedores a 
utilizarem a carona colaborativa durante o período de 
obras. 

Empreendimento Fase de Obras 

Calçadas e 
Acessibilidade 

Circulação de 
pedestres, 
Acessibilidad
e 

M Instalar a sinalização de piso tátil, conforme NBR 
16537/2016 e Anexo II e III do Decreto nº 299/2022 – 
Passeio Público. 

Empreendimento Calçadas e 
Acessibilidad
e 
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Conforme Parecer Técnico nº 176/2022/SMDU, emitido 
pela Diretoria de Trânsito – DIRETRAN, não será 
permitida a implantação de guia rebaixada no passeio 
público defronte a Praça Francisco Kanô. 

Resíduos Sólidos 
da obra 

Resíduos M Todos os resíduos deverão ser destinados para empresas 
coletoras licenciadas ambientalmente, e arquivar seus 
respectivos comprovantes de coleta. 

Empreendimento Resíduos 
Sólidos da 
obra 

Produção e níveis 
de ruídos durante a 
obra 

Ruídos M Monitoramento da geração de nível de ruídos, 
respeitando os limites de tolerância exigidos pelo 
município, evitando incômodo no entorno e garantindo 
conforto acústico. Não executar obras fora dos horários e 
limites estabelecidos pelo município. 

Empreendimento Produção e 
níveis de 
ruídos 
durante a 
obra 

Movimentação de 
veículos de carga e 
descarga de 
material para obras 

Carga e 
Descarga 

M Priorizar atividades de carga e descarga no interior do 
lote. Caso seja necessário a utilização de reserva de vaga 
na porção externa, deverá o empreendedor solicitar junto 
ao município não devendo coincidir com horários de pico 
de trânsito. 

Empreendimento Movimentaçã
o de veículos 
de carga e 
descarga de 
material para 
obras 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em fase dos dados obtidos pelo estudo e levantamentos em campo, pela revisão bibliográfica, 

análise e qualificação dos assuntos abordados, avaliamos que o empreendimento possui baixo 

potencial poluidor e todos os impactos identificados são reversíveis e passíveis de mitigação ou 

controle. Não há perspectiva de interferência significativa dos aspectos ambientais em fase de obras 

e em sua operação nos meios físico, biológico e antrópico característicos da região afetada, pelo fato 

que a área de influência direta do empreendimento estar previamente antropizada e todos os impactos 

negativos serão mitigados conforme explicitado no relatório e estudo. 

Projetamos também que a sua operação poderá trazer benefícios ao município, através da 

geração de empregos diretos e indiretos, aumento da arrecadação de tributos e valorização imobiliária. 

Deste modo, julgamos que o empreendimento é ambientalmente e urbanisticamente viável e 

que não há necessidade de quaisquer outros estudos regionais dentro da mesma escala de abordagem. 
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ANEXO I:CONTRATO SOCIAL 
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ANEXO II:MATRÍCULA DO IMÓVEL 
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ANEXO III: PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ANEXO IV: ART 
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ANEXO V: TERMO DE CIÊNCIA 
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ANEXO VI: DOCUMENTAÇÕES IAT 
 
 
 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 98

100 
 

 
www.conambe.com.br 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 99

101 
 

 
www.conambe.com.br 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 100

102 
 

 
www.conambe.com.br 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 101

103 
 

 
www.conambe.com.br 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 102

104 
 

 
www.conambe.com.br 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 103

105 
 

 
www.conambe.com.br 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 104

106 
 

 
www.conambe.com.br 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 105

107 
 

 
www.conambe.com.br 

 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2451 | Terça-feira, 6 de dezembro de 2022                                                                                                   Pág. 106

108 
 

 
www.conambe.com.br 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: PARECER DIRETRAN 
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