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1. APRESENTAÇÃO 

OBJETIVO 

De acordo com a Lei 4.228/2016 que estabelece o Plano Diretor de Irati/PR, 

em seus Artigos 61 a 65, trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). O estudo 

deverá ser elaborado buscando contemplar aspectos positivos e negativos do 

empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da 

área onde será instalado, e seu entorno de forma a assegurar a preservação ou 

melhoria dessa qualidade, contemplando as seguintes questões: 

I – adensamento populacional;  

II - uso e ocupação do solo; 

III - valorização imobiliária; 

IV - existência de áreas de interesse histórico, cultural paisagístico e 

ambiental; 

V - infraestrutura urbana, incluindo consumo de água e energia elétrica, bem 

como geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de água 

pluviais; 

VI - equipamentos comunitários, como os de saúde e de educação; 

VII - sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego 

gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e 

desembarque; 

VIII - poluição ambiental e poluição urbana, incluindo as formas de poluição 

sonora, atmosférica e hídrica; 

IX - vibração e trepidação; 

X - geração de condições de periculosidade e insalubridade;  

XI - riscos ambientais; 

XII - situação socioeconômica da população residente ou atuante na área e 

seu entorno. 

Estudo esse de grande relevância à gestão municipal, uma vez que o instrui e 

assegura a capacidade do meio urbano em comportar determinado 

empreendimento. Sua função fiscalizatória, de prevenção e precaução é 

característica marcante, e garante a avaliação das obras e das atividades que 

possam, potencialmente, causar dano ao meio ambiente. Caracterizando assim as 



                                           

  
                                  5    

solicitações do plano diretor do município de Irati. É um documento técnico a ser 

exigido, com base em lei municipal, e que se mostra vital para a concretização da 

função social da cidade. 

O EIV oferecerá elementos para a análise da viabilidade do empreendimento, 

através da apresentação de informações passíveis de serem utilizadas para análises 

de impacto ambiental e que servirão para análise do órgão responsável. 

De acordo com o roteiro para o desenvolvimento de atividades técnicas, 

determinado pela legislação em vigor, se apresenta a elaboração de um diagnóstico 

integrado da área de influência do empreendimento, possibilitando a avaliação dos 

impactos resultantes de sua implantação, buscando a definição das medidas 

mitigadoras de controle ambiental e compensatório, visando garantir a integridade à 

vizinhança. 

O empreendimento proposto tem como objetivo realizar um aproveitamento 

urbanístico de um imóvel urbano sem denominação, registrado sob matrícula 

13.167, situado na região Sudeste e dentro do perímetro urbano do município de 

Irati. A gleba está inserida na Macrozona de qualificação, Zona Residencial um 

(ZR1), de acordo com anexo II da Lei 4.231/2016 do Plano Diretor do Município, 

alterada pela Lei 4.626/19.  Ainda segundo o Plano diretor o imóvel faz parte da 

Bacia Arroio da Lagoa. 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
REBESCO INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA 

CNPJ 
27.885.301/0001-04 

LOGRADOURO 
R Benjamin Constant, 101. 

BAIRRO  
Centro 

MUNICÍPIO 
Irati/PR 

CEP 
84.500-000 

FONE 
(42) 3422-5348 

E-mail 
WLS@IRATI.COM.BR 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 
NOME DO EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL REBESCO 

ÁREA TOTAL DA GLEBA: 49.887,71 m² 

ÁREA DE APP: 4.771,34 m² 

FAIXA NÃO EDIFICANTE: 1.603,50 m² 

ÁREA UTIL: 43.512,87 m² (área total – APP – não edificante) 

ÁREA DE LOTES: 25.300,03 m² 

ÁREA DE RUAS E PASSEIOS: 15.960,51 m² 

FAIXA DE DOMÍNIO: 25 m 

ÁREA INSTITUCIONAL DE LOTE: 2.252,33 m² 

ÁREA INSTITUCIONAL TOTAL: 18.212,84 m² (15.960,51+2.252,33) 

NÚMERO DE LOTES: 71 LOTES 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM: 533996.71 m E / 7181260.83 m S. 

BACIA HIDROGRÁFICA PRINCIPAL: BACIA DO RIO TIBAGI. 

ENDEREÇO: RUA ANA BETEZEK, BAIRRO RIO BONITO, IRATI-PR, CEP 84.500-000. 

2. O MUNICÍPIO 

O município de Irati está localizado na região Sudeste do Paraná, situado a 

cerca de 150,34 KM da capital Curitiba. Possui uma área de 995,289 Km², com uma 

densidade demográfica de 60,71 habitantes por quilômetro quadrado e uma altitude 

de 812 m em relação ao nível do mar. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), no ano de 2010 o município possuía uma população de 

56.207 habitantes, a população estimada para o ano de 2017 foi de 60.425 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Localização de Irati no Paraná
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Figura 02 – Mapa do município de Irati e seus distritos.  

Fonte: Plano Diretor Municipal 
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3. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento propõe o parcelamento de gleba inserida no perímetro 

urbano de Irati, de acordo com a Lei Municipal 4.232 de 2016, respeitando o direito 

de propriedade e atendendo a demanda habitacional de caráter residencial do 

município, visto que contempla a formação de 71 lotes com finalidades residenciais. 

O empreendimento está localizado ao prolongamento da Rua Ana Betezek, 

confrontando também com a Rua Venezuela e Rua Chile, no bairro Rio Bonito, 

município de Irati. Tendo a seguinte localização: X: 533996.71 m E e Y 7181260.83 

m S. Para chegar até o loteamento pela principal via de acesso segue-se a seguinte 

rota: saindo da área central do município de Irati, percorre-se 230m pela Rua 19 de 

Dezembro no sentido Sul da via até chegar ao entroncamento com a Rua Zeferino 

Bittencourt na qual deve-se virar à direita e seguir pela via e após percorre-se 605m 

até no entroncamento com a Avenida Presidente Getúlio Vargas, aonde deve-se 

dobrar à esquerda e seguir pela avenida 1.430m até chegar a referida Rua Ana 

Betezek, deve-se dobrar à direita e seguir por aproximadamente 400 metros 

chegando até o loteamento Residencial Rebesco. 

 

 

                             Rota de acesso                                          Perímetro loteamento 

Figura 03 – Rota de acesso ao loteamento 
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3.1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Trata-se de um loteamento residencial com previsão de formação de 71 

lotes residenciais, aonde conta com uma Área Total de 49.887,71m, de modo que a 

Área Útil para ser loteada é de 43.512,87 (Área Total – Área Verde Total Verde). 

Este empreendimento contará com uma Área Institucional Total de 

18.212,84 m², de maneira que está área é a soma das Área Institucional mais a Área 

de Ruas (2.252,33 m²+ 15.960,51 m²), ou seja, 36,50% da área total 

empreendimento. Além disso, contará com faixa de domínio de 25m e faixa não 

edificante correspondente à 1.603,5 m². Pode-se observar melhor estes valores de 

divisão de áreas na tabela a seguir. 

Tabela 01 – Quadro Geral Empreendimento 

Descrição Área (m²) % 

1. Área Total do Terreno 49.887,71 100,00% 

2. Área Útil 43.512,87 87,2% 

3. Área dos Lotes 25.300,03 50,71% 

4. Área de Uso Públicos 

4.1 Área de Ruas 15.960,51 36,60% 

4.2 Área Verde Total          4.771,71 9,28% 

4.3 Área Institucional 18.212,84 36,50% 

4.4 Área não Edificante  1.603,5  3,21% 

4.5 Faixa de Domínio 25 m  0,05% 

       Fonte: Projeto Urbanístico 

De acordo com o artigo nº 11 do Plano Diretor de Irati (2016): 

Nos loteamentos, as áreas destinadas a sistema de circulação, a 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a 
espaços livres de uso público, serão repassadas à municipalidade, não 
podendo ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do total do 
empreendimento 

Desta forma o empreendimento com os 36,50% reservado para o uso 

público e a sistemas de circulação, o empreendimento está de acordo com que 

estabelece o Plano Diretor Municipal. A seguir na Tabela 02 estão representa com 

maior detalhamento as divisões das áreas das respectivas quadras e lotes. 
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Tabela 02: Quadro de Áreas do Empreendimento 
 

 Área total dos lotes: 25.300,03 m² 

 Área verde: 4.771,34 m² 

 Área Institucional: 18.212,84m² 

DESCRIÇÃO 

Quadra Lotes Total (m²) 

01 01 507,95 

01 02 303,30 

01 03 305,15 

01 04 306,95 

01 05 308,90 

01 06 467,02 

01 07 314,80 

01 08 316,75 

01 09 318,70 

01 10 480,28 

01 11 322,65 

01 12 324,60 

01 13 326,60 

TOTAL QUADRA 01 13 LOTES 4.603,60 

02 01 400,90 

02 02 400,90 

02 03 601,35 

02 04 386,89 

02 05 333,33 

02 06 276,14 

02 07 262,15 

02 08 252,30 

02 09 391,68 

02 10 455,08 

02 11 333,18 

02 12 354,50 
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TOTAL QUADRA 02 12 LOTES 4448 

03 01 326,20 

03 02 313,35 

03 03 329,02 

03 04 315,35 

03 05 326,00 

03 06 349,71 

TOTAL QUADRA 03 06 LOTES 1959,6 

04 01 390,00 

04 02 300,00 

04 03 450,00 

04 04 300,00 

04 05 450,00 

04 06 300,00 

04 07 300,00 

04 08 367,85 

04 09 347,7 

04 10 300,00 

04 11 300,00 

04 12 450,00 

04 13 300,00 

04 14 450,00 

04 15 300,00 

04 16 390,00 

TOTAL QUADRA 04 16 LOTES 5695,6 

05 01 424,63 

05 02 300,00 

05 03 300,00 

05 04 450,00 

05 05 390,00 

05 06 390,00 
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05 07 450,00 

05 08 300,00 

05 09 300,00 

05 10 300,00 

05 11 383,47 

TOTAL QUADRA 05 11 LOTES 3988,1 

06 01 518,56 

06 02 300,00 

06 03 300,00 

06 04 300,00 

06 05 420,00 

TOTAL QUADRA 06 05 LOTES 1838,6 

07 01 390,00 

07 02 300,00 

07 03 300,00 

07 04 300,00 

07 05 300,00 

07 06 300,00 

07 07 300,00 

07 08 576,18 

TOTAL QUADRA 07 08 LOTES 2766,2 

Total de Lotes 71 Lotes 25.300 m² 

 



                                           

  
                                  13    

 
Figura 04 – Implantação do empreendimento 

 

4. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

4.1. LEI MUNICIPAL nº 4228/2016 – Plano Diretor de Irati 

O plano diretor do município de Irati/PR,foi instituído por meio da Lei 

Municipal nº 4228, de 20 de dezembro de 2016, que estabelece também diretrizes 

para o planejamento do município e dá outras providências. 

O plano diretor em seu Art. 61 define que: 

Os empreendimentos que causam grande impacto urbanístico e 
ambiental, sem prejuízo do cumprimento dos demais dispositivos 
previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada à 
elaboração e aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – 
EIV, que será apreciado pelos órgãos competentes da Administração 
Municipal e pelo CONCIDADE – Conselho da cidade. 
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Em sua seção II, a mesma lei trata da “Função Social da Propriedade”, que 

deverá ser cumprida quando o exercício dos direitos, a ela inerentes, se 

submeterem aos interesses coletivos: 

A propriedade cumprirá a sua função social quando obedecer aos 
parâmetros urbanísticos definidos pelo ordenamento territorial 
estabelecido no Plano Diretor Municipal e na Lei de Uso e Ocupação do 
Solo Urbano e Rural, devendo a intensidade de ocupação ser 
adequada à disponibilidade da infraestrutura urbana, de equipamentos 
e serviços públicos. (§ II, Art. 6, III, Lei 4228/2016). 

A Constituição Federal foi um marco importante para divulgar e garantir a 

função social da propriedade. Art. 5 define que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

 

Em se tratando da legislação municipal, fica previsto por meio do Plano 

diretor que todos os empreendimentos que causam impacto urbanístico e/ou ao 

meio ambiente devem elaborar o EIV de forma apresentar os aspectos positivos e 

negativos do empreendimento. 

 

4.2. LEI MUNICIPAL 4.230/2016  

A Lei municipal 4.230/2016 dispõe sobre o sistema viário do município de 

Irati –PR, estabelecendo diretrizes para o sistema de circulação, para a implantação 

de arruamentos e para os sistemas complementares na zona urbana e rural do 

Município, sendo parte integrante do Plano Diretor Municipal de Irati.  

Em seu artigo 3º, fica definido que:  

A execução de arruamentos, bem como qualquer serviço ou obra no 
sistema viário do Município, deverão ser previamente aprovados pela 
Administração Municipal, nos termos previstos nesta Lei e na Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano.  

Desta forma, para a implantação de um novo sistema viário no loteamento, 

deve – se seguir as normas e diretrizes constantes na lei municipal 4.230/2016. 

4.3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A Lei 4231/2016 dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural do 

município de Irati/PR, sendo parte integrante do Plano Diretor Municipal de Irati, esta 

Lei teve seu anexo III alterado pela Lei 4.626/2019. 
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São objetivos da lei: 

I. - disciplinar a localização de atividades no Município, observando o 
interesse público e os padrões de segurança, higiene e bem-estar da 
vizinhança; 

II. - regulamentar a implantação das edificações nos lotes e a relação 
destas com o seu entorno; 

III. - estabelecer padrões adequados de densidade na ocupação do 
território; 

IV. - ordenar o espaço construído, visando assegurar a qualidade 
morfológica da paisagem urbana. (Art. 3º). 

A lei define parâmetros de uso e ocupação do solo do município através dos 

anexos I, II e III. 

Anexo I – Tabela de usos do solo – definindo critérios de usos 

predominantes, de aglutinação de usos afins e de separação de usos conflitantes, 

com o objetivo de ordenar o território e o desenvolvimento urbano; 

Anexo II – Tabela de Parâmetros de Ocupação do Solo - o qual impõem 

algumas especificações construtivas a serem seguidos para cada zona, com o 

propósito de ordenar o território e que cada zona siga padrões e limites para as 

obras a serem construídas, afim de não prejudicar a população; 

Anexo III – Mapa de uso e Ocupação do Solo – sendo que o objetivo do 

mapa é verificar em qual zona a sua gleba está inserida.  

 

4.4. LEI MUNICIPAL 4.232/2016  

Define o perímetro urbano, os bairros do Distrito Sede do Município de Irati, 

bem como os Distritos de Gonçalves Junior, Guamirim e Itapará e seus respectivos 

núcleos urbanos.  

Em seu artigo 3º estabelece que:  

O perímetro urbano compreende as áreas urbanizadas ou em vias de 
ocupação, as glebas com potencial de urbanização que ainda não sofreram 
processo regular de parcelamento, bem como os núcleos urbanos dos 
Distritos de Gonçalves Junior, Guamirim e Itapará. 
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ZONAS 
USOS 

PERMITIDOS 
USOS 

PERMISIVEIS 
USOS 

TOLERADOS 
USOS 

PROIBIDOS 

ZC1 

Comercio e serviços centrais. 
Comercio e serviços vicinais. 

Residencial multifamiliar de média e alta 
densidade. 

Postos de combustíveis e serviços. 
Garagens e estacionamentos comerciais. 

Residencial unifamiliar e bifamiliar de baixa densidade. Todos os demais usos. 

ZC2 Comercio e serviços setoriais. 

Comercio e serviços vicinais. 
Postos de combustível e serviços. 

Postos de revenda de gás. 
Pequenas indústrias não incomodas nem nocivas ou 

perigosas relacionadas com o comercio e varejo. 

Residencial unifamiliar e bifamiliar de baixa densidade. Todos os demais usos. 

ZI Industrial. Postos de combustíveis e serviços. Comercio e serviços setorial. Todos os demais usos. 

ZR 

1 
Residencial unifamiliar e bifamiliar de baixa 

densidade. 

Atividade de profissional liberais e autônomos concomitantes 
a residência. 

Escolas, pré-escolas, creches, postos de saúde. 

Pequenas industrias familiares não incomodas, nocivas 
ou perigosas, com área max. de 60,00m

2
, junto a 

residência. 
Todos os demais usos. 

2 
Residencial unifamiliar, bifamiliar e 

multifamiliar de baixa e média densidade. 

Atividade de profissional liberais e autônomos concomitantes 
a residência. 

Escolas, pré-escolas, creches, postos de saúde. 
Templos. 

Comercio e serviços vicinais. 

Pequenas industrias familiares não incomodas, nocivas 
ou perigosas, com área max. de 60,00m

2
, junto a 

residência. 
Todos os demais usos. 

3 

Residencial unifamiliar, bifamiliar e 
multifamiliar de baixa e média densidade. 

Conjuntos habitacional/Habitação de 
interesse social 

Atividade de profissional liberais e autônomos concomitantes 
a residência. 

Escolas, pré-escolas, creches, postos de saúde. 
Templos. 

Comercio e serviços vicinais. 

Pequenas industrias familiares não incomodas, nocivas 
ou perigosas, com área max. de 60,00m

2
, junto a 

residência. 
Todos os demais usos. 

ZPBO - Estabelecimento público de cultura, lazer e recreação. - Todos os demais usos. 

ZPPA Chácaras de lazer 
Atividades comercial que não impactem a permeabilidade do 

solo mediante estudos e audiência públicas. 
- Todos os demais usos. 

ZA 

Atividades extrativas, agrosilvopastoris e 
hortifrutigranjeiras, 

Usos residencial vinculados a propriedade 
rural. 

Industrias incomodas, nocivas ou perigosas; 
Postos de combustíveis e serviços; 

Postos de revenda e armazenagem de gás; 
Aterros sanitários; 

Matadouros, frigoríficos e curtumes; 
Hotéis-fazenda, hotéis de repousos, motéis e drive-in; 

Universidade, colégios agrícolas e assemelhados; 
Parques tecnológicos, temáticos e afins. 

Chácaras de lazer obedecidos o módulo do INCRA. Todos os demais usos. 

ECS 
Usos da zona a que pertence. 
Comercio e serviços vicinais 

Atividade de profissional liberais e autônomos concomitantes 
a residência. 

Escolas, pré-escolas, creches, postos de saúde. 
Postos de combustíveis e serviços; 

Postos de revenda de gás. 

Pequenas industrias familiares não incomodas, nocivas 
ou perigosas, com área max. de 120,00m

2
, junto a 

residência 
Todos os demais usos. 

AIC 
Residência de baixa densidade institucional. 

Comercio e serviços de baixa densidade. 

Atividade de profissional liberais e autônomos concomitantes 
a residência. 

Templos. 
Comercio e serviços vicinais. 

- Todos os demais usos. 

Área de 
restrição de 

uso 
Uso existente 

Atividade comercial que não impactem permeabilidade do 
solo mais do que a atual mediante estudos e audiências 

públicas. 
- 

Parcelamento mediante 
estudos e audiências públicas. 

Tabela 03 – Usos do solo, Anexo I, Lei municipal 4231/2016.
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ZONA 

Dimensão mínimas dos lotes 
testados(m)/ Área (m

2
) 

Altura 
Max. Edif. 

Coef. Mas. 
Aprovada. 

Taxa máxima de 
Ocupação do lote (%) 

Taxa mínima de 
permeabilidade do solo (%) 

Afastamento mínimo (m) 

Meio de quadra Esquina 
Alinhamento 
predial (m) 

Divisa lateral (m) Divisa de Fundo (m) 

Até 2 Pav. 
+ de 2 
Pav. 

Até 2 Pav. 
+ de 2 
Pav. 

ZC1 10/250 14/350 12 Pav. 8,0 

Subsolo 100 

0 
Disp. 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

H/6 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

H/6 Térreo ou Base 100 

Torre 60 4,0 

ZC2 10/250 14/350 2 Pav. 1,0 

Subsolo 70 

30 4,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

Demais 70 

ZI 40/2000 50/2500 2 Pav. 1,0 

Subsolo 70 

30 4,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

Térreo e 2º Pav. 70 

ZR 

1 10/250 14/350 2 Pav. 1,0 

Subsolo 60 

40 4,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

Térreo e 2º Pav. 60 

2 10/250 14/350 8 Pav. 5,0 

Térreo 70 

30 4,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

3,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

3,0 

Demais 50 

3 10/250 14/350 2 Pav. 1,0 

Térreo 50 

50 4,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

Demais 50 

ZPBO 40/2000 50/2500 2 Pav. 0,2 Térreo e 2º Pav. 10 50 4,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

ZPPA 40/2000 50/2500 2 Pav. 0,2 Térreo e 2º Pav. 10 50 4,0 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

S/ abertura= 
disp 

C/ abertura= 
1,50. 

- 

ZA Modulo rural do INCRA 2 Pav. 0,2 Térreo e 2º Pav. 10 50 15,0 5,0 - 5,0 - 

ECS Requisitos da zona a quem pertencem 

Tabela 4 – Paramento de ocupação do solo, Anexo II, Lei municipal 4231/2016
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Figura 5 – Mapa de uso e ocupação de solo urbano, Anexo III, Lei municipal 4231/2016 alterada pela 

Lei Municipal 4.626/2019. 

 

Loteamento 
Residencial 

Rebesco 
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5. METODOLOGIA 

Para a elaboração do presente EIV utilizaram-se dados coletados e 

disponibilizados pelo contratante; consultas bibliográficas, tais como legislação 

municipal e demais documentos. 

Além disso, foram feitas visitas ao terreno destinado a implantação do 

empreendimento proposto. 

5.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

5.1.1 Área de influência direta – AID 

A área de influência direta (AID) consiste na área necessária para 

implantação da obra/empreendimento em si, envolve a infraestrutura de 

armazenamento, transporte, distribuição de produtos/insumos/água e área de 

residências ao entorno (CONAMA Nº 305, 2002). 

É a área sujeita ao impacto direto da instalação e operação do 

empreendimento, sobre elementos dos meios físico (água, solo e ar); biótico 

(vegetação e fauna) e sócio econômico (aspectos sociais e econômicos, uso do solo 

e aspectos arqueológicos).  

Para o empreendimento em questão definiu-se a Área de Influência Direta, 

um raio de 1.000 metros ao entorno do empreendimento, para fazer o levantamento 

de dados e assim realizar uma análise técnica sobre os possíveis impactos os quais 

o loteamento causará no sistema viário e de acesso, edificações vizinhas, entidades 

públicas e nos sistemas luz, água, esgoto e águas pluviais. 

Dentro deste perímetro, com a implantação do loteamento, podem haver o 

desenvolvimento de atividades econômicas, sociais e culturais, de forma gradativa. 

Conforme o empreendimento for se consolidando o fluxo de pessoas e veículos ao 

redor deverá aumentar. 
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Figura 06 – Área de influência direta, 1.000 m ao entorno, imagem Google Earth. 
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Figura 07 – Empreendimento em relação ao perímetro urbano. 
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Figura 08 – bairros afetados diretamente pelo empreendimento, imagem Anexo 3, Lei municipal 

4232/2016. 

As áreas sujeitas a impacto direto da implantação do empreendimento são 

os bairros Rio Bonito, Alto da Lagoa, Jardim Virgínia, Fósforo e Lagoa, de acordo 

com o Anexo 3, da Lei Municipal 4232/2016, anexo o qual foi alterado pela Lei 

4.626/2019. O empreendimento trará um aumento de no mínimo 71 famílias que vão 

morar no local, considerando 1 família por lote, pois serão aproximadamente 71 

novos lotes. 

O empreendimento em si será constituído em uma área de 49.887;71 m2, 

registrada sob matrícula nº 13.167, a qual é resultante do registro anterior nº 12848, 

sendo que a atual proprietária da área é a empresa REBESCO INCORPORADORA 

DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 27.885.301/0001-04. 

 
5.1.2 Área de influência indireta – AII 

A Área de Influência Indireta (AII) compreende os locais que podem ser 

influenciados indiretamente pelo empreendimento, seja por meio de aspectos 
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positivos ou negativos. 

Para o empreendimento em questão, definiu-se como Área de Influência 

Indireta o município de Irati como um todo, visto que o empreendimento está 

instalado neste município e é onde estarão alocados os benefícios da implantação 

do loteamento residencial, por meio da melhoria da qualidade de vida das pessoas 

visto que serão oferecidos novos imóveis para venda, bem como a aumento na 

arrecadação de impostos municipais nas fases de comercialização dos imóveis e 

posteriormente com a arrecadação do imposto anual dos lotes (IPTU). A AII ainda 

contemplará unidades básicas de saúde, hospitais e demais empresas. 

6. GEOLOGIA E CARACTERÍSTICAS DO SOLO 

O registro geológico no Estado do Paraná, ainda que descontínuo, 

representa um intervalo de ideias mais antigas que 2.800 milhões de anos até o 

presente. 

O embasamento ou escudo, formado por rochas magmáticas e 

metamórficas mais antigas que 570 milhões de anos, são recobertos pelas rochas 

vulcânicas e sedimentares paleozoicas e mesozoicas que constituem a Bacia do 

Paraná. Esta cobertura foi posteriormente erodida, devido ao soerguimento da 

crosta continental a leste, expondo o embasamento. Sedimentos recentes com 

idades inferiores a 1,8 milhões de anos recobrem parcialmente as rochas da Bacia e 

do Escudo. 
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A imagem a seguir demonstra o perfil geológico do estado do Paraná: 

Figura 09: Perfil Geológico Simplificado do Estado do Paraná 

 

O município de Irati está localizado sobre a Bacia sedimentar do Paraná, 

tendo emprestado o seu nome a uma de suas geológicas, a formação Irati, de idade 

Permiano Superior. A formação de Irati, é  composta por siltitos, argilitos e folhelhos 

sílticos de cor cinza clara a escura, folhelhos pirobetuminosos, localmente em 

alternância rítmica com calcários creme silicificados e restritos níveis 

conglomeráticos, foi depositada no que era na época, entre 250 e 270  milhões  de  

anos,  um golfo do  antigo  supercontinente Gondwana, aberto   para   sudoeste   

para    o    então  Oceano Panthalassa. 

Em 1908 o geólogo Israel Charles White, chefe da Comissão de Estudos das 

Minas de Carvão de Pedra do Brasil, encontrou restos fósseis de um pequeno réptil 

em rochas permianas no, por ele denominado, "Schisto preto de catalogados por 

Mac Gregor, que os denominou de Mesosaurus brasiliensis e, reconhecendo sua 

semelhança com um fóssil encontrado na África do Sul, propôs a equivalência 

geológica da Formação Irati com a Formação Whitehill, da Bacia do Karoo, naquele 

país. Esta descoberta tornou a Formação Irati e a Bacia do Paraná mundialmente 

famosas, por ser uma das fortes evidências da então nascente teoria da deriva 

continental. 

Possui solos acinzentados/vermelhos ao Norte e castanhos ao Sul. Os tipos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_Irati
http://pt.wikipedia.org/wiki/Permiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argilito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gondwana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Panthalassa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ptil
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ptil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesosaurus_brasiliensis
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_deriva_continental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_deriva_continental
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predominantes de solo são os solos podzólico vermelho amarelo, terras brunas, 

cambissolo e litólico. 

Geologicamente o solo pertence ao permiano carbonífero, a Geologia e 

Paleontologia asseguram que a região há mais de 250 milhões de anos foi fundo de 

mar. 

- Base mineral: 

 Siltito 

 Basalto 

 Arenito 

- Tipos predominantes de solo: 

 Sílticos Argilosos (Afloramento De Rocha) 

 Litólicos 

 Coluvia 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Podz%C3%B3lico&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Figura 10 – Mapa solos do município, Plano Diretor Irati. 

6.1. SONDAGEM 

Tomando como referência o Laudo Geológico, elaborado pelo geólogo 

Marco Henrique Wolff, o qual para realizar o teste de infiltração do solo seguiu a 

metodologia (NBR 7.229/93). 

 

6.1.1 Metodologia do teste de Coeficiente de Infiltração do Solo (NBR 

7.229/93 e seu Anexo NBR 13.969/97)  

Segundo Wollff 2018, a permeabilidade é a propriedade do solo que permite 

que a água ultrapasse o mesmo, através de poros vazios do solo. Para a realização 

do ensaio de infiltração procedeu-se duas sondagens a trado manual (diâmetro 

150mm), até a profundidade de 1 m. RELATÓRIO GEOLÓGICO \ 

HIDROGEOLÓGICO RESIDÊNCIAL REBESCO. O objetivo da sondagem é 

determinar a capacidade de percolação do solo in situ. Após a sondagem foi feita 

uma limpeza cuidadosa do furo para preenchimento do fundo com 0,05 m de 

espessura de brita.  

Na primeira etapa do ensaio foi realizado o procedimento de saturação do 

solo, no qual manteve-se o nível a 0,30m acima da brita por cerca de 4 horas. Neste 

contexto procedeu-se o ensaio até serem obtidas pelo menos duas diferenças 

sucessivas de rebaixamento no tempo determinado de 30 minutos. Esta operação 

foi repetida por 3 vezes consecutivas, obtendo a média da queda do nível d’água em 

cada furo.  

Foi calculada a taxa de percolação para cada furo, a partir dos valores 

apurados, dividindo-se o intervalo de tempo entre as determinações (30 min.) pela 

média do rebaixamento de cada furo. Os testes de percolação foram realizados no 

dia 28/10/2013, em boas condições climáticas. Sendo assim todos os resultados 

estão contidos nas fichas de anexo, dentro do laudo geológico elaborado por 

profissional habilitado. 

 

6.1.2 Furos de sondagens  

As sondagens efetuadas evidenciaram ser a área constituída por solos 

pouco permeáveis, composto por material de matriz muito fina, sendo descrito como 
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material de granulometria predominantemente argilosa seguido de material com 

granulação mais grossa chamado de saibro.  

Verificou-se, inicialmente um solo orgânico de até no máximo 0,65 cm de 

espessura em média e com predomínio da fração siltito, que dá lugar a uma camada 

com material de fração argila e siltito até a profundidade de 3 m, este material 

apresenta uma cor variando do marrom avermelhado ao branco. Não foi observado 

indícios de erosão no local e nas proximidades. Para reconhecimento e 

caracterização das propriedades do material da área do empreendimento, foram 

realizadas seis sondagens para descrição de amostras e seis sondagens para a 

execução de poços para ensaios de coeficiente de infiltração  

A descrição do material retirado de cada sondagem para descrição e 

caracterização granulométrica pode ser vistos nas fichas nos Anexos do presente 

estudo. 

 

7. HIDROGRAFIA 

O município de Irati está inserido nas bacias hidrográficas dos Rios Iguaçu, 

Ivaí e Tibagi, nas Unidades Aquíferas Afluentes do Médio Iguaçu, Alto Ivaí e Alto 

Tibagi.  

A Hidrografia do Paraná compreende rios que correm diretamente para o 

litoral e rios que correm para oeste, tributários do Paraná. Os primeiros são pouco 

extensos, uma vez que nascem a uma pequena distância da costa. Por outro lado, 

os mais longos são os que se dirigem para o estado de São Paulo, onde deságuam 

no Rio Ribeirinha de Iguape. A maior parte da superfície estadual fica, assim, sob 

domínio dos tributários do Rio Paraná, dos quais os mais extensos são o 

Paranapanema, que faz limite com São Paulo, e o Iguaçu, que faz, em parte, o limite 

com Santa Catarina e Argentina. O rio Paraná assinala os limites ocidentais do 

estado, a separá-lo de Mato Grosso do Sul e do Paraguai. 

Um dos corpos hídricos mais importantes do estado é o Rio Paraná, este 

nasce da confluência dos rios Paranaíba e Grande, em pleno Triângulo Mineiro, e 

percorre no Estado do Paraná, cerca de 400 Km, desde a foz do Rio Paranapanema 

até a foz do Rio Iguaçu. Além de formar principal bacia fluvial paranaense, o Rio 



                                           

  
                                  28    

Paraná destaca-se pelo seu grande potencial hidráulico, um dos maiores do Brasil. 

Seus afluentes são de grande porte destacando-se os Rios Paranapanema e Iguaçu. 

O Rio Paranapanema nasce no Estado de São Paulo e percorre 392 Km dos 

limites com o Estado do Paraná. Este possui afluentes de importância em território 

paranaense, como os rios Tibagi e Pirapó. 

Rio Tibagi, com suas nascentes localizadas nos Campos Gerais e um 

percurso de 550 Km, constitui-se no maior afluente do Rio Paranapanema.  Este 

corpo Hídrico recebe pela margem direita o Rio Pitangui, e o Rio Iapó, responsável 

pela formação cânion do Guartelá. Rio Pirapó, localiza-se no norte Novo paranaense 

e tem suas nascentes nas proximidades de Apucarana. Recebe pela margem direita 

o rio Bandeirante do Norte. 

Por fim, o Rio Iguaçu é um dos mais conhecidos rios paranaenses, este 

nasce no Planalto do Curitiba, bem próximo a Serra do Mar. Segue em direção para 

o oeste até desaguar no Rio Paraná 1.200 km de percurso, servindo, em parte, de 

divisa entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, bem como entre o Brasil e a 

Argentina. Este importante rio recebe águas de uma vasta área, representado pera a 

Região Sul do Brasil grande fonte de energia hidrelétrica, (12,9 milhões de kW), 

concentrada em seus saltos, dos quais se destacam: Santiago, Osório, Segredo, 

Caxias, Sampaio, Capanema, Faraday e as Cataratas do Iguaçu. Como afluentes 

importantes do Rio Iguaçu tem-se, pela margem direita, os rios Potinga, Claro, Areia, 

Jordão, Carvernoso, Guarani, Adelaide, Andrada, Gonçalves Dias e Floriano; pela 

margem esquerda, os Rios Negro, Jangada, Iratim, Chopim, Capanema e Santo 

Antônio. 

O município de Irati está localizado na Bacia hidrográfica do Rio Paraná, 

sendo que a rede de drenagem que banha o município divide-se em duas 

vergências. Para sudoeste, fazendo parte da bacia do Rio Iguaçu existem os rios 

Preto, Riozinho, Mato Queimado, Imbituvinha, Taquari, Guamirim, Corrente, 

Campinas, Cachoeira e Caçador, que terminam por desaguar no Rio Potinga, 

afluente da margem direita do Iguaçu. Com vergência para o norte e fazendo parte 

da bacia do Rio Ivaí, existem os rios Valeiros, Linha B, Guabiroba, dos Patos, dos 

Cochos, dos Antonios, do Couro, Canhadão, das Antas, da Prata, do Cobre, da 

Areia, Caratuva, Bonito e Barreiro. 
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Entre os cursos d'água, destacam-se o rio dos Patos, Caratuva, das Antas, 

Preto e Riozinho. 

As precipitações pluviométricas do município são bem distribuídas durante o 

ano, com média anual de 1.582 mm, sendo janeiro o mês mais chuvoso e agosto o 

mês mais seco (Plano Diretor Municipal). 

As figuras a seguir, ilustram a contribuição de cada bacia hidrográfica para o 

município de Irati/PR. 

 

 
Figura 11 - Mapa das bacias hidrográficas do estado do Paraná, com destaque para o município de 

Irati. Modificado SUDERHSA 2007. 
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Figura 12 - Mapa das unidades hidrográficas do estado do Paraná, com destaque para o município 

de Irati. Modificado SUDERHSA 2007. 

 
Figura 13 - Sentido de fluxo no local do Empreendimento. 
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Figura 14 – Mapa hidrografia urbana, (2010), detalhe perímetro empreendimento. 
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Figura 15 – Hidrografia do município (2010). 

 

8. CLIMA 

O clima do município de Irati é do tipo Cfb – subtropical mesotérmico úmido, 

sem estação seca definida. Os verões são frescos, como maior ocorrência de 

chuvas, ao passo que os invernos são frios, as geadas severas são frequentes, sem 

estação seca, o que coloca restrições quanto ao uso potencial do solo rural. A 

temperatura média anual da região de Irati é de 17,5ºC e as precipitações são bem 

distribuídas ao longo do ano (PLANO DIRETOR DE IRATI). 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a menor 

temperatura registrada no município de Irati foi -7,2ºC em 18 julho de 1975, e a 
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maior temperatura atingiu 34,6ºC em 11 de março de 2005. A maior precipitação em 

24 horas ocorreu em 8 de julho de 2014, onde houve chuva de 175 milímetros (mm). 

A imagem a seguir demostra um resumo dos dados climáticos do município. 

Fonte: INMET, Dados climatológicos para Irati (1981-2017). 

9. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA VIZINHANÇA 

A seguir será apresentado o estudo de Avaliação do Impacto de Vizinhança, 

contemplando os aspectos socioeconômicos do bairro Rio Bonito no município de 

Irati, a partir do cruzamento com os potenciais impactos positivos e negativos 

incidentes, decorrentes da implantação e operação do empreendimento do tipo 

loteamento residencial. 

9.1. ADENSAMENTO POPULACIONAL 

Com a implantação do loteamento residencial será possível abrigar de 

princípio 71 famílias, pois serão, 71 lotes residenciais considerando uma família por 

lote, o quadro a seguir demonstra a estimativa de ocupação hipotética dos imóveis: 

 

Número de lotes 
residenciais 

Nº de pessoas por 
família 

Total de pessoas 

71 lotes 4 284 

71 lotes 5 355 

Tabela 04 – Demonstração de cálculo de habitantes no empreendimento 
 

O empreendimento ocupa área bruta de 49.887,71 m2, o que nos dá uma 

densidade bruta, com a ocupação média dos 71 lotes, de 59 a 74 habitantes por 
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hectare (10.000 m2). Estes números constituem baixa densidade populacional, se 

considerada a adaptação da tabela de Fair, Geyer e Okun, elaborada para cálculos 

de abastecimento de água (Water Supply and Wastewater Removal, 2010). E 

podem ser considerados entre baixa e média densidade quando considerados 

parâmetros definidos por Barros (apud Acioly e Davidson), que indicam que projetos 

urbanos que caracterizam a densidade residencial muito alta com 600 hab/ha, alta 

com 400 hab/ha, densidade baixa com 100 hab/ha, e densidade residencial média 

com 200 hab/ha, considerando cálculo da densidade bruta. 

 
 

Tabela 05 – Definição de Densidade bruta e líquida. Fonte: BARROS, 2014. 
 

ÁREA X DENSIDADE 

- áreas periféricas com casas isoladas e grandes lotes (~800m²). 25 a 50 

- casas isoladas com lotes médios e pequenos (250 a 450 m²). 60 a 75 

- casas geminadas com predominância de um pavimento. 75 a 100 

- casas geminadas com predominância de dois pavimento. 100 a 150 

- prédios pequenos de apartamentos (3 a 4 pavimentos). 150 a 300 

- prédios altos de apartamentos (10 a 12 pavimentos). 400 a 600 

- áreas comerciais com edificações de escritórios. 500 a 1000 

- áreas industriais. 25 a 50 

 
Tabela 06 - Densidades populacionais típicas em função do uso do solo. Fonte: adaptado de Fair, 

Geyer e Okun (1973) e Qasim (1985) (valores arredondados) 

Portanto o empreendimento terá impacto populacional normal para seu 

porte, em dimensões e uso e se enquadra na Lei Municipal 4231/2016, capítulo I, 
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Seção I, que se refere aos objetivos, artigo 3°: 

Art. 3º - São objetivos da presente lei: 

I - disciplinar a localização de atividades no Município, observando o 
interesse público e os padrões de segurança, higiene e bem-estar da 
vizinhança; 

II - regulamentar a implantação das edificações nos lotes e a relação 
destas com o seu entorno; 

III - estabelecer padrões adequados de densidade na ocupação do 
território; 

Quando determina na mesma lei, capitulo II, Do Zoneamento, onde no artigo 

8° afirma-se que a ZR1 se destina “destinada predominantemente ao uso residencial 

de baixa densidade”, estando o empreendimento Loteamento Residencial Rebesco 

em conformidade com a lei quanto a densidade e usos de ocupação propostos. 

 

9.2. EQUIPAMENTOS URBANOS 

Para análise dos equipamentos urbanos de uso comunitário que estão 

presentes ao entorno do empreendimento, forma utilizados mapas disponibilizados 

pelo Plano Diretor do Município. 

 

Figura 16 – Mapa de equipamentos e serviços públicos, Plano Diretor de Irati (2010). 
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Figura 17 – Unidades de saúde em Irati. 
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Conforme é possível constar as seguintes distâncias de equipamentos 

públicos ao entorno do empreendimento conforme segue: 

 Ponto A - Unidade de Saúde Fosforo, 640,0 m 

 Ponto B - Escola Municipal Francisco Stroparo, 930,0 m; 

 Ponto C - Escola Municipal Padre Wenceslau, 720,0 m; 

 Ponto D – Escola Municipal Mercedes Braga, 950 m; 

 Ponto E – Escola Estadual Professora Luiza Rosa Zarpelom Pinto, 960,0 m; 

 Ponto F – Unidade Básica de Saúde Lagoa 620,0 m  

 Ponto G – Asilo Santa Rita, 950,0m; 

 

Figura 18 - Foto aérea marcando instituições de ensino em raio de 1km. Fonte: Google Earth. 

Em relação a instituição de ensino, percebe-se que o empreendimento em si 

dispõe de diversas escolas no seu entorno, isso se torna de grande valia para a 

instalação, devido ao fato que quando novas famílias venham a residir no local, 

necessitem de algumas necessidades básicas, uma delas é o serviço público de 

ensino. Segundo o parecer da Secretaria Municipal de Educação do protocolo de nº 

4675/2018 e datado 06 de julho de 2018,  

Se manifesta favorável a realização do referido empreendimento 
imobiliário.  

Sendo assim pôr o empreendimento prover de muitas instituições de ensino 
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ao seu entorno, não há a necessidade da construção de novas unidades, uma vez 

que a implantação será realizada de forma gradual e com isso não haverá um 

aumento significativo da demanda por serviços públicos de ensino no início da 

instalação do loteamento. Desta forma no início da instalação poderá haver uma 

distribuição dos possíveis alunos entre as escolas já existentes no seu entorno, não 

havendo necessidade de um aumento imediato em alguma instituição já existente, o 

qual as ampliações poderão ser feitas de forma gradualmente no futuro conforme 

aumente a demanda de cada uma.  

Outra necessidade básica é a pelo serviço básico de saúde, sendo assim 

pode-se notar que o empreendimento prove no seu entorno de duas Unidades 

Básicas de Saúde, as quais poderão atender essa nova demanda, sendo elas a 

Unidade Básica de Saúde Lagoa e Unidade Básica de Saúde Fósforo, localizadas 

em uma distância de 620m e 640m, respectivamente da área de implantação do 

empreendimento. De acordo com o parecer datado de 07 de julho de 2018, da 

Secretaria Municipal de Saúde, condiciona-se: 

Informamos que cada UBS tem capacidade Técnica para atender, em 
média, 3500 moradores.  
Diante do exposto, opinamos pela viabilidade do empreendimento. 

O Loteamento residencial está a uma distância de 2,3 Km do centro de Irati, 

percurso onde existem várias farmácias, empreendimentos comerciais e mercados 

dentre outros comércios. E com a implantação do empreendimento, há uma 

tendência do aumento do fluxo de veículos nas vias ao entorno do loteamento. 

 Existem duas avenidas de grande relevância dentro do quadro urbano que 

passam próximo ao empreendimento, sendo a Avenida Noé Rebesco a qual passa 

ao Sul e a Avenida Presidente Getúlio Vargas a qual passa ao Leste, se torna 

notável isso por fazerem ligação de bairros de grande relevância dentro do quadro 

urbanos além de serem principais vias de acessos de municípios vizinhos.  

Além disso, as avenidas constituem-se do Eixo de Comércio e Serviços 

(ECS) da região, no qual já se obtém de várias empresas e ainda com a instalação 

do empreendimento, pelo possível aumento de novos moradores podem trazer 

novos empreendedores no entorno, podendo se tornar um novo polo comercial e 

assim valorizar a região ao redor. 
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9.3 INFRAESTRUTURA 

9.3.1 Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto 

Água 

A Sanepar alegou a existência de tubulação de abastecimento de água nas 

ruas ao entorno do empreendimento, mas para atender à demanda do 

empreendimento serão necessárias algumas obras de reforço na rede, que deverão 

ser realizadas por parte da empresa incorporadora, conforme seguem: 

Execução de rede de reforço DN75 partindo do cruzamento a Rua Ana 
Betezek e a Av. Pres. Getúlio Vargas, com a proximidade de 400 
metros travessia não destrutiva sob ferrovia, devidamente autorizada 
pela concessionaria de serviços ferroviários, ou 
Execução de rede de reforço em DN75 partindo do cruzamento entre a 
Rua Venezuela e a Rua Vitoria Monte Castelo, com aproximadamente 
525 metros. CARTA DE VIABILIDADE SANEPAR, 2016. 

 

Figura 19 – Plano diretor de Irati, Rede de agua, 2010. 

Esgoto 

Quanto à rede de esgoto, nota-se que as redes internas do loteamento podem ser 

ligadas nos poços de visitas (PV) devendo a empresa responsável pelo 

empreendimento realizar a interligação à rede coletora da Sanepar: 

As redes internas do empreendimento poderão ser interligadas nos 
poços de visitas (PV), do coletor existente ou em novos a executar 
neste coletor, passando na face oeste do empreendimento, havendo 
possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo 
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pelas redes da SANEPAR. 
Vale ressaltar que tal opção necessita de estudo topográfico e 
avaliação do projeto hidro sanitário mais apurado para sua 
confirmação. 
Profundidade no ponto de interligação: 1,30 m (Profundidade 
aproximada). 
Diâmetro no ponto de interligação: DN150mm. CARTA DE 
VIABILIDADE SANEPAR, 2016. 

 

Figura 20 – Plano diretor de Irati, Rede de Esgoto, 2010. 

Caberá à empresa responsável pelo empreendimento executar os serviços 

de extensão de rede de esgoto até o ponto de interligação com a rede da Sanepar. 

 

9.3.2 Rede de Energia 

De modo a verificar o atendimento da demanda por energia elétrica da futura 

implantação do empreendimento, o requerente solicitou junto à Companhia 

Paranaense de Energia (Copel), a carta de viabilidade. 

A carta de viabilidade junto à Copel o qual foi expedida em 30 de novembro 

de 2012. Constata-se que a empresa incorporadora deverá realizar a elaboração do 

projeto de energia elétrica e encaminhar o mesmo para a aprovação do órgão, 

depois de aprovado a empresa incorporadora será responsável pela implantação da 

rede de energia elétrica na área interna do loteamento residencial. 

Informamos que V.Sª. deverá optar pela contratação de empreiteira 
cadastrada nesta concessionária para a elaboração do projeto e 
construção da obra em questão. CARTA DE VIABILIDADE COPEL, 
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2012. 

 

9.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2015), a geração de resíduos domiciliares per 

capita é de 0,972 Kg/hab./dia. Atualmente a coleta pública de resíduos é realizada 

pela prefeitura municipal juntamente com uma empresa terceirizada (HMS Resíduos) 

e os resíduos são encaminhados para o Aterro Municipal localizado na localidade de 

Pinho de Cima, distante 22 Km da cidade. Também é realizada a coleta municipal de 

resíduos recicláveis, que são encaminhados para associações responsáveis pela 

separação e destinação correta destes materiais. 

Com a implantação do empreendimento serão gerados 71 novos lotes, 

considerando um aumento populacional de aproximadamente 355 pessoas, teremos 

um aumento na geração de 345,06 Kg de resíduos domiciliares por dia. Sendo 

assim, a empresa incorporadora será responsável pela implantação de lixeiras na 

área interna do empreendimento, para separação de resíduos orgânicos e 

recicláveis para posterior coleta por parte do órgão responsável. 

 

9.5 CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES 

Por meio da Lei Municipal nº 4241/2016, instituiu o Plano de Mobilidade do 

Município de Irati, Estado do Paraná, e dá outras providências. De acordo com o 

Plano de Mobilidade, o município tinha no ano de 2015, uma frota total de 28.117 

veículos, conforme imagem a seguir. 
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Figura 21 – Frota municipal. Fonte: Plano de Mobilidade Urbana. 

 

De acordo com IPARDES de 04 de outubro de 2018, comparando a frota de 

2015 para 2017, houve um aumento de 27,04% na frota municipal, passando de 

28.117 veículos (2015) para 35.719 veículos em 2017. 

 

 

Figura 22 – Frota Municipal. Fonte: IPARDES (2018). 
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O empreendimento fica localizado, na continuação da Rua Ana Betezek, 

aonde existe pavimentação com massa asfáltica até parte da rua, na continuação da 

via sentido a entrada do empreendimento as vias são cobertas com cascalho, não 

possui calçadas para pedestres e nem ciclovias. E quando se faz o acesso do 

empreendimento pela Rua Ana Betezek, apresenta-se um cruzamento com a linha 

férrea na qual nesse ponto há toda a sinalização pertinente para este tipo de 

cruzamento. Aonde pode-se verificar na imagem a seguir; 

 

Figura 23 – Sinalização Vertical da linha férrea na entrada do loteamento (Rua Ana 

Betezeke) 

 

9.6 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA  

Com a implantação do empreendimento pode-se afirmar que há influência 

de alto impacto, com efeitos positivos, indiretos e permanentes com relação a 
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melhoria e valorização dos imóveis da região. Com o aumento da densidade 

populacional na área, novos serviços podem surgir nas proximidades, 

movimentando a economia local e gerando empregos. Os imóveis também serão 

valorizados com a pavimentação das vias internas do empreendimento, instalação 

de sistemas de água, esgoto e iluminação pública. 

 

9.7 ASPECTOS AMBIENTAIS 

Esta análise visa redução do incômodo causado pela obra no entorno do 

empreendimento, recomendando-se a adoção de medidas e sistemas que visem a 

redução de consumo de água, de energia, dos níveis de ruídos locais, dos resíduos 

de construção civil, optando pela correta segregação e acondicionamento destes 

resíduos. 

No entorno esquerdo do empreendimento existe uma Área de preservação 

permanente (APP). É possível verificar que 45 metros a partir do final do 

empreendimento, cruza o Arroio da Lagoa (largura entre 0 e 5 metros), que segue 

sentido ao centro da cidade, dentro da área de APP do Arroio verifica-se a presença 

de vegetação. No qual a Secretaria Municipal Ecologia e Meio Ambiente forneceu 

um parecer em relação a esta área de preservação no qual foi datada em 20 de 

julho de 2018, Conforme; 

Conforme o projeto a APP atende a legislação a qual determina a 
metragem de 30 metros. Salientamos que a área de APP em momento 
algum deverá ser ocupada e/ou utilizada para qualquer finalidade. 

Durante a fase e execução do empreendimento devem ser adotadas 

medidas de modo a não interferir no arroio que passa ao lado do empreendimento, 

buscando implantar medidas mitigadoras que evitem a alteração paisagística e de 

capacidade de drenagem do Arroio da Lagoa. 

 
9.7.1 Poluição sonora 

Durante as obras de execução do empreendimento deverá ser controlada a 

emissão de ruídos por parte das máquinas e equipamentos utilizados na obra. Os 

trabalhos noturnos devem ser evitados, de modo a não prejudicar a fauna, flora e 

população ao redor, mesmo que os vizinhos estão habituados com barulhos 

regulares, devido a linha férrea passar na região o qual quando passa a locomotiva 
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causa um impacto sonoro no momento da passagem. Mas mesmo assim os limites 

não devem ultrapassar o que estabelece a legislação específica.   

A Norma ABNT 10.151 estabelece procedimentos e padrões para avaliação 

acústica de empreendimentos em geral, aonde pode-se notar esses padrões na 

tabela a seguir; 

Tipos de áreas Diurno dB(A) Noturno dB(A) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de 
hospitais ou escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e 
administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Tabela 07 – Níveis de ruídos em ambientes externos. Fonte: ANBT 10.151 

 

Após executado o empreendimento, caso sejam verificadas atividades 

incômodas que gerem níveis sonoros acima dos previstos na legislação, devem ser 

acionados os órgãos responsáveis como Polícia Militar, Instituto Ambiental do 

Paraná ou Secretaria do Meio Ambiente e Ecologia do município. 

 

9.7.2 Poluição atmosférica 

Durante a fase de implantação do empreendimento, podem ocorrer 

alterações na qualidade do ar no perímetro da área. Os possíveis poluidores serão 

as máquinas e equipamentos utilizados no empreendimento, que podem estar 

desregulados ou com vida útil esgotada, também pode haver a emissão de 

partículas atmosféricas por meio de obras de terraplanagem. 

De modo a reduzir a emissão de poluentes das máquinas e equipamentos 

recomenda-se que seja feita a manutenção preventiva dos mesmos para que não 

haja problemas. Quanto a poeira gerada durante às obras de terraplanagem, 

sugere-se que sejam utilizados tapumes no entorno da obra para evitar a 
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proliferação de partículas, para vizinhança. Durante dias em que o solo esteja muito 

seco, sugere-se que seja aspergida água nas vias internas do imóvel de modo a 

reduzir a emissão de partículas de poeira. 

9.7.3 Poluição hídrica 

O esgoto coletado no empreendimento será direcionado e ligado na rede de 

esgoto da companhia de saneamento (Sanepar), esgoto este que será destinado à 

Estação Elevatória Lagoa 3. 

Durante a obra (implantação) deverá ser realizada a ligação do loteamento na 

rede pública de coleta e tratamento de esgoto sanitário, conforme normas ANBT e 

diretrizes da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, buscando evitar 

impactos ambientais negativos que venham a poluir corpos hídricos próximos ao 

empreendimento. 

De modo a evitar aumento do escoamento superficial do solo, devem ser 

adotadas medidas preventivas, e mitigadoras considerando as características do 

relevo, como tipo de solo e direção de escoamento de águas superficiais, sendo 

assim para este empreendimento foi adotado uma medida simples.  

E segundo a Secretaria Municipal Ecologia e Meio Ambiente de um parecer 

em relação a qual medida deve ser tomada em relação as erosões o qual foi datada 

20 de julho de 2018, Conforme; 

Detectada na área a existência de uma valeta, a qual serve como local de 
escoamento de água da chuva, proveniente das áreas mais altas, o que 
acaba por originar uma área úmida. Conforme projeto apresentado o 
requerente projetou um lago como uma medida mitigadora de forma a evitar 
e conter possíveis problemas provenientes de precipitações e umidade, o 
qual poderá constituir uma possível área de lazer futuramente. 
 

Sendo assim pode notar o local destinado para esta medida a seguir nas 

Figuras: 
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Figura 24 – Local destinado ao recebimento de aguas pluviais, Fonte: Projeto Urbanístico. 

 

Figura 25 – Local destinado ao recebimento de aguas pluviais. 
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Figura 26 – Local destinado ao recebimento de aguas pluviais. 

 

Quando o loteamento estiver em fase mais avançada de construção e a 

pavimentação sendo realizada, será adotada a ligação das tubulações internas das 

aguas pluviais na rede existentes no entorno do empreendimento de modo a conter 

a erosão do solo do loteamento, evitando que o solo proveniente do 

empreendimento venha interferir no leito Arroio da Lagoa.  

Uma vez que ocorra a erosão, haverá assoreamento do arroio interferindo 

no fluxo do rio nas demais áreas pela qual o mesmo passa, sendo assim, deve-se 

ter a máxima atenção para esta questão. Desta forma os dimensionamentos foram 

realizados de modo a evitar que haja transbordamento das mesmas e prejuízos aos 

moradores do local. 

A imagem a seguir demonstra a localização da ligação da tubulação interna 

do empreendimento na rede existente no seu entorno. 
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Figura 26 – Projeto de Drenagem. 
 
 

9.7.4 Impacto de vibração 

Antes do início da obra haverá necessidade de realização de serviços de 

terraplanagem do solo, onde tratores e equipamentos estarão atuando. Durante a 

fase de execução das obras haverá movimentação de caminhões na área interna do 

empreendimento e na área externa, pois os resíduos, principalmente da construção 

civil precisarão ser transportados, assim como os materiais de construção a serem 

utilizados na obra, desta forma a situação não é classificada como incômoda, visto 

que a movimentação de máquinas e caminhões se faz necessária para que a obra 

aconteça. 

Durante a fase de execução também podem ser utilizados maquinários 

específicos para a realização da fundação das residências, como por exemplo, o 

equipamento de bate estacas. As vibrações e ruídos destes equipamentos, ficam 
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concentradas em um único local, as vibrações geradas estarão dentro dos níveis 

aceitáveis sem incômodo para a vizinhança. 

Depois de concluída a obra para o início da operação do empreendimento, o 

mesmo não apresentará equipamentos ou outros elementos que gerem vibração 

excessiva. 

9.7.5 Geração de tráfego 

Durante o período de obras a geração de tráfego no local será constituído 

principalmente por veículos de grande porte como caminhões e máquinas. 

Como o início do aumento populacional na área do empreendimento, 

considerando a ocupação de todos os lotes, um total de 71, haveria aumento de 71 

famílias neste local, supondo que cada família possua um veículo, seriam 71 novos 

veículos circulando pelas vias internas do empreendimento e nas ruas ao entorno. 

A principal via de acesso ao empreendimento é a Rua Ana Betezek, além 

dessa rua há vias secundária a qual podem ser utilizadas para acessar o 

loteamento, sendo a Rua Venezuela e a Rua Chile. Referindo-se as ruas podemos 

verificar imagem da situação atual das vias a seguir; 

 

Figura 26 – Inexistência de sinalização Vertical na Rua Ana Betezeke 
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Figura 28 – Inexistência de sinalização vertical na entrada secundaria (Rua Venezuela) 

 

Figura 29 – Inexistência de sinalização Vertical na entrada secundaria (Rua Chile) 
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Conforme as imagens acima, pode-se perceber que existe sinalização 

somente no cruzamento com a linha férrea, nas demais ruas não há nenhum tipo de 

sinalização vertical, faixa de pedestres dentre outras sinalizações de trânsito exigida 

pelos órgãos responsáveis. 

No entanto, as vias mostram que tem um potencial para receber esse 

empreendimento após passarem por uma adequação na pavimentação e na 

sinalização. Dessa forma o projeto de pavimentação e sinalização do 

empreendimento deverá prever o aumento de fluxo de veículos, sendo assim, 

medidas de melhoria na sinalização devem ser planejadas para que não haja 

problemas no fluxo de veículos ao entorno do loteamento. 

 

 

 

 

 

 

10. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Na tabela a seguir é apresentada a Matriz de Impactos Ambientais, para as 

fases de planejamento, construção e operação. O objetivo da matriz é facilitar a 

visualização simplificada dos impactos ambientais do empreendimento. 

 

Natureza Ordem Magnitude Duração 

P – Positivo 

N – Negativo 

D – Direto 

I – Indireto 

A – Alta 

M – Média 

B – Baixa 

P – Permanente 

T - Temporária 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS – LOTEAMENTO RESIDENCIAL REBESCO – FASE DE PLANEJAMENTO 

FASE 
COMPONENTES E 
INTERVENÇÕES 

IMPACTO 
COMPONENTES AVALIADOS 

MEDIDAS 
NATUREZA ORDEM MAGNITUDE DURAÇÃO 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O
 

 

PAISAGEM NATURAL 

Alteração do skyline, 

obstrução da visão do 

horizonte. 

 

N 

 

D 

 

A 

 

P 

 

O zoneamento já não 

permite a verticalização. 

 

 

 

VEGETAÇÃO 

 

 

Eliminação 

pontual de 

vegetação. 

 

 

 

P 

 

 

 

D 

 

 

 

B 

 

 

 

P 

A área em si não possui 

mais vegetação e ainda 

área será compensada 

por meio de elaboração 

de projeto de arborização  

CARACTERIZAÇÃO 

DE USO E 

OCUPAÇÃO DO 

SOLO 

O empreendimento será 

mais denso que o 

habitual na vizinhança. 

 

 

N 

 

 

D 

 

 

A 

 

 

P 

Adequação do sistema 

vário e uso de áreas 

institucionais. 
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P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

 

 

REDES DE 

ÁGUA E 

ESGOTO 

Há disponibilidade de 

rede de água e de 

esgotamento nas ruas ao 

entorno do loteamento 

proposto. 

 

 

 

P 

 

 

 

D 

 

 

 

A 

 

 

 

P 

 

Prevê a ligação na rede 

existentes da 

concessionária. 

 

REDE DE ENERGIA 

ELÉTRICA E 

ILUMINAÇÃO 

Há disponibilidade de 

atendimento à demanda 

de energia para o 

empreendimento. 

 

 

 

P 

 

 

 

D 

 

 

 

A 

 

 

 

P 

Verificar viabilidade junto 

ao órgão competente e 

prever ligação na rede 

existente ao entorno do 

empreendimento. 

 

 

DRENAGEM PLUVIAL 

Incidência pluviométrica 

no relevo, redução da 

capacidade de 

impermeabilização do 

solo. 

 

 

P 

 

 

D 

 

 

A 

 

 

P 

Uso de artifícios de 

engenharia para receber o 

escoamento interno das 

aguas pluviais, e conter 

possíveis impactos. 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS – LOTEAMENTO RESIDENCIAL REBESCO – FASE DE CONSTRUÇÃO 

FASE 
COMPONENTES E 
INTERVENÇÕES 

IMPACTO 
COMPONENTES AVALIADOS 

MEDIDAS 
NATUREZA ORDEM MAGNITUDE DURAÇÃO 

C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O
 

 

AR 

Poluição sonora devido a 

implantação do 

empreendimento 

 

N 

 

D 

 

A 

 

T 

Uso de EPI’s para 

funcionários. Manutenção de 

máquinas e equipamentos. 

 

 

 

 

RELEVO 

 

Movimentação do solo, 

patamarização e 

direcionamento do 

escoamento das águas 

pluviais. 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

P 

Fiscalizar a patamarização e 

seus taludes. Considerar o 

relevo de escoamento das 

águas. Usando de técnicas de 

engenharia para a contenção 

temporária no local por parte 

do empreendedor. 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
  

 

 

VIAS URBANAS 

 

 

Maior fluxo de veículos 

grandes 

 

 

 

N 

 

 

 

I 

 

 

 

A 

 

 

 

T 

Evitar transporte de cargas 

acima da capacidade 

permitida. Utilizar-se de 

equipamentos de sinalização 

para manobras de veículos 

em vias públicas. 
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C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

 

 

REDES 

DE 

ÁGUA 

 

Atender as 

condicionantes 

impostas pela Sanepar 

 

 

P 

 

 

I 

 

 

B 

 

 

P 

Interligação na rede 

adjacente, apenas 

reforçando a infraestrutura 

da rede de abastecimento 

existentes no entorno, por 

parte do empreendedor. 

 

REDE DE 

ESGOTO 

Atender as 

condicionantes 

impostas pela Sanepar 

 

 

P 

 

 

I 

 

 

B 

 

 

P 

Interligação da rede de 

esgoto do loteamento à rede 

de esgoto da Sanepar por 

parte do empreendedor. 

REDES DE 

ENERGIA 

ELÉTRICA E 

ILUMINAÇÃO 

 

Atender as 

condicionantes 

impostas pela Copel 

 

 

P 

 

 

I 

 

 

B 

 

 

P 

O empreendedor deverá 

executar o projeto conforme 

aprovado. Interligação da 

rede de energia elétrica do 

loteamento à rede da 

Copel. 

 

RUÍDOS 

Poluição sonora devido 

à implantação do 

empreendimento 

 

N 

 

D 

 

A 

 

T 

Uso de EPI’s para 

funcionários. Manutenção de 

máquinas e equipamentos. 



 
57  

 
 
 

C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

S
A

N
E

A
M

E
N

T
O

 

RESÍDUOS 

SANITÁRIOS 

(PAPEIS) 

Não há sistema de 

esgotamento sanitário 

na área interna do 

loteamento. 

 

 

N 

 

 

D 

 

 

A 

 

 

T 

Prever canteiro de obras 

com sanitários para 

funcionários. 

 

RESÍDUOS DA 

CONTRUÇÃO 

CIVIL 

Geração de resíduos 

durante a obra. 

 

N 

 

D 

 

A 

 

T 

Prever canteiro de obras com 

caçambas de coleta 

específicas. 

 

 

ESGOTO 

Não há sistema de 

esgotamento sanitário 

na área interna do 

loteamento. 

 

 

N 

 

 

D 

 

 

A 

 

 

T 

Prever canteiro de obras 

com sanitários 

provisório para 

funcionários (Banheiro 

químicos) 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS – LOTEAMENTO RESIDENCIAL REBESCO – FASE DE OPERAÇÃO 

FASE 
COMPONENTES E 
INTERVENÇÕES 

IMPACTO 
COMPONENTES AVALIADOS 

MEDIDAS 
NATUREZA ORDEM MAGNITUDE DURAÇÃO 

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O
  

 

ÁGUAS 

PLUVIAIS 

Aumento da 

impermeabilização do solo 

devido à pavimentação 

interna das vias e 

construção de residências. 

 

 

N 

 

 

D 

 

 

M 

 

 

P 

Uso de métodos de 

contenção usando da 

engenharia sendo de 

responsabilidade do 

empreendedor. 

A
S

P
E

C
T

O
S

 U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

O
S

 

 

 

DENSIDADE 

POPULACIONAL 

 

 

Adensamento na área de 

implantação. 

 

 

 

P 

 

 

 

D 

 

 

 

A 

 

 

 

P 

Construção de 

residências com 

até 2 pavimentos, 

conforme prevê a 

Lei de 

Zoneamento. 

 

 

 

MERCADO 

IMOBILIÁRIO 

 

Valorização das áreas ao 

entorno do 

empreendimento, 

especulação imobiliária e 

segregação socioespacial 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

P 

Estabelecer em 

contrato um 

padrão mínimo de 

para construção 

das residências 

por parte dos 

adquirentes. 
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O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

A
S

P
E

C
T

O
S

 U
R

B
A

N
IS

T
IC

O
S

  

 

 

 

 

QUALIDADE 

URBANÍSTICA 

 

 

 

Alteração do microclima 

local (aumento da taxa de 

impermeabilidade e 

utilização de alvenaria) 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

P 

Previsão de 

arborização e 

áreas verdes. 

Construções 

deverão atender as 

taxas de uso e 

ocupação do solo 

conforme o 

zoneamento. 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 U

R
B

A
N

A
  

 

 

 

 

VIAS URBANAS 

 

 

 

 

 

Aumento do fluxo de 

veículos 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

P 

Projeto de 

sinalização e 

pavimentação 

adequados. Prever 

recuos para lotes 

de esquina 

conforme lei de 

Uso e Ocupação 

do Solo. 
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O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

U
R

B
A

N
A

 

 

 

VIAS URBANAS 

 

 

 

Aumento da demanda de 

estacionamento no entorno 

 

 

 

N 

 

 

 

I 

 

 

 

M 

 

 

 

P 

 

Prever espaços para 

vagas dentro dos 

lotes. 
S

A
N

E
A

M
E

N
T

O
 

 

 

 

 

 

 

 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento da geração de 

resíduos domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

O empreendedor 

realizará a 

implantação de 

lixeiras para 

armazenamento de 

separação de 

resíduos. 

Promoção pública de 

educação sobre 

separação e correta 

destinação de 

resíduos sólidos. 
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11.  CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A atividade proposta ao Loteamento Residencial Rebesco está de 

acordo com as diretrizes do uso do solo proposto para a localidade, atendendo 

ao Plano Diretor de Irati, Lei 4.228 de 2016. 

Em geral, pode-se dizer que a implantação do empreendimento 

ocasionará grande impacto na Área de Influência Direta, basicamente no bairro 

Rio Bonito e pouco impacto sobre o município como um todo. No qual esses 

impactos podem possuir caráter negativo e positivo, entretanto, o 

empreendimento está cumprindo com as exigências do Plano Diretor e deste 

estudo, devendo se obter de saldo positivo quanto as melhorias realizadas em 

relação a infraestrutura urbana e principalmente geração de moradias e 

empregos. 

Os impactos positivos na área de influência decorrem da implantação de 

empreendimento residencial, possibilitando melhoria dos equipamentos 

públicos e de infraestrutura presentes ao entorno do empreendimento, criação 

de nova área de lazer por meio da implantação de um lago com calçadas e 

ciclovias no seu entorno como apresentado no projeto, bem como valorização 

imobiliária dos imóveis da região. 

Os impactos negativos são, em resumo, as interferências na paisagem e 

alteração ambiental, há a necessidade de readequação de alguns serviços 

básicos, modificações no trânsito da região, atenção especial aos córregos que 

estão próximos ao empreendimento, todos quais deverão ter as soluções aqui 

propostas atendidas, permitindo a expansão saudável da cidade. 
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13.  ANEXOS 

 

 


