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RESUMO 
Estabelecido pelo Estatuto das Cidades, o Estudo de impacto de vizinhança tem como objetivo prever os possíveis danos e/ou benefícios que um 
empreendimento poderá causar no seu entorno, além de oferecer sugestões e meios mitigadores a esse. O estudo em questão é uma proposta para a 
implantação de um Museu da Colonização e uma praça na região central da Cidade de Cascavel-PR onde atualmente existe um moinho de trigo 
desativado, caracterizando assim um vazio urbano. Ainda, uma característica marcante dos habitantes do local é o empreendedorismo, fazendo com 
que a taxa de crescimento seja significativa. Visto isso e analisando o contexto de grandes cidades – nas quais a existência de áreas verdes é essencial 
-, surge a ideia de criar uma continuação a um espaço de lazer já existente na cidade, inserido na zona central: a Praça Wilson Joffre. A importância 
desse empreendimento está objetivamente na criação de um espaço cultural e de lazer para a população de todo o município, beneficiando inclusive os 
moradores da zona central – a qual tende a ser progressivamente mais adensada – que terão na proposta paisagística o jardim que os apartamentos não 
permitem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Museu da colonização, Estudos de impacto de vizinhança, impactos ambientais 
 
NEIGHBORHOOD IMPACT STUDIES FOR THE CONSTRUCTION OF A MUSEUM OF SETTLEMENT AND SQUARE IN THE 
CENTER OF CASCAVEL TOWN - PR 
 
ABSTRACT 
 
Estated by the City Statute, the neighborhood impact study aims to predict the potential damage and / or benefits that an enterprise can have on its 
surroundings, and offers suggestions and mitigating means to this. The study in question is a proposal for the establishment of a Museum of 
Colonization and a square in the central city of Cascavel-PR where there is currently a disused flour mill, characterizing an urban void. Still, a 
hallmark of the inhabitants of the place is entrepreneurship, this causes the growth rate is high.Seen it and analyzing the context of large cities - in 
which the existence of green areas is essential - arises the idea of creating a sequel to an existing recreational space in the city, located on the central 
area: the Place Wilson Joffre. The importance of this development is objectively in creating a cultural space and leisure for the population of the entire 
municipality, including benefiting the residents of the central area - which tends to be progressively more dense - which have in the proposed 
landscaped garden that apartments they do not allow. 
Keywords: Museum of Colonization, Neighborhood Impact Studies, Environmental Impacts 
 
 
Estated by the City Statute, the neighborhood impact study aims to predict the potential damage and / or benefits that an enterprise can have on its 
surroundings, besides offering suggestions and mitigating means to this. The study in question is a proposal for the establishment of a Museum of 
Colonization and a square in downtown of Cascavel-PR where there is currently a disabled flour mill, characterizing an urban void. Still, a hallmark 
of the inhabitants of the place is entrepreneurship, that makes the growth rates higher. Seen it and analyzing the context of large cities - in which the 
existence of green areas is essential - arises the idea of creating a sequel to an existing recreational space in the city, located on the central area: the 
Wilson Joffre Plaza. The importance of this development is objectively in creating a cultural space and leisure for the population of the entire city, 
including benefiting the residents of the central area - which tends to be progressively more dense - which have in the proposed landscaped garden 
that their apartments do not allow. 
Keywords: Museum of Colonization, Neighborhood Impact Studies, Environmental Impacts 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A maneira como são utilizados os imóveis urbanos – ainda que em consonância com a Lei – não diz respeito 
apenas à relação entre o proprietário do lote ou empreendimento e o poder público. Cada interferência na utilização ou 
ocupação de um determinado lote urbano produz impactos sobre seu entorno, podendo interferir diretamente na vida e 
na dinâmica urbana de outros. Quanto maior o empreendimento, tanto maior o impacto que ele produzirá sobre a 
vizinhança, seja de forma positiva ou negativa. 
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A legislação urbanística tradicional atribui ao Zoneamento à função de garantir a proteção da população em 
relação aos usos incômodos, à medida que estabelece zonas homogêneas, no interior das quais apenas determinados 
usos são permitidos. 

O Zoneamento por si só não é capaz de mediar todos os conflitos de vizinhança, apesar de, em inúmeras cidades, 
ter sido capaz de garantir a proteção da qualidade de vida de alguns bairros – principalmente aqueles ocupados por 
residências unifamiliares. Estes últimos podem comportar grandes empreendimentos que, mesmo atendendo os 
requisitos da Lei, provocam profundos impactos nas vizinhanças: sobrecarga no sistema viário, saturação da infra-
estrutura – drenagem, esgoto, energia elétrica, telefonia –, sombreamento e poluição sonora, entre outros. 

O Estatuto da Cidade prevê o Estudo de Impacto de Vizinhança, um instrumento que mede os interesses 
privados dos empreendedores e o direito à qualidade urbana daqueles que moram ou transitam em seu entorno. Sendo 
assim, o objetivo do Estudo de Impacto de Vizinhança democratiza o sistema de tomada de decisões sobre os grandes 
empreendimentos a serem realizados na cidade, dando voz a bairros e comunidades que estejam expostos aos impactos 
dos grandes empreendimentos. 

O presente trabalho refere-se à elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança para a construção do Museu da 
Colonização. Tem como objetivo oferecer referenciais que permitam avaliar, quantificar e delimitar os efetivos 
impactos que o empreendimento em análise poderá causar no sistema viário, meio ambiente, infra-estrutura urbana e 
aspectos econômicos. 

Este relatório atenderá as diretrizes básicas que estabelece o Plano Diretor da Cidade de Cascavel, para a 
Elaboração do EIV que aponta as análises a serem efetivadas, e terá como objetivos principais a minimização de 
possível impacto, ocasionado pelo empreendimento, no entorno da região, a maximização da segurança e fluidez do 
trânsito no seu entorno e um planejamento de execuções das intervenções urbanas que se fizerem necessárias. 

 
 
2. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Cascavel é uma cidade cuja característica marcante de sua população é o empreendedorismo, 

consequentemente a taxa de crescimento da cidade é alta. Analisando o contexto de grandes cidades, nas quais a 
existência de áreas verdes urbanas é essencial, surge a ideia de criar uma continuação para um espaço de lazer já 
existente na cidade, inserido na zona central, a Praça Wilson Joffre.      
 A proposta consiste na utilização da quase totalidade de uma quadra adjacente e na quadra seguinte a essa – 
localizada entre as ruas Rio Grande do Sul e São Paulo – para a implantação de uma praça com vegetação e o Museu da 
Colonização. 

2.1 ÁREA PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO 
A obra será inserida no centro de Cascavel, nas quadras 389 e 390 do loteamento 001, com a possibilidade, ou 

não, do fechamento da Rua Visconde de Guarapuava entre as quadras citadas. 

2.2 DADOS DOS TERRENOS E ÍNDICES URBANÍSTICOS 

QUADRA 389        
Área= 12.100,00 m2 
Zona ZEA 1- Centro 2 
Recuo Frontal Mín. 5m                      
Recuos Lateral e Fundos Mín.  H/20 
Taxa de Ocupação Máx. 70% = 8.470,00 m2    
Taxa de Permeabilidade Mín.   30%=3.630,00 m2 
Coef. De Aproveitamento 5 =60.500,00 m2   

       
  

QUADRA 390         
Área= 9.700,00 m2 
Zona ZEA 1- Centro 1 
Recuo Frontal Mín. ----                                  
Recuos Lateral e Fundos Mín.  H/20 
Taxa de Ocupação Máx. 80% =7.760,00 m2     
Taxa de Permeabilidade Mín.  20%=1.940,00 m2 
Coef. De Aproveitamento 5 (Máx. 7 com Outorga 
Onerosa)      
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2.3 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

                                                   

 

2.3 JUSTIFICATIVAS PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A importância da construção da Praça e do Museu da Colonização está na criação de um espaço cultural e de 

lazer para a população de todo o município e principalmente manter viva a memória da cidade. Além disso, 

ocupará um espaço atualmente considerado como vazio urbano, onde já existe toda infraestrutura necessária e o uso 

é previsto pela Lei de Zoneamento da cidade de Cascavel.  

 

Área da implantação do Museu-Antigas instalações de um Moinho de Trigo - Fonte: Google Earth. 
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2.4 LEGISLAÇÃO DISCIPLINADORA 

Lei nº 2.582/96 – CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

Lei nº 28/2006 – PLANO DIRETOR DE CASCAVEL 

Lei nº 6.179/2013 – USO DO SOLO 

NBR 9050/04 - ACESSIBILIDADE 

NBR 9077/02 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Lei nº 13.331/01- VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO RESULOÇÃO 160/04 -CONTRAN 

RESOLUÇÃO 307/02 – CONAMA 

NBR 10.151/00 – EMISSÃO DE RUÍDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

2.5 MACRO LOCALIZAÇÃO 
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2.6 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO 

 
 

 
3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, o relato de vivências e experiências, visitas ao local e 

região de entorno, afim da produção do artigo para posterior divulgação em evento técnico-científico. 

 
4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 

4.1 IMPACTOS OU CONFLITOS REFERENTES AO SISTEMA VIÁRIO, INFRAESTRUTURA 
URBANA, MEIO AMBIENTE E ASPECTOS ECONÔMICOS 

4.4.1 SISTEMA VIÁRIO 

 Volume de tráfego de veículos gerado 
Polos geradores de tráfego são aquelas atividades que, mediante a oferta de 

bens e/ou serviços, produzem ou atraem um grande nº de viagens, e 
consequentemente, causam reflexos na circulação do tráfego do entorno, tanto em 
termos de acessibilidade e fluidez de toda uma região, como em termos de 
segurança de veículos e de pedestres. (Denatran, 2001) 

Conforme levantamento in loco, foi observado que as ruas do entorno já possuem um tráfego elevado (ver 
tabela 01) e, com a construção do museu, espera-se que esses valores aumentem. Serão necessários, portanto, o 
reforço da sinalização existente e a previsão local para embarque e desembarque, a fim de evitar que a atividade 
ocorra na pista.   
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RUA RIO GRANDE 
DO SUL 

QUANTIDADE DE VEICULOS A 
CADA 10 MINUTOS 

MÉDIA CARROS PARADOS 
NO SEMÁFARO 

12:00 - 12:30 180 ~ 200 15 
12:30 - 13:00 170 ~ 190 
17:30 - 18:00 300 ~305 30 
18:00 - 18:30 350~360 

RUA SÃO PAULO 
QUANTIDADE DE VEICULOS A 
CADA 10 MINUTOS 

MÉDIA CARROS PARADOS 
NO SEMÁFARO 

12:00 - 12:30 170~190 10 
12:30 - 13:00 170 ~ 190 
17:30 - 18:00 250~260 30 
18:00 - 18:30 350~360 

Tabela 01 – Levantamento quantidade de veículos 

 Demanda de estacionamento 

Com o aumento do fluxo de veículos é inevitável a maior procura por vagas. Em razão disso, de acordo com 
a lei Nº 6.179/2013 (USO DO SOLO) compete ao empreendimento é prever área de estacionamento no interior do 
terreno, sendo estabelecido para atividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais (exceto 
jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais e reservas ecológicas), 1 vaga a cada 50 m² da área de sala ou loja. 

 Aumento do fluxo de pedestres 

Inevitavelmente, com a criação de um novo empreendimento, há intensificação no trânsito de pedestres. A fim 
de evitar acidentes envolvendo pedestres e facilitar o fluxo desses, medidas de sinalização de trânsito e soluções 
arquitetônicas podem ser adotadas na proposta.         
 Para a primeira, a inserção de mais faixas de pedestres nos cruzamentos das ruas São Paulo x Casto Alves, São 
Paulo x Visconde de Guarapuava e Visconde de Guarapuava x Rio Grande do Sul, além de um semáforo no cruzamento 
da Rua São Paulo x Visconde de Guarapuava. Em relação à segunda, pelo projeto englobar duas quadras, há a 
possibilidade de se propor uma passarela que as interligue.  

 Demanda de transporte público 

Por estar localizado num ponto central entre os três terminais de transbordo, a região é atendida por 8 linhas de 
ônibus, distribuídas durante todo o dia. Possivelmente, a principal alteração necessária será durante os fins de semana e 
feriados, pois devido tratar-se de um empreendimento de cultura e lazer, espera-se um maior movimento durante esses 
dias, justamente nos quais a frota de transporte público opera em quantidade reduzida.    
 Como parte da proposta de medidas mitigadoras serão revitalizados os pontos de ônibus existentes. Esses 
possuíram abrigo contra intempéries, banco de espera e totem informativo, tornando-os melhor equipados para o 
atendimento da população. 

4.1.2 ASPECTOS SÓCIO-ESPACIAL, ECONÔMICO E CULTURAL 

 Valorização do valor imobiliário 

O empreendimento trará fortalecimento econômico para as atividades exercidas em seu entorno uma vez que 
atrairá o público para uma área onde hoje existe um vazio urbano. Os imóveis e as atividades comerciais no entorno 
serão valorizadas.  

 Alterações de distribuição de trabalho e renda 

A construção de um museu na cidade de Cascavel irá criar mais empregos para a população, melhorando a 
qualidade de vida, do meio urbano e a economia, favorecendo o comércio do entorno e o crescimento da cidade.  

 Alteração da paisagem 

Atualmente a paisagem encontra-se abandonada, uma vez que, o moinho presente na quadra onde será inserida 
a obra está desativado. A construção do museu da colonização, além de valorização econômica, trará melhoria da 
paisagem e será um novo ponto turístico. 
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 Cultura para colégios próximos 

Na definição do International Council of Museums (ICOM, 2001), "museu é uma instituição permanente, sem 
fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, 
difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade".
 Levando isso em conta e a existência de três colégios próximos ao local da edificação, ela pode ser uma 
extensão do que os colégios oferecem ao alunos, podendo ser um local de aprendizagem, encontro com os amigos e 
desenvolvimento de atividades ao ar livre.   

4.1.2 INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS 

 Calçadas 

A calçada tem papel fundamental na mobilidade urbana. Garantindo a 
acessibilidade ou a limitando, quando sua construção não contempla o trânsito livre e sua 
conservação não é adequada, representando inúmeros riscos aos pedestres. Os responsáveis 
pela construção e manutenção das calçadas são os proprietários dos imóveis, enquanto que o 
poder público responde pelas normas e fiscalização (MOSCHETTI,2012).  

  No entorno dos lotes que será proposto o museu e suas demais construções, foi observado nas calçadas a 
existência de buracos, árvores e suas raízes, paralelepípedos soltos, algumas esquinas não possuem rampas para 
deficiente físico e as que possuem, estão parcialmente destruídas, dificultando a passagem dos pedestres e deficientes 
físicos. 

 Projetos de melhoria do passeio público devem ser realizados, visando calçadas adequadas, amparadas nas 
normas e leis. Calçadas adequadas devem conter faixa livre (largura mínima 1,20m) - área do passeio ou calçada 
destinada exclusivamente à circulação de pedestres. Faixa de serviço (largura mínima 0,75m) - destinada à colocação de 
árvores, rampas de acesso para veículos ou pessoas com deficiências, poste de iluminação, entre outros. Faixa de acesso 
(sem largura mínima) - área em frente a imóvel ou terreno, onde podem estar a vegetação, rampas, toldos, entre outros, 
desde que não impeçam o acesso aos imóveis. Os rebaixamentos das calçadas (rampas para deficiente físico) devem 
estar localizados na direção do fluxo de pedestres. Podem estar situados nas esquinas ou em outro local da quadra. De 
acordo com a largura e as características das calçadas, os rebaixamentos podem ter diferentes formas (CREA-BA,2009).
 Para assegurar que o pedestre não sofra risco de escorregões e queda, deve se optar por pisos não 
escorregadios, como paver e megadreno. Além de executar sinalização com piso podo tátil em torno do mobiliário 
urbano para permitir segurança à pessoa com deficiência visual. Também se faz necessário readequar a arborização 
urbana nas vias, com escolha da espécie ideal, partindo do conhecimento das características da própria espécie e do 
local, sendo que em todo o entorno possui rede elétrica que devem ser levadas em consideração. 
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 Equipamentos Urbanos 

o Sistema de distribuição de água 

  Criado em 1998, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR é responsável 
pelo abastecimento de água tratada do município além da coleta e do tratamento de esgoto, ainda, a autarquia, é 
responsável pela drenagem de águas pluviais, limpeza urbana e pelo gerenciamento do sistema municipal de meio 
ambiente. O abastecimento de água potável será feito pela concessionária SANEPAR. O projeto prevê um reservatório 
metálico para água potável. 

o Sistema de esgoto sanitário 

  O esgoto utilizado na obra será ligado à rede pública, sem nenhum impedimento da concessionária local - 
SANEPAR. O volume gerado pelo empreendimento não prejudicará de nenhuma forma o esgotamento local, pois seu 
volume diário não é excessivo. 

o Sistema de distribuição de energia 

  Atualmente o país passa por uma escassez hídrica, que pode vir a refletir na geração de energia elétrica, mas 
contamos com planos de governos exatamente elaborados para esses períodos secos do ano e acreditamos que isso não 
irá refletir diretamente no abastecimento elétrico. Como a área está localizada em perímetro urbano e dentro do leque de 
desenvolvimento do município, a COPEL não terá dificuldades em fornecer o potencial energético necessário ao 
empreendimento. 

o Telefonia/ comunicação 

  O empreendimento utilizará os serviços existentes de telefonia e comunicação fornecidos pelas diversas 
concessionárias que atendem ao Município de Cascavel (OI, TIM; CLARO, Etc.), sendo a que mais se destaca na região 
a operadora TIM. 

o Distribuição de serviços 

Encontram-se próximo ao empreendimento posto de combustível, além de um banco, lotérica, receita federal 
entre outros. 

 Sinalização 

  De acordo com o Código de Transito Brasileiro, sinalização gráfica horizontal é aquela executada sobre o 
pavimento de uma via para o controle, advertência e orientação ou informação do usuário. São faixas e marcas feitas no 
pavimento, com tinta refletiva, de preferência, e nas cores amarela e branca.     
 Sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de 
comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de 
caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas.             
 No entorno dos terrenos a sinalização horizontal possuem falhas e estão desgastadas por muito tempo sem 
manutenção. Já a sinalização vertical está em geral, em bom estado, semáforos funcionam, existem placas com as 
nomenclaturas das ruas, mas algumas placas necessitam ser trocadas.      
 Com o grande fluxo de veículos e pessoas que o empreendimento irá gerar, deve-se abrir uma licitação para 
que uma empresa assuma a revitalização e pintura da sinalização tanto vertical, quanto horizontal proporcionando maior 
segurança aos pedestres e motoristas, melhorando a visualização dos estacionamentos e das áreas proibidas de 
estacionar, como os pontos de ônibus. Visando melhorar a segurança e o ordenamento do trânsito em vias que se 
tornaram mais importantes e de grande fluxo de veículos.       
 A mesma empresa deverá elaborar e executar projeto de sinalização turística para indicar o museu, além de 
instalar em anexo ao semáforo, semáforo para pedestre, propiciando ao pedestre a preferência de passagem em vias 
públicas, través da luz semafórica, conforme preceitua o artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro.  

 Pista de rolamento 

 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a pista de rolamento é a via utilizada para a circulação de veículos, 
identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.  
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Todas as ruas do entorno do empreendimento se caracterizam como arteriais (limite de 60km/h), interseções em nível, 
controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito 
entre as regiões da cidade.           
 A Rua Rio Grande do Sul e a São Paulo possuem faixa de rolamento para três veículos além de uma faixa de 
estacionamento no lado esquerdo a cada sentido de via, o que dá fluidez ao tráfego, e passeio com dimensões conforme 
indicado em legislações pertinentes. A Rua Visconde de Guarapuava possuem faixa de rolamento para dois veículos, 
com sentido duplo, e estacionamento dos dois lados da rua. A Rua Castro Alves possuem faixa de rolamento para dois 
veículos, com sentido único com estacionamento dos dois lados. As pistas de rolamento das Ruas Rio Grande do Sul, 
Castro Alves e Visconde de Guarapuava se encontram em um bom estado de conservação. A Rua São Paulo possui 
alguns buracos e deformações em seu trajeto. Em razão disso, é necessário fazer a recuperação das pistas de rolamento, 
e sua manutenção periódica assim como das outras vias, para manter a pista sem obstáculos que possam causar algum 
tipo de acidente. 

4.1.3 MEIO AMBIENTE 

 Poluição por aumento de tráfego de veículos 

Como o museu será implantado em uma área de vazio urbano, as ruas no entorno terão aumento de tráfego de 
veículos gerado pelas atividades que serão oferecidas no museu e na praça.  Com o aumento de circulação de veículos 
no entorno haverá a produção de mais gás carbônico no local. 

O aumento na produção de gás carbônico no local será compensado com a plantação de árvores na quadra da 
praça, que será arborizada e contará também com vegetação rasteira contribuindo para a renovação do ar no entorno. 

 Poluição sonora 

Com o aumento de circulação de veículos no entorno haverá o consequente aumento da poluição sonora. O 
aumento na emissão de ruídos causado pela circulação de veículos será compensado pela instalação de uma fonte de 
água na da praça. 

 Retirada de árvores sob a fiação 

A reurbanização do entorno provocada pela implantação do Museu e Praça acarretará na retirada de algumas 
árvores sob a fiação elétrica. São árvores grandes e inadequadas ao local.      
 A retirada das árvores de grande porte existentes sob a fiação pública no entorno do empreendimento será 
mitigada pelo plantio de espécies de porte adequado à altura da rede elétrica e as calçadas do entorno. 

o Árvores indicadas para calçadas públicas sob a fiação elétrica: 

  Segundo a cartilha de Arborização de Vias Públicas da Copel a altura e o diâmetro da copa da árvore adulta são 
características fundamentais na seleção de árvores.  Abaixo estão listados alguns exemplos de árvores ideais, de acordo 
com Pivetta & Silva Filho (2002), apud GUIA (1988): 

Brunfelsia uniflora 

Nome popular: Manacá de jardim                           
Família: Solanaceae 
Ocorrência natural: Brasil 
Porte: 3m 
Copa (formato; diâmetro): arredondada; 2m 
Características das folhas (tamanho; persistência): pequenas; permanentes 
Floração (coloração; época): branca e lilás; setembro a março 
Frutificação (tipo do fruto; época da frutificação): cápsula 
Propagação: mergulhia 
Desenvolvimento da planta: médio 
Observações: não suporta transplante 
Literatura consultada: GUIA, 1988 
 
Cassia bicapsularis 
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Nome popular: Canudo de pito 
Família: Leguminosae/Caesalp. 
Ocorrência natural: Brasil 
Porte: 3m 
Copa (formato; diâmetro): arredondada; 2m 
Características das folhas (tamanho; persistência): pequenas; caducas 
Floração (coloração; época): amarela; janeiro a junho 
Frutificação (tipo do fruto; época da frutificação): vagem; junho a agosto 
Propagação: 
Desenvolvimento da planta: rápido 
Observações: susceptível a broca 
Literatura consultada: GUIA, 1988 
 
Cassia cana 
Nome popular: Cássia dourada ou cana 
Família: Leguminosae/Caesalpinioidea 
Ocorrência natural: Brasil 
Porte: 3m 
Copa (formato; diâmetro): arredondada; 4m 
Características das folhas (tamanho; persistência): médias, permanentes 
Floração (coloração; época): amarelo ouro; fevereiro a abril 
Frutificação (tipo do fruto; época da frutificação): vagem; junho a agosto 
Propagação: 
Desenvolvimento da planta: rápido 
Observações: 
Literatura consultada: GUIA, 1988 
 
Cassia macrantthera 
Nome popular: Cássia macranta 
Família: Leguminosae/Caesalpinioidea 
Ocorrência natural: Brasil 
Porte: 4m 
Copa (formato; diâmetro): arredondanda; 4m 
Características das folhas (tamanho; persistência): pequenas; caducas 
Floração (coloração; época): amarela; março a abril 
Frutificação (tipo do fruto; época da frutificação): vagem; abril a maio 
Propagação: 
Desenvolvimento da planta: rápido 
Observações: 
Literatura consultada: GUIA, 1988 
 

 Permeabilidade do solo 

A permeabilidade do solo será mantida e estará de acordo com a Lei de Zoneamento do Município. Serão 
executados jardins no entorno do Museu e na Praça haverá a cobertura vegetal da maior parte do terreno. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  Reconhecer que a presença do homem traz consequências ao meio ambiente e que a população urbana cresce a 
cada dia nos obriga a analisar as questões urbanas de forma interdisciplinar, assegurando a qualidade de vida dos 
moradores.  

Para promover a sustentabilidade urbana é necessário que sejam tomadas medidas para a proteção do meio 
ambiente natural e urbano, de modo a garantir a função social e ambiental da propriedade na cidade. Assim como 
incentivar atividades econômicas que façam uso dos recursos naturais de forma eficiente, resultando em melhoria da 
qualidade de vida, assegurando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também para as futuras 
gerações. 
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A obra objeto deste estudo será mais um espaço de cultura e lazer para a população, além de eliminar o vazio 
urbano existente hoje naquele espaço. A praça contará com Concha Acústica e fonte de água, paisagismo e 
equipamentos urbanos capazes de oferecer aos usuários horas agradáveis ao ar livre. 

O museu contará com salas para exposições de arte e ateliês onde serão ofertadas oficinas de pintura, escultura e 
outras. Haverá também um espaço aberto para manifestações artísticas. Será projetado dentro do terreno do Museu um 
estacionamento amplo capaz de suprir a demanda por vagas que a construção acarretará. 

Através do Estudo de Impacto de Vizinhança aqui apresentado pode-se concluir que o Museu da Colonização e a 
Praça trarão mais impactos positivos do que negativos para o entorno e a Cidade. 
 
REFERENCIAS 
CREA. Guia prático para a construção de calçadas - Disponível em 

http://www.creaba.org.br/Imagens/FCKimagens/122009/Guia_Pratico_web_Construcao_de_Calcadas_CREA.pdf 

CONTRAN - Código de trânsito brasileiro e legislação complementar em vigor  Disponível em: 

http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/ctb_e _legislacao_complementa.pdf- acesso em 29 agosto 2015 

COPEL. Cartilha de Arborização de Vias Públicas da Copel - disponível em: 

http://www.copel.com/hpcopel/guia_arb/que_arvores_plantar.html acesso em 09 set 2015. 

DENATRAN, Manual de procedimentos para o tratamento dos polos geradores de tráfego. Distrito Federal, 2001. 

Disponível em http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf acesso em 31/08/2015 às 22:00 

h. 

LEI MUNICIPAL Nº 6.179/2013 – Lei de uso do solo do Municipio de Cascavel - Pr 

MOSCHETTI, R. Calçada na medida certa. Diário do grande ABC .São Paulo, 27 jul. 2012. 

INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM. Definição de Museu. Disponível em: 

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/. Acesso em: 01 set 2015.  

PIVETTA, Kathia Fernandes Lopes. SILVA FILHO, Demóstenes Ferreira da. Arborização urbana. 

UNESP/FCAV/FUNEP Jaboticabal, SP – 2002. Disponível em: 

http://www.uesb.br/flower/alunos/pdfs/arborizacao_urbana%20Khatia.pdf Acesso em 15/09/2015 às 17:00 h. 

 
 


