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Apresentação

O EIA e o RIMA

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta, de maneira 
didática e resumida, os resultados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
para o empreendimento Biopark – Parque Científico e Tecnológico de 
Biociências.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um resumo, elaborado 
em linguagem acessível, do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que 
integra o processo de licenciamento ambiental do empreendimento 
no Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um documento técnico no 
qual são identificados e avaliados os impactos ambientais que um 
projeto poderá causar em determinado ambiente. Nesse estudo são 
apresentadas medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias, 
aos impactos ambientais negativos, e potencializadoras, aos impactos 
ambientais positivos. O EIA é um importante instrumento de avaliação 
de impactos ambientais exigido pelas Resoluções do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA n. 01/86 e n. 237/97.

O EIA do Biopark – Parque Científico e Tecnológico de Biociências, 
assim como o respectivo RIMA, foi elaborado por equipe técnica 
multidisciplinar, composta por especialistas dos meios físico, biótico e 
antrópico, conforme solicitado pelo órgão ambiental estadual Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP) como instrumento para concessão do 
licenciamento ambiental prévio do empreendimento, através do Termo 
de Referência (TR), emitido em 06 de dezembro de 2016, pela Diretoria 
de Avaliação de Impacto Ambiental e Licenciamentos Especiais (DIALE), 
integrante do processo de licenciamento prévio que tramita sob nº 
14.303.451-8.

Assim, este relatório traz, de forma sintetizada, as informações contidas 
no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e serve como referência à 
sociedade ao tratar das particularidades do projeto e do ambiente em 
que o mesmo se insere.
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Empreendedor

Empreendimento

Nome fantasia: Parque Tecnológico Biopark
 Biopark – Parque científico e tecnológico de biociências

Endereço: Rodovia PR-182, s/n, km 320/321, Toledo, PR.
 CEP 85.919-899
 
Telefone: (45) 3379-4204
Contato: Flávia Baldório Batista (Engenheira Civil)
Telefone: (45) 3379-4204
E-mail: flavia.baldorio@vitoriaimob.com.br

Instituições parceiras:

Razão social: Vitória Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Nome fantasia: Vitória 

cnpj: 21.526.709/0001-03
Endereço: Rodovia PR-182, s/n, km 320/321, Toledo, PR.
 CEP 85.919-899.

Telefone: (45) 2103-1241 
Representante legal: Luiz Donaduzzi (Diretor)
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Razão social: Assessoria Técnica Ambiental Ltda.

Nome fantasia: Cia Ambiental

cnpj: 05.688.216/0001 - 05

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 
 821, Curitiba/PR.

Telefone: (41) 3336-0888

E-mail: ciaambiental@ciaambiental.com.br

Registro crea: PR - 41043

Registro crbio: 096/07E

Número do ctf ibama: 2997256

Responsável: Pedro Luiz Fuentes Dias  

Coordenador geral e contato: Fernando Alberto Prochmann
 
E-mail: fernando.prochmann@ciaambiental.com.br

Empresa responsável pela 
elaboração do EIA/RIMA:
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Processo de 
Licenciamento Ambiental

O licenciamento ambiental consiste no 
procedimento pelo qual o poder público, 
representado pelos órgãos de controle 
ambiental, autoriza e acompanha a 
implantação e operação de atividades 
que utilizam recursos naturais ou que 
possam causar poluição.

O processo de licenciamento ambiental 
contempla três etapas:

• Licença Prévia
É concedida na fase preliminar de pla-
nejamento do empreendimento. Deve 
aprovar sua localização e concepção, 
atestar a viabilidade ambiental e estabe-
lecer os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos nas próximas 
fases da implementação. É nessa etapa 
que devem ser providenciados o Estudo 
e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA).

• Licença de Instalação
Autoriza a instalação do empreendimento 
e determina as ações ambientais a serem 
implementadas durante a obra.
Nessa fase o empreendedor deve apresentar 
ao órgão ambiental o detalhamento dos 
programas ambientais propostos no EIA.

• Licença de Operação
Autoriza a operação da atividade após a 
verificação do cumprimento do que consta 
nas licenças anteriores e vistoria na área, 
com as medidas de controle ambiental 
e condicionantes determinadas para a 
operação.
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O Biopark foi idealizado pelos empresários Luiz e Carmen 
Donaduzzi, sócios na Prati-Donaduzzi, empresa que tornou-se 
uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, atualmente a maior fabricante 
de medicamentos genéricos do país. 

O sentido da Prati-Donaduzzi sempre esteve em possibilitar melhoras na qualidade 
de vida e na condição socioeconômica de cada um que entrasse na empresa. E foi 
com a visão de incentivar a inovação, a educação e o surgimento de novos negócios, 
que criaram o conceito do Biopark - Parque Científico e Tecnológico de Biociências, 
objeto deste estudo e de processo de licenciamento.

O projeto já foi discutido inclusive no processo de revisão do plano diretor de 
Toledo, tanto é que o Plano Diretor Participativo – Toledo 2050 já prevê a Zona do 
Parque Tecnológico de Biociências – ZPT, e estabelece os setores funcionais e de 
urbanização especial do Biopark, formalizados pelos seguintes atos legais municipais:

Lei Complementar nº 20, de 16 de setembro de 2016, que dispõe sobre a revisão e 
a reformulação do Plano Diretor Municipal – TOLEDO 2050, estabelece diretrizes 
e proposições para o planejamento, desenvolvimento e gestão do território do 
Município.

Lei Municipal nº 2.233, de 16 de setembro de 2016, que dispõe sobre o zoneamento 
do uso e da ocupação do solo urbano no Município de Toledo.

No dia 22 setembro de 2016, o parque também teve o lançamento de sua pedra 
fundamental, com a participação de ilustres representantes do poder público municipal, 
estadual e federal, além de representantes de diversos setores, quando ocorreu o 
lançamento do Programa de Parques Tecnológicos no Paraná, marco regulatório 
do setor, com objetivo de incentivar a parceria entre governo, universidades e setor 
produtivo em prol da inovação e desenvolvimento de novas tecnologias.

Decreto Estadual nº 5145, de 22 de setembro de 2016, institui o Conselho Estadual 
dos Parques Tecnológicos - CEPARTEC, responsável pela implantação do Complexo 
Paranaense de Parques Tecnológicos.

Histórico

Lançamento da pedra fundamentalPerspectiva do projeto
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Nesse contexto, o projeto do parque tem sido trabalhado pela Agência de 
Desenvolvimento do Biopark (ADBIO), que tem como iniciativa coordenar a política 
de desenvolvimento do Biopark através da prospecção de novos projetos, negócios 
e propostas. Seus principais objetivos são:

- A busca de apoio financeiro, econômico e fiscal para as atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

- A construção de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos 
de cooperação entre ADBIO e entre empresas presentes ou não no Bio-
park.

- A criação e consolidação de incubadoras de empresas e demais am-
bientes, como centros de pesquisa e desenvolvimento, promotores da 
inovação.

- A implantação de redes coopera-
tivas para inovação tecnológica.

- A participação internacional para 
inovação e criação de tecnologia.

- A participação em pesquisa e desen-
volvimento com interesse econômico 
e social.
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O empreendimento consiste em um parque tecnológico considerado de terceira 
geração, denominado Biopark – Parque Científico e Tecnológico de Biociências, com 
previsão de instalação para a Rodovia PR-182, s/n, km 320/321, em Toledo, no Paraná.

Situa-se a cerca de 7 km a norte da área urbana de Toledo, com acesso direto pela 
rodovia PR-182, que cruza a área do projeto. Sua localização em relação à malha 
rodoviária da região é apresentada na figura a seguir. 

Descrição do 
Empreendimento

Um parque técnológico de terceira geração, 
também chamado de estruturante, é um 
local criado e estruturado para desenvolver 
e fomentar tecnologias, pesquisas e desen-
volvimento. São frutos de políticas regionais 
ou nacionais,  orientados para promover 

um processo de desenvolvimento sócio-econômico extremamente 
impactante, os parques estruturantes contam com forte investimento 
estatal e são extremamente orientados para o mercado globalizado. 

Parques de 1a geração surgiram de forma mais espontânea, enquanto 
os de 2a geração foram criados através de parcerias de instituições de 
ensino e pesquisa com empresas e apoio estatal, porém com impactos 
bastante regionais.

Localização do Biopark
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Localização do 
Biopark em relação 
à malha rodoviária 
regional.
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Setores e áreas

O Biopark ocupará uma área total de 4.403.836 m², com um núcleo tecnológico de 
240.000 m², sendo dedicado ao fomento de ensino e pesquisa no segmento de bio-
ciências, com áreas indicadas para a construção de prédios universitários. Existem 
também áreas delimitadas para o crescimento residencial, industrial e de comércio e 
serviços.

A integração de áreas industriais, de pesquisa e de moradia é inovadora, e os focos de 
negócio e investimentos são medicamentos, cosméticos, equipamentos, insumos e 
software ligados a saúde humana e animal.

Dessa forma, o Biopark abrangerá atividades diversas, como ensino e pesquisa, mo-
radia, comércio e prestação de serviços, lazer e produção industrial, tornando-se um 
polo de pesquisa, tecnologia e inovação.

O valor de investimento inicialmente previsto para o parque tecnológico é da ordem 
de R$ 100 milhões, com expectativa de que esse montante chegue a R$ 500 milhões 
em cinco anos. Essa variação decorre do fato de que o parque contemplará inicial-
mente o seu “coração tecnológico”, incluindo campus da UFPR, blocos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, incubadora de empresas, hospitais, ginásio, prédio cor-
porativo e outros elementos associados, mas com as expansões nas demais áreas, 
incluindo a industrial, dependentes de novos empreendedores, empreendimentos e 
seus investimentos individuais.

Setor Universitário 1 - SU1
Lotes: 235

Lote área mínima: 600 m2

Gabarito máximo: 20 pavimentos
Taxa de ocupação: 75%

Quadras: duas quadras comerciais com 34,400 m2

Setor de Comércio e Serviços - SCS1
Lotes: 333

Área do lote: 490m2

Gabarito máximo: 14 pavimentos
Taxa de ocupação: 75%

Setor Industrial - SI
Lotes: 34

Lote de área mínima: 1.000 m2

Gabarito máximo: 4 pavimentos
Taxa de ocupação: 70%

Setor Universitário 2 -SU2
Lotes: 608

Lote de área mínima: 450 m2

Gabarito máximo: 8 pavimentos
Taxa de ocupação: 75%

Setor de Comércio e Serviços 2 -SCS2
Lotes: 287

Lote de área mínima: 350 m2

Gabarito máximo: 8 pavimentos
Taxa de ocupação: 75%

Setor Residencial 2 -SR2
Lotes: 2.032

Lote de área mínima: 
250 m2

Gabarito máximo: 4 
pavimentos

Taxa de ocupação: 70%

Setor Residencial 
1 - SR1

Lotes: 367
Lote área mínima: 

600 m2

Taxa de 
ocupação: 60%
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O parque tecnológico deve apresentar um crescimento continuado durante um 
período estimado de 30 anos, durante os quais universidades, empresas e instituições 
diversas devem se instalar na região, fomentando a disponibilidade de moradias, 
comércio e infraestrutura associada. Constitui-se, desde o princípio, em um projeto de 
longo prazo, com ambiente dinâmico, de constante evolução, tal qual uma unidade 
urbana.

Etapas de implantação e expansão

1 SU1 e SU2 

SI e área da 
indústria âncora 

SU1 e SU2 

SCS1 

SU2 

SR1 

SR2, SI e SCS2 

SR2 e SCS2 

2
3
4
5
6
7
8

Para absorver o crescimento de maneira 
ordenada, o planejamento inicial compre-
ende 8 etapas de implantação do parque:

A primeira etapa consiste na implantação 
dos setores universitários (parciais) SU1 
e SU2, que serão o “coração” do parque 
tecnológico, estrutura planejada para fo-
mentar o ecossistema de inovação, em 
prol dos objetivos e justificativas do par-
que.

O coração do Biopark é composto por 
três prédios para universidades, três pré-
dios para laboratórios de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação, auditório com 
capacidade para 600 pessoas, prédio 
corporativo com 12 andares, restaurante 
e ginásio poliesportivo. Contempla ain-
da área verde com espelhos d´água que 
compõem um ambiente harmônico e 
aconchegante.

No entorno dessa área, os setores univer-
sitários compreendem ainda atividades de 
comércio e serviços, habitação, usos co-
munitários, saúde, lazer e cultura, educação, 
pesquisa e inovação tecnológica.
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Dentro da primeira etapa, deve-se salientar que o 
prédio destinado a abrigar o curso de medicina da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) encontra-se 
em construção, mediante licenciamento ambiental 
próprio (licença de instalação IAP nº 119.815, válida 
até 20/12/2017), já que o próprio curso teve início 
em 2016 no Município de Toledo e buscava sua sede 
própria. A incubadora de empresas, considerada es-
sencial para o contexto do parque, já possui licen-
ça prévia concedida pelo IAP, nº 120.590, válida até 
19/01/2019. Ambas estruturas são contempladas por 
este estudo, dado o contexto de integração com o 
parque e sinergia com as demais estruturas.

Setores - uso e ocupação.

Cursos d’água

Rodovia estadual

Área Diretamente Afetada - ADA

Setor Industrial - SI

Setor Universitário 1 - SU1

Setor Residencial 1 - SR1

Setor Universitário 2 - SU2

Setor Residencial 2 - SR2

Setor de Comércio e Serviços 
1 - SCS1

Setor de Comércio e Serviços 
2 - SCS2 

PR - 182

PR - 239

SU2

SR1SU1

SI

SCS1

SCS2

SR2
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Nas etapas posteriores, os demais empreendimentos a serem implantados são uma 
unidade industrial da Prati-Donaduzzi ou de outra  empresa “âncora” no setor industrial, 
além do condomínio industrial, que vai oferecer 17 edificações em mais de 24 mil 
m2, galpões que apresentarão fachada comercial para acesso ao público e docas de 
carregamentos em lados opostos. Será implantado também o setor de comércio e 
serviços, com maiores lotes e altura máxima de 14 pavimentos, onde estima-se que 
haverá a implantação de um shopping center, além de conjuntos comerciais diversos.

As áreas correlatas, como de moradia, comércio e serviços, serão implantadas conforme 
demanda, estimando-se que os últimos setores (SR2 e SCS2) sejam ocupados em um 
prazo de até 30 anos.

SETORES Nº LOTES

SETOR INDUSTRIAL (SI) 34

SETOR UNIVERSITÁRIO 1 (SU1) 235

SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 2 (SCS2) 287

SETOR UNIVERSITÁRIO 2 (SU2) 608

SETOR RESIDENCIAL 1 – SR1 367

SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 1 (SCS1) 333

SETOR RESIDENCIAL 2 – SR2 2.032  TOTAL: 3.896

Ilustrações da área
do setor industrial
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De maneira geral, a implantação do parque tecnológico, em suas diferentes etapas, 
seguirá uma sequência de operações típicas de implantação de loteamentos e 
edificações, exceto por grandes obras associadas, como a futura implantação de 
estações de tratamento de água ou esgoto, ou a construção de linhas adutoras de 
água ou tubulações de esgoto:

• Implantação de canteiro de obras e áreas de apoio
• Supressão de vegetação, quando necessário
• Limpeza do terreno
• Movimentação de terra (terraplanagem)
• Abertura do sistema viário interno
• Implantação do sistema de águas pluviais
• Implantação das redes de água e esgoto
• Instalação de guias, sarjetas e pavimentação
• Implantação da rede elétrica e de telefonia
• Pavimentação do sistema viário interno
• Interligação ao sistema viário
• Construção das edificações
• Paisagismo

Fase de obras

Ilustrações de
áreas comerciais
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Ilustrações da área central do parque
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Objetivos e justificativas

O Biopark foi concebido com objetivos bastante claros, a seguir apresentados:

O projeto possui, desde a sua concepção, uma política clara de posicionamento, 
expressa por sua missão, visão e valores:

Empregos

Missão

Visão

Valores

Inovação
tecnológica

Desenvolvimento 
industrial

Produtos

Gerar 30.000 empregos de alto valor 
agregado, focados em conhecimento, 
atraindo jovens que queiram mudar de 

posição social.

Criar um ecossistema de inovação 
para proporcionar benefícios sociais 
e econômicos no Oeste do Paraná, 
fomentando assim, o conceito de 

economia empreendedora.

Criar área de excelência em ensino e 
pesquisa em Biociências.

Ética, respeito e honestidade;
Busca pela excelência;

Crescimento do ser humano;
Espírito de equipe;

Empreendedorismo.

Participar do desenvolvimento industrial 
da região através do incentivo à criação 

de startups ou atração de indústrias 
consolidadas de outras regiões ou países.

Desenvolver e produzir produtos de alta 
qualidade e baixo custo para a saúde, 

focando nas classes menos favorecidas.

Transformar a região em um polo 
de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação em produtos de biociências, 
especialmente biotecnologia, ancorados 
em universidades e centros de pesquisas 

de alto padrão.
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Considerando esses aspectos, o Biopark deve representar uma profunda alteração 
na vocação regional, interagindo de maneira profunda com os modos de vida, 
infraestrutura, setores produtivos e poder público regional, de forma a transformar a 
região Oeste e o Estado do Paraná em potências na área de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação. Busca se tornar um local diferenciado para se trabalhar, estudar, divertir 
e prosperar, e através de novos investidores, cientistas nacionais e internacionais, 
promoverá o intercâmbio entre a cidade e o mundo.

As características relacionadas à seleção do local no qual será implantado um parque 
tecnológico possuem implicações importantes sobre o planejamento do projeto.  A 
avaliação de alternativas locacionais para as estruturas do Biopark - Parque Científico 
e Tecnológico de Biociências visa definir a melhor área de implantação, levando em 

Alternativas locacionais
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conta aspectos socioambientais diversos, além da otimização do uso e ocupação 
do solo.

Para a análise de alternativas, foram consideradas três diferentes áreas, todas localizadas 
no Município de Toledo e ao norte da sede municipal, região com boa infraestrutura 
de transporte e disponibilidade hídrica.

Os critérios de avaliação de cada área foram:

Área de supressão de vegetação arbórea 
calculada através da comparação do pro-
jeto com a cobertura do solo atual.

Área de intervenção em unidades de re-
levância e proteção ecológica protegidas 
por legislação.

Extensão dos corpos hídricos inseridos na 
área prevista de instalação da alternativa.

Área de intervenção em regiões de interesse 
ecológico citadas em estudos e legislação.

Quantidade de edificações e benfeitorias 
afetadas pela alternativa, considerando 
suas edificações previstas e demais estru-
turas associadas.

Área de intervenção em unidades de relevância 
social protegidas por legislação.

Quantidade de equipamentos sociais afe-
tados pela alternativa, considerando suas 
edificações previstas e demais estruturas 
associadas.

Inverso da distância entre a alternativa e o 
núcleo residencial mais próximo.

Critério técnico-ambiental Descrição

Vegetação nativa

Existência de cursos hídricos na 
área

Número de benfeitorias afetadas

Interferência em equipamentos 
sociais

Inverso da proximidade com 
núcleos residenciais

Interceptação ou proximidade à 
unidades de conservação, zona de 
amortecimento ou área circundante

Interceptação de áreas prioritárias 
para conservação

Interceptação de terras indígenas, 
quilombos, assentamentos e 
comunidades tradicionais
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Localização das alternativas locacionais 
consideradas para o empreendimento.

!.

PR - 239

PR - 182

PR - 163

PR
 - 
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PR
 - 

31
7

ASSIS
CHATEAUBRIAND

TOLEDO

MARIPÁ

Sede municipal de Toledo

Rodovia estadual

Rodovia federal

Área 01

Área 02

Área 03Limite municipal
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A não realização do empreendimento também é considerada nos estudos. Nesse 
caso, as condições locais continuariam semelhantes às atuais, com predomínio de 
atividades agropecuárias na região em estudo, e com Toledo mantendo sua posição 
de destaque atual em atividades dessa área e também industriais.

É possível, entretanto, que algumas atividades tenham sua implantação e expansão 
independentes da formalização de um parque tecnológico, já que a associação 
entre atividades universitárias, de comércio, serviços e industriais, todas já relevantes 
na região, podem e devem ocorrer de maneira menos ordenada, através de projetos 
isolados, fomentando a polarização das atividades no município, mas deixando de 
contemplar os ricos efeitos sinérgicos positivos associados a um parque tecnológico.

Entre as três áreas estudadas, a alternativa 1 foi considerada a de melhor desempenho 
ambiental, especialmente pelo equilíbrio entre sua área de implantação, a 
disponibilidade de recursos e condição das áreas afetadas, considerando a existência 
de vegetação e benfeitorias (34 construções, entre casas e galpões). Consiste, 
portanto, em uma solução de menor impacto socioambiental, especialmente por 
sobrepor áreas já antropizadas por atividades agropecuárias, possuir as melhores 
condições de acesso e disponibilidade hídrica, essenciais ao desenvolvimento do 
projeto. 

Os capítulos a seguir apresentam a caracterização ambiental da área selecionada.

Alternativa de não realização do 
empreendimento

Alternativa selecionada
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Áreas de influência

As áreas de influência correspondem aos locais no entorno do empreendimento que 
podem sofrer os efeitos de seu planejamento, implantação e operação.

A área diretamente afetada consiste na 
área de implantação efetiva do empreen-
dimento, e que sofrerá intervenções dire-
tas em função das atividades inerentes ao 
empreendimento, tanto na sua construção 
quanto em seu funcionamento. Dessa for-
ma, o perímetro do parque tecnológico foi 
a base para a definição da ADA.

Área diretamente 
afetada (ADA)

Área diretamente afetada (ADA) do parque tecnológico.

Rodovia estadual

Cursos d’água

Área diretamente afetada - ADA

Massa d’água

PR - 182

PR - 239
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A definição básica da AID remete à área sujeita aos impactos diretos da implantação 
e operação do empreendimento, com delimitação em função das características 
sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados, e das 
particularidades do empreendimento.

Meios físico e biótico

A definição da AID dos meios físico e biótico teve como premissa inicial a adoção 
de uma faixa de 500 metros no entorno dos limites do parque, considerando, assim, 
a área onde será implantado o empreendimento e seu entorno imediato. Essa 
delimitação preliminar foi refinada através da análise da paisagem, com inclusão de 
remanescentes florestais, divisores topográficos, infraestrutura existente e outros 
elementos de interesse na sua composição.

Área de Influência Direta (AID)

Área de influência direta (AID) dos meios físico e biótico.

Rodovia estadual

Cursos d’água

Área diretamente afetada - ADA

Área de influência direta - AID - 
meios físico e biótico

Massa d’água

Limite municipal

PR - 182

PR - 239

ASSIS

CHATEAUBRIANDTOLEDO
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Meio socioeconômico

A área de influência direta do meio socioeconômico é composta pelo Município de 
Toledo, dada a grande relação socioeconômica que o Biopark terá com a município.

Dessa maneira, a AID abrange a comunidade, grupos sociais e as áreas sujeitas aos 
impactos diretos da implantação e operação do empreendimento, tanto positivos 
quanto negativos, dadas as características demográficas e socioeconômicas locais 
do projeto em questão e aspectos político-administrativos (geração de tributos, 
demanda por equipamentos e serviços públicos, planejamento e gestão urbana 
municipal, entre outros).
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Área de influência direta (AID) do meio socioeconômico.

Rodovia estadual

Área diretamente afetada - ADA

Área de influência direta - AID - meio socioeconômico

Limite municipal

Rodovia federal

PR - 239

PR - 163

PR - 
58

5

PR - 
31

7

PR - 488

PR - 182

PR - 581PR - 467

PR - 589

PR - 491

BR - 163

BR - 163

ASSIS
CHATEAUBRIAND

NOVA 
SANTA ROSA

MARECHAL
CÂNDIDO
RONDON

QUATRO
PONTAS

OURO VERDE
DO OESTE

SÃO PEDRO
DO IGUAÇU

VERA CRUZ
DO OESTE

TOLEDO

MARIPÁ

TUPÃSSI

CASCAVEL
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A AII compreende a área real ou potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos 
da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o 
sistema socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na 
área de influência direta.

Meios físico e biótico

Geralmente emprega-se a bacia hidrográfica em que se encontra o empreendimento 
como critério inicial de seleção da AII, já que se considera a bacia como um relevante 
elemento da paisagem, com características naturais particulares e limites utilizados 
como instrumento de planejamento e estudo. Dessa forma, a AII para o presente 
estudo é representada pelas bacias hidrográficas do Arroio Guaçu e do Rio Encantado.

Meio socioeconômico

A área de influência indireta do meio socioeconômico abrange os municípios 
próximos à área de implantação e operação do empreendimento e da AID, como 
também as territorialidades conectadas à Toledo a partir de articulação em rede de 
influência, devido aos aspectos econômicos (produção, mercado de trabalho, etc), 
políticos, de infraestrutura, bens e serviços, entre outros fatores. 
Assim, a AII é composta pelos seguintes municípios:

Toledo

Assis Chateaubriand

Cascavel

Marechal Cândido Rondon

Maripá

Nova Santa Rosa

Ouro Verde do Oeste

Palotina

Quatro Pontes

São Pedro do Iguaçu

Santa Tereza do Oeste

Tupãssi

Área de Influência Indireta (AII)
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Área de influência indireta (AII) dos meios físico e biótico.

Rodovia estadual

Área diretamente afetada - ADA

Área de influência indireta - AII - meios físico e biótico

Limite municipal

Rodovia federal

PR - 182
PR - 491

PR - 589

PR - 239

PR
 - 

58
5

PR - 317

PR - 364

PR - 873

PR - 581
PR - 467

PR - 163

PR
 - 

48
6

BR - 153

BR - 163

ASSIS
CHATEAUBRIAND

NOVA
SANTA
ROSA

QUATRO
PONTES

TOLEDO

MARIPÁ

IPORÃ
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Diagnóstico ambiental

Os estudos ambientais foram conduzidos por equipe técnica multidisciplinar 
habilitada, por meio de levantamento de informações que contemplou exaustiva 
pesquisa de dados secundários e trabalhos de campo para identificação da realidade 
ambiental da alternativa escolhida, seja no meio físico, biótico e socioeconômico.

Foram realizados levantamentos primários 
por meio de visitas técnicas à região pelas 
equipes para: 
 
∞ avaliação dos recursos hídricos, amos-
tragem de água, geologia, geomorfologia 
e solos;

∞ avaliação socioeconômica;

∞ amostragem de água superficial;

∞ avaliação de ruídos e vibrações;

∞ execução de sondagens e avaliação do 
solo;

∞ levantamento florístico, inventário flores-
tal e censo de árvores isoladas;

∞ levantamento e monitoramento da fau-
na;

∞ reconhecimento do uso e ocupação do 
solo, e feições naturais;

∞ entrevistas com moradores e represen-
tantes do poder público;

∞ pesquisa de opinião com a população 
em geral;

∞ visita a instituições públicas, marcos e 
áreas relevantes à caracterização do muni-
cípio e entorno do empreendimento.
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Meio Físico

CLIMA

O clima da região é temperado e úmido, com verões quentes e invernos brandos. A 
temperatura média do mês mais quente é superior ou igual a 22ºC e, no mês mais 
frio superior a 10°C. Chuvas ocorrem o ano todo e não há estação seca definida. 

QUALIDADE DO AR

As concentrações ambientais dos poluentes monóxido de carbono, óxidos de 
nitrogênio, ozônio e partículas em suspensão apresentaram-se em atendimento 
aos limites nacionais de qualidade do ar. As emissões veiculares são as de maior 
influência para a qualidade do ar da região.
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Relevo, geologia, geomorfologia e pedologia

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA

De acordo com MINEROPAR (2005) a região do empreendimento encontra-se na 
Formação Serra Geral, relativa ao Grupo São Bento da Bacia Sedimentar do Paraná.

Na área diretamente afetada (ADA) também foi identificada a ocorrência de 
sedimentos referentes aos depósitos aluvionares associados à planície de inundação 
de corpos hídricos. Foram observados ainda depósitos coluvionares próximos aos 
corpos hídricos e muitas vezes nos sopés das encostas com maior declividade, 
contudo com baixa representatividade na região estudada, assim como os depósitos 
aluvionares.

Afloramentos de rochas da Formação Serra 
Geral identificados na área de estudo. Foto A: 
afloramento rochoso e regolito em um talude 
(jazida) na AID; foto B: blocos de rocha básica 
na margem de um corpo hídrico associados  aos 
colúvios/aluviões na ADA.

A

B
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RELEVO

Quanto às características geomorfológicas locais, na ADA a altitude varia desde 
aproximadamente 540 m na porção central, mais alta, até 440 m na porção mais 
baixa, localizada no extremo oeste da área estudada, definindo um gradiente 
altimétrico da ordem de 100 m. A declividade na ADA caracteriza o terreno como 
sendo predominantemente plano até suave ondulado.

 SOLOS

Na ADA do empreendimento ocorrem dois tipos de solos: NITOSSOLO VERMELHO 
Eutroférrico típico e LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico. Além desses solos, 
nas planícies de inundação dos principais corpos hídricos da região (mesmo aqueles 
que delimitam a ADA) ocorrem outros tipos de solos, como é caso do solo aluvial.

Aspecto geral dos solos identificados na ADA.

Registro fotográfico da condição de relevo plano típico do Planalto de Cascavel.
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Mapa hipsométrico da AID

PR - 239

PR - 182

ASSIS

CHATEAUBRIAND
TOLEDO

Rodovia estadual

Cursos d’água

Limite Municipal

Massa d’água

Área de influência direta - AID - 
meios físico e biótico

Hipsometria

408 - 430m

430 - 460m

460 - 490m

490 - 520m

520 - 546m

Área diretamente afetada - ADA
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Recursos hídricos e qualidade da água

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

O empreendimento objeto deste estudo encontra-se entre duas unidades hidrográficas, 
mais especificamente as unidades nº 09 (Piquiri e Paraná 2) e nº 10 (Paraná 3).

Divisão das unidades hidrográficas do Paraná

1 - Litorânea 7 - Alto Ivaí

2 - Auto Iguaçu/ Afluentes do Rio Negro/ 
Afluentes do Rio Ribeira

8 - Baixo Ivaí/ Paraná 1

3 - Itararé/ Cinzas/ Paranapanema 1/ 
Paranapaema 2

9 - Piquiri/ Paraná 2

4 - Alto Tibagi 10 - Paraná 3

5 - Baixo Tibagi 11 - Afluentes do Médio Iguaçu

6 - Pirapó/ Paranapaema 3/ Paranapaema 4 12 - Afluentes do Baixo Iguaçu

Fonte: SUDERSHA, 2006; SEMA, 2004; 
SRH-MMA, Projeto Guaraní 2006.
Elaboração: ATIG/Sudersha, 2007.

Biopark



36

A bacia do Paraná 3 está situada na mesorregião Oeste do Estado do Paraná e 
abrange uma área de aproximadamente 8.000 km2, perfazendo 28 municípios. A 
bacia é delimitada ao norte pela bacia do Rio Piquiri e ao sul pela bacia do Rio Iguaçu.
Já a bacia do Piquiri/Paraná 2 localiza-se na região centro-oeste do Estado do Paraná 
e abrange uma área de drenagem de 24.156 km2, banhando total ou parcialmente 32 
municípios. A bacia é limitada ao norte pela bacia do Rio Ivaí e ao sul pelas bacias do 
Rio Iguaçu e Paraná 3. 

Ambas as bacias são regiões intensamente exploradas por agricultura mecanizada, 
mas com diferentes níveis de ocupação em função de condições de relevo e carac-
terísticas locais.

Localização do parque tecnológico referente às duas principais 
sub-bacias abrangidas pelo empreendimento (Arroio Guaçu e Rio 
Encantado)

Localização do Biopark

Cursos d’água

Massa d’água

Limite internacional

Limite estadual

Paraná 3

Bacias hidrográficas:

Piquiri

Guaçu

Encantado

PARANÁ

PARAGUAI

MATO GROSSO
DO SUL
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DETALHAMENTO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A Área de Influência Indireta (AII) do parque tecnológico Biopark é representada 
pelas sub-bacias dos Rios Guaçu (afluente da UH Paraná 3) e Encantado (afluente da 
UH Piquiri/Paraná 2), conforme previamente apresentado.

O Arroio Guaçu é um afluente da margem esquerda do Rio Paraná. Tem suas nascentes 
próximas à elevação 665 metros, no distrito de São Luiz do Oeste, Município de 
Toledo, e sua foz na cota 218 m, nível normal de operação da UHE Itaipu. Além de 
Toledo, a bacia abrange áreas de outros oito municípios: Guaíra, Marechal Cândido 
Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rita, Quatro Pontes, Terra Roxa e Tupãssi.

O Rio Encantado é um afluente da margem esquerda do Rio Piquiri. Suas cabeceiras 
situam-se próximas à elevação 570 metros, inseridas entre os distritos de Bragantina, 
Município de Assis Chateaubriand, e Vila Nova, Município de Maripá. Sua bacia 
abrange ainda os municípios de Palotina e Toledo.

Arroio Guaçu e Rio Descoberto (afluente do Rio Encantado) em trechos na AID 
do empreendimento.
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QUALIDADE DA ÁGUA

Os resultados analíticos da campanha de amostragem de água revelam uma 
condição das águas da bacia do Arroio Guaçu e do Rio Descoberto (afluente do Rio 
Encantado) que pode ser classificada entre “IRREGULAR” e “BOA” de acordo com 
as classes do índice de qualidade de água (IQA), indicando um provável aporte de 
cargas poluidoras nas proximidades ao empreendimento.

Detalhe dos procedimentos realizados para amostragem de água superficial.
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RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Na região em que está inserido o empreendimento, bem como nas suas áreas de 
influência, ocorre a Unidade Aquífera Serra Geral. Essa unidade representa o principal 
aquífero da região, em função da sua extensa área e grande capacidade de fornecer 
água de ótima qualidade sem a necessidade de atingir aquíferos mais profundos. 

Também ocorre a Unidade Aquífera Guarani, que apesar de ser considerada uma ótima 
unidade aquífera em termos de disponibilidade hídrica, ocorre em profundidades 
muito superiores à Unidade Aquífera Serra Geral na região e, por isso, é considerada 
como reserva estratégica.

Recursos hídricos superficiais (rios)

Rodovia estadual

Cursos d’água Área diretamente afetada - ADA

Área de influência direta - AID - 
meios físico e biótico

Limite municipal

PR - 239

ARROIO GUAÇU

CÓRREGO CAVALO MORTO

ARROIO SOCO BOE
CÓ

RR
EG

O
 E

RV
A

RI
O

 D
ES

CO
BE

RT
O ASSIS

CHATEAUBRIAND
TOLEDO

Massa d’água
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RUÍDOS E VIBRAÇÃO

Os estudos realizados nos pontos de medição de ruídos indicaram a ausência de fontes 
sonoras relevantes, além das rodovias e contribuições de residências no entorno. Os 
níveis de ruídos medidos no local foram comparados com aqueles estipulados por 
norma para sítios e fazendas (NBR 10.151). A maioria dos níveis medidos foi superior 
aos limites da norma, em função dos valores reduzidos estipulados em norma para 
àreas rurais e também pela presença das rodovias e residências, fato que demonstra 
que o entorno da área proposta para o empreendimento já é levemente impactado 
pelo uso do solo no local.

Medidor de nível 
sonoro (MINS).

Medidor de vibração.
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Diagnóstico Meio Biótico

FLORA

Originalmente, a vegetação na região do empreendimento é formada pela transição 
entre Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual. Atualmente, a área 
encontra-se alterada em relação às suas características originais, devido principalmente 
a atividades agrícolas. 

A vegetação natural, hoje, se limita às áreas de preservação permanente, beiras de rios 
e aos fragmentos encontrados em meio aos plantios agrícolas. 

Ao todo, foram identificadas 102 espécies representantes da flora, distribuídas em 
43 famílias botânicas diferentes. As principais espécies de árvores encontradas na 
área estudada são a jaracatiá (Jaracatia spinosa), o ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla), 
o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), o rabo-de-bugio (Lonchocarpus 
muehlbergianus), o cateretê (Machaerium paraguariense), o cedro-rosa (Cedrela 
fissilis) e o pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), sendo as últimas cinco árvores 
citadas constadas em listas de espécies em extinção.

BA

C
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A – Panorama geral do uso e ocupação do solo na AID; B – Remanescentes 
florestais dentro da área proposta para a instalação do empreendimento; 
C – Ocorrência de árvores isoladas no meio das áreas de agricultura;  D – 
Costela-de-adão (Philodendron bipinnatifidum); E - Folha de tapiá (Alchomea 
triplinervia).

FAUNA

Com base no levantamento de dados para 
a região do empreendimento, estima-se 
que ocorram 104 espécies de mamíferos, 
522 espécies de aves, 71 espécies de 
répteis, 49 espécies de anfíbios e 155 
espécies de peixes. 

Entre os animais avistados na área du-
rante os estudos estão o macaco-prego 
(Sapajus nigritus), o quati (Nasua nasua), o 
ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) e o 
cachorro-do-mato (Cerdocyon thous).

O local proposto para a instalação do 
empreendimento também abriga algumas 
espécies que estão em listas de espécies 

ED
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ameaçadas nas categorias vulnerável (VU), em perigo (EN) e quase ameaçadas (NT), 
como a paca (Cuniculus paca), o gato-mourisco (Puma yagouaroundi), o patinho 
(Platyrinchus mystaceus), a choca-da-mata (Thamnophilus caerulescens) e o gavião-
do-banhado (Circus buffoni).

Outras espécies de interesse ecológico são encontradas na área estudada, como o 
cachorro-vinagre (Speothos venaticus), a onça-parda (Puma concolor) e o tamanduá-
bandeira (Myrmecophaga tridactyla), identificados como de provável ocorrência para 
os mamíferos, o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) e a seriema (Cariama 
cristata), para o grupo das aves, o cágado (Mesoclemmys vanderhaegei), a jiboia-
constritora (Boa constrictor) e a perereca (Hypsiboas semiguttatus), para répteis e 
anfíbios.

A – Armadilha fotográfica (câmera-trap) posicionada em árvore;  B - Nasua 
nasua (Quati); C - Sapajus nigritus (macaco-prego) D - Theristicus caudatus 
(curicaca); E - Pteroglossus castanotis (araçari-castanho).

B C

D E
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Foram encontradas três RPPN’s localizadas a aproximadamente 5 km do empreen-
dimento, sendo elas: RPPN Augusto Dunke, RPPN Mitra Diocesana e RPPN Osvaldo 
Hoffmann. A 10,5 km de distância do empreendimento estão a RPPN Wilson Eugênio 
Donin (composta por três partes criadas através de três portarias do IAP) e a RPPN 
Leonildo Donin, formando um bloco conectado entre as duas RPPNs. 

Unidades de conservação mais próximas ao empreendimento

Rodovia estadual

Rodovia federal Área diretamente afetada - ADA

Área de influência direta - AID - 
meios físico e biótico

Parque Ecológico Diva Paim 
Barth (Anterior ao SNUC 2000)

Unidades de Conservação:

Limite municipal

Proteção integral (Decreto Estadual no 1589/2007)

Sede Municipal

PR - 239

PR - 317

PR
 - 

48
5

PR - 163

PR - 239

PR - 
31

7

PR - 581PR
 - 

23
9

PR - 182

PR
 - 

18
2

BR - 163

MARIPÁ

TOLEDO

TUPÃSSI

ASSIS
CHATEAUBRIAND

RPPN AUGUSTO DUNKE

RPPN DIOCESANA DE TOLEDO

RPPN WILSON E LEONILDO DONIN

PARQUE 
ECOLÓGICO 
DIVA PAIM 

BARTH

RPPN OSVALDO HOFFMANN

QUATRO PONTES

OURO VERDE
DO OESTE
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MEIO SOCIOECONÔMICO

Toledo tem cerca de 1.200 km2 de área, uma população de 
pouco mais de 119 mil habitantes, de acordo com o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e indicadores 
sociais de educação, saúde e segurança considerados bons, 
se comparados aos demais municípios brasileiros, o que é 
refletido no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDM-H) de 0,827 apresentado pela cidade. A economia do 
município tem sua base na agricultura e no agronegócio. 

A atividade agropecuária em Toledo tem grande 
representatividade. O município possui o maior 
rebanho suíno e de frangos do Paraná, é o 5º maior 
produtor de leite, e o 3º em piscicultura comercial 
no estado.
 
O principal cultivo agrícola no município é a soja, 
possuindo, em 2015, uma área plantada pouco maior 
do que a de milho, sendo que as duas somadas 
contemplam quase 95% da área destinada à produção 
agrícola. Além dessas, as culturas que também se 
destacam na região são o trigo, o feijão, a mandioca 
e a uva.
 
A silvicultura também é uma atividade executada em 
Toledo e na área de influência indireta do empreendimento 
em estudo, representada por plantios de pinus e eucalipto.
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O setor secundário da economia é composto por atividades que transformam ma-
téria-prima não beneficiadas ou pré-beneficiadas provenientes do setor primário e 
criam bens intermediários e finais a serem disponibilizados para outros processos 
produtivos ou para o consumo. Estão incluídas nesse setor as indústrias de transfor-
mação, construção civil, geração e fornecimento de energia e extração mineral com 
elevado nível de beneficiamento. Em Toledo, o setor é representado por empresas 
do ramo têxtil, frigoríficos e pela presença da Pratti-Donaduzzi.

O setor terciário da economia, composto 
por atividades de comércio e serviços, é o 
com maior participação na composiçao 
do Produto Interno Bruto do Município 
(PIB) como também no número de 
estabelecimentos econômicos.

O empreendimento em estudo encon-
tra-se na área urbana de Toledo, porém, 
atualmente, tal área é caracterizada por 
usos rurais, totalizando 86,5% de ocupa-
ção por atividades agropecuárias. Dessa 
área, fazem parte do projeto do empre-
endedor 24 propriedades que já foram 
negociadas e adquiridas.
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O município de Toledo possui um processo histórico de ocupação por famílias 
decendentes de alemães, italianos e gaúchos, além de uma variedade de ações 
culturais, festas regionais e comunitárias. Apresenta também patrimônio histórico 
tombado, tanto de imóveis como de aspectos culturais imateriais.

Não há registros de terras indígenas ou comunidades remanescentes quilombolas 
demarcadas no município ou na AII do empreendimento.
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Avaliação de impactos 
ambientais

A avaliação de impactos ambientais combina a análise 
dos atributos da região (diagnóstico ambiental) e as 
especificações do projeto, resultando na identificação 
de possíveis modificações no meio ambiente e na 
comunidade em decorrência da implantação e operação 
do empreendimento.
 
Para cada impacto identificado são propostas medidas 
de prevenção, mitigação ou compensação, para 
impactos negativos, e medidas potencializadoras, para 
impactos positivos.
 
A matriz completa de impactos ambientais, com o grau 
de significância de cada um e etapa do empreendimento 
em que deve ocorrer pode ser consultada no Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento Biopark – 
Parque Científico e Tecnológico de Biociências.

Clima e qualidade do ar

A implantação do Biopark na cidade de Toledo pode interferir 
na qualidade do ar do entorno devido às modificações 
impostas ao terreno, em função das atividades de obras e 
durante a operação do empreendimento.
 
Por envolver a modificação do ambiente, transformando a 
área diretamente afetada em uma nova área urbana, pode 
haver o aumento da geração de emissões atmosféricas na 
região, principalmente devido ao aumento de circulação 
de veículos, além do surgimento de novas edificações, 
que tendem a influenciar o microclima, dada a alteração 
do uso e ocupação do solo. A minimização das 
modificações climáticas é realizada com a manutenção 
de áreas verdes distribuídas entre o espaço construído.
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Na fase de instalação, as emissões de poluentes para a atmosfera 
estarão relacionadas com as atividades de remoção da vegetação, 
terraplanagem, abertura do sistema viário, implantação da rede de 
água, esgoto, sistema de águas pluviais, circulação de maquinário, 
equipamentos e veículos pesados, bem como a implantação de 
demais estruturas previstas. Para mitigar esses impactos, deve ser feito 
o controle direto nas fontes de emissão, por parte das empreiteiras, 
e o monitoramento de fumaça preta e poeira. Além disso, para 
controle da suspensão de partículas, durante o deslocamento de 
veículos por vias não pavimentadas ou mesmo durante atividades 
de movimentação de terra, uma das medidas mais eficazes é o 
umedecimento do solo. Outras medidas simples, como a redução 
de velocidade nas imediações de áreas habitadas e a cobertura da 
caçamba de caminhões carregados, com lonas ou semelhantes, 
viabilizam o controle dessa situação.
 
Quanto à possível alteração na qualidade do ar na operação, as 
maiores contribuições terão relação com o tráfego de veículos e 
com as atividades industriais previstas na área do empreendimento, 
o que irá depender do tipo de atividade realizada. Para mitigar esses 
impactos devem ser desenvolvidos programas e medidas específicos 
para cada tipo de industria futuramente licenciada e implantada.
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Solo e água

As obras de implantação de cada empreendimento dentro 
do Biopark podem causar a aceleração de processos 
erosivos e a modificação na estrutura dos solos, assim, é 
de fundamental importância a sistematização de técnicas 
de prevenção e controle desses processos, especialmente 
nas ações desenvolvidas pelas empreiteiras, evitando a 
movimentação desnecessária de solo e reduzindo sua 
exposição.
 
As obras desenvolvidas nas diversas etapas do Biopark 
também devem ser conduzidas de forma a prevenir a 
instalação de processos erosivos e assoreamento. Durante 
a finalização das obras, deverão ser executadas atividades 
de revegetação que, além de contribuirem ao aspecto 
paisagístico, favorecem a proteção do solo e previnem 
a instalação de processos erosivos, além de contribuir 
indiretamente para minimizar efeitos de assoreamento de 
cursos d’água.

As alterações do uso do solo atribuídas à implantação do 
empreendimento (substituição de solos agricultáveis por 
áreas construídas e pavimentos) promoverão uma redu-
ção da capacidade de absorção natural das águas das 
chuvas e, consequente, o aumento das vazões máximas 
de escoamento superficial direto.
 
Para o controle dessas vazões de escoamento super-
ficial direto será adotado um sistema de microdrenagem 
composto por ruas pavimentadas, guias e sarjetas, bocas 
de lobo, rede de galerias e canais de pequenas dimensões, 
com o objetivo de evitar inundações.
 
Existe ainda a possibilidade de alteração das característi-
cas do solo e água subterrânea devido a eventos de con-
taminação durante as fases de implantação e operação do 
parque. Tais ocorrências, são, em geral, associadas a eventos 
acidentais, falhas humanas ou de equipamentos, como no 
caso de vazamento acidental de combustíveis e lubrifican-
tes de máquinas, equipamentos e tanques, ou ainda falha 
em áreas, instalações e equipamentos destinados a abaste-
cimento e lavagem de veículos ou estruturas, disposição ou 
armazenamento irregular de resíduos, materiais contamina-
dos ou produtos potencialmente poluidores.

Medidas preventivas devem ser aplicadas para evitar esses ti-
pos de acidentes e, em todos os casos, as atividades e empre-

endimentos que apresentam 
risco considerado relevante 
pela legislação são objeto 
de licenciamento ambiental, 
com apropriados planos de 
controle e monitoramento, 
e consequente fiscalização 
do órgão de controle. 

A implantação de um em-
preendimento de porte 
avançado como o Parque 
Tecnológico Biopark impli-
ca em elevadas demandas 
por recursos hídricos, o que 
poderá afetar, consequen-
temente, a disponibilidade 
hídrica das bacias do Arroio 
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Guaçu e Rio Encantado, da 
unidade aquífera Serra Ge-
ral ou do aquífero Guarani, 
reduzindo a disponibilidade 
dos recursos a serem capta-
dos pelos usuários presentes 
e futuros. Tal impacto po-
derá ser notado durante a 
implantação e conforme o 
parque tornar-se maior e 
mais habitado.
 
Uma das possibilidades que 
poderá ser adotada, mes-
mo que parcialmente, é o 
fornecimento de água por 
captação subterrânea atra-
vés da instalação de poços 
tubulares profundos. Essa al-

ternativa já vem sendo utili-
zada pelos empreendedo-
res e moradores da região 
devido à boa disponibilidade 
hídrica, principalmente, do 
Aquífero Serra Geral. Para 
que tais recursos possam 
ser utilizados, no entanto, 
é necessário obter outorga 
de captação, incentivar o 
uso sustentável da água, fo-
mentando sua reutilização, 
promover campanhas de 
educação ambiental, reali-
zar o controle da qualidade 
da água para consumo hu-
mano, entre outras medidas.
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Com relação à qualidade da água dos corpos hídricos avaliados nas imediações 
do empreendimento, o diagnóstico ambiental revelou uma condição das águas 
das bacias do Arroio Guaçu e do Rio Descoberto (afluente do Rio Encantado) 
entre irregular e boa, de acordo com as classes do Índice de Qualidade da Água 
(IQA), indicando um provável aporte de cargas poluidoras nas proximidades ao 
empreendimento.
 
As atividades realizadas no Biopark podem impactar a qualidade da água nesses 
rios e, devido à sua localização e característica de uso rural, recentemente definida 
como de expansão urbana, e distante cerca de 8 km da área urbana central de 
Toledo, a região onde deverá se instalar o parque tecnológico não dispõe de rede 
de saneamento e drenagem. Portanto, para atendimento ao empreendimento, em 
suas diversas etapas, e garantia de manutenção da classe de uso estabelecida para 
os cursos hídricos de entorno serão implantados novos sistemas coleta, afastamento 
e tratamento de esgotos sanitários e efluentes industriais, assim como a drenagem 
urbana de águas pluviais.

Vegetação

A implantação das estruturas associadas 
ao empreendimento pode implicar na 
retirada de até 10 ha de remanescentes 
florestais nativos. Contudo, vale ressaltar 
que os eventos de supressão poderão não 
ocorrer ou, ainda, ocorrer em diversas 
etapas, com base em projetos individuais 
e mediante autorizações específicas, de-
vido à natureza do empreendimento, que 
está previsto para ser instalado em oito 
etapas, ao longo de aproximadamente 30 
anos.
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Para mitigar o impacto da retirada de vegetação nativa está prevista a execução dos 
programas de resgate de flora, acompanhamento da supressão de vegetação e de 
recuperação de áreas degradadas. Como medida compensatória, será executado o 
que determina a Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006), que estabelece 
que o corte de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica fica condicionado à compensação ambiental 
na forma de manutenção de área equivalente à extensão desmatada, com as mesmas 
características ecológicas e localizada na mesma bacia hidrográfica.
 
Haverá reduzidas intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APP), pois a 
seleção da área já considerou esse aspecto, de forma a reduzir tal impacto. 

A exploração de recursos vegetais no entorno da área diretamente afetada, tais 
como lenha, plantas ornamentais, medicinais e alimentares, eventualmente realizada 
por funcionários e operários envolvidos nas obras de instalação e na operação do 
empreendimento também podem afetar indivíduos e populações de espécies raras 
da flora, para as quais a supressão ou danificação de um único indivíduo já representa 
elevada importância, principalmente em região de floresta preservada.
 
Outra forma de degradação da vegetação nativa remanescente é a contaminação 
por espécies exóticas, o que pode ser causado pelo aumento de tráfego e pessoas, 
tanto na fase de obras quanto na fase de operação do empreendimento, podendo 
acelerar esse processo de degradação da vegetação nativa.

Para minimizar e até evitar que esses impactos ocorram 
deve ser realizada a instrução e conscientização dos 
trabalhadores, para que não explorem recursos vegetais 
remanescentes. Além disso, quando da elaboração do 
plano de arborização interna do parque tecnológico deve 
ser seguida a legislação vigente sobre o tema (Lei Municipal 
nº 2.154/2013, que institui o Plano de Arborização Urbana 
de Toledo), para que não sejam empregadas espécies 
exóticas invasoras para compor o paisagismo e arborização 
do empreendimento.
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Fauna

A supressão da vegetação 
pode impactar a fauna lo-
cal devido à diminuição do 
habitat dos animais. Outras 
atividades que impactam 
a fauna são o aumento 
do tráfego de veículos e 
pessoas, possíveis altera-
ções nos corpos hídricos 
e construção de uma nova 
via, o que pode gerar atro-
pelamentos. Para evitar tais 
impactos, deve-se investir 
em sinalização, diminuição 
de velocidade em áreas 
onde pode haver presença de animais e ações de monitoramento, comunicação 
social e educação ambiental, além de construção de passagem de fauna no novo 
acesso Toledo-Biopark, quando implantado. Antes da implantação do empreendi-
mento, também deve ser realizado o afugentamento e resgate da fauna, juntamente 
com as atividades de supressão da vegetação. 

O crescimento desordenado das grandes 
cidades, com sistemas de saneamento, 
distribuição de água potável, tratamento 
de esgoto e coleta do lixo geralmente 
insuficientes para atender à demanda, 
favoreceram o desenvolvimento de animais 
sinantrópicos, como roedores, mosquitos, 
pombos, aranhas, escorpiões, baratas, 
morcegos, lagartas entre outros. Durante 
a fase de instalação do empreendimento 
esse impacto será mais restrito ao encontro 
com animais peçonhentos como cobras, 

aranhas e escorpiões, durante o período de operação esse impacto será constante, 
podendo atrair espécies como roedores (exóticos), formigas (exóticas e silvestres), 
morcegos (silvestres), pombos (exóticos), dentre outros.

Esse impacto está diretamente ligado à concentração humana e é facilmente 
controlado com a manutenção das áreas de vida em condições adequadas de 
higiene e sanidade, assim como com a oferta de estruturas e serviços adequados 
para tal, como coleta e destinação apropriada de resíduos e esgotos. 
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Alterações na paisagem e uso do solo

Com a construção do parque tecnológico, a área estudada passa de tipicamente 
rural para um aspecto mais urbano, tanto em sua paisagem quanto em sua oferta de 
infraestrutura e serviços. Para tanto, em decorrência da alteração de perímetro urbano 
promovida pela Lei Complementar Municipal nº 20/2016 (Plano Diretor), na ADA 
ocorrerá modificação da atividade produtiva, logo, diminuindo a área de produção 
agropecuária, o que modifica a área de utilização de agroquímicos e de criação de 
animais. Tais impactos são contornados com ações de comunicação principalmente 
voltadas a proprietários de áreas próximas, negociação de propriedades, entre outras.

Demanda por serviços

Com o aumento do fluxo de pessoas, seja temporária ou permanentemente, devido 
às obras e à operação do empreendimento, a demanda, principalmente, por serviços 
de saúde, educação, lazer, infraestrutura e serviços especializados também deve 
aumentar. Especialmente na fase de implantação do empreendimento, a priorização 
da contratação e capacitação de mão de obra local pode atuar na mitigação desse 
impacto sobre os serviços públicos.

Concomitantemente, o empreendimento causará também um impacto positivo, 
com a previsão de implantação de equipamentos de saúde, educação e lazer como 
parte de sua proposta. 

São medidas mitigadoras e potencializadoras desses impactos a execução de 
ações de prevenção com  trabalhadores, bem como implantação de estruturas de 
atendimento de saúde, implantação de estruturas de ensino, disponibilização de 
áreas à implantação de equipamentos públicos e a priorização da contratação de 
mão de obra e serviços locais regionais.
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Infraestrutura básica

A implantação e operação de novas atividades propostas pelo empreendimento irão 
gerar demanda por infraestrutura básica, entre elas a distribuição de energia elétrica. 
O atendimento a esse quesito é garantido na legislação federal, através da Lei Federal 
n° 11.445/2007, que prevê também equipamentos urbanos de escoamento de águas 
pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água, vias de 
circulação e fornecimento de energia elétrica pública e domiciliar.

Esse impacto negativo, contudo, facilmente mitigável pela própria estrutura prevista, 
é de extrema importância para viabilizar especialmente a implantação de setores 
específicos, como o industrial e de serviços, que necessitam de rede ampla e estável.

Em decorrência da atratividade do Biopark em função de infraestrutura e serviços, 
bem como a oferta de oportunidades e empregos, há também a possibilidade de 
ocorrência de fluxos populacionais migratórios permanentes e, consequentemente, 
demanda por moradia. Logo, podem ocorrer alterações nos valores de mercado dos 
imóveis na área urbana, nas comunidades e entorno próximo do empreendimento 
do Município de Toledo, especialmente em etapas iniciais de implantação, enquanto 
não se atinge certo grau de maturidade que possa atrair esse fluxo em definitivo 
para as áreas residenciais do próprio parque. Para evitar a especulação imobiliária, 
além de priorizar a mão de obra local, outras medidas são utilização de instrumentos 
e mecanismos urbanísticos propiciando acesso à moradia e a oferta de lotes no 
próprio Biopark.
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A implantação de um empreendimento com o porte e complexidade do Biopark causa 
diferentes expectativas, tanto favoráveis como desfavoráveis ao projeto, e anseios na 
população nas diferentes áreas de influência analisadas (ADA, AEP, AID e AII). Assim, 
como essas expectativas e anseios poderão não ser atendidos, caracteriza-se como 
um impacto negativo, que pode ser atenuado com a divulgação de informações e 
esclarecimentos sobre o empreendimento, evitando assim a ocorrência de boatos 
(informações não fidedignas), especialmente na fase de planejamento e implantação 
do empreendimento.

Esse impacto ocorre com maior intensidade entre a população residente próxima ao 
empreendimento, dado que são gerados anseios e expectativas tocantes a aspectos 
que envolvem as condições de vida e cotidiano dessa população, tais como 
produção agropecuária, fluxo de pessoas estranhas e diminuição do sossego atual 
das localidades rurais. Contudo, uma expectativa positiva está na oferta de novos 
empregos e oportunidades de ensino e pesquisa propostos pelas novas atividades 
do empreendimento.

Expectativa da população
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Acréscimo de veículos e transporte 
coletivo

As fases de implantação e operação do 
empreendimento possuem em comum 
o inevitável aumento do fluxo de veí-
culos. Inicialmente, o acréscimo de veí-
culos será representado principalmen-
te por maquinários utilizados nas obras, 
transporte de materiais e demais equipa-
mentos da construção civil, bem como 
dos trabalhadores. Ao longo dos anos, 
o número de veículos deverá aumentar 
conforme os habitantes da nova área ur-
bana surgirem. Estima-se que veículos 
voltados ao transporte da população, re-

sidente e flutuante na área, cheguem a 
mais de 3.000 já em curto prazo de im-
plantação, chegando no total de quase 
40 mil veículos a longo prazo. Esse fluxo 
de veículos possivelmente será mitigado 
quando da implantação das diretrizes viá-
rias previstas no sistema viário municipal, 
segregando a concentração de veículos 
nas vias de acesso ao empreendimento e 
com a implantação de diferentes modais 
como o transporte coletivo, que também 
terá sua demanda aumentada com o in-
cremento da população.

Risco de acidentes

As obras de implantação em curto, médio e longo prazo do Biopark envolvem a 
movimentação de maquinário e equipamentos no canteiro de obras, além de frentes 
de trabalho dos operários. Assim, o risco de acidentes se refere a potenciais quedas, 
quebraduras, arranhões, lesões, atropelamentos e demais traumas físicos.

Com relação à população local e transeuntes, poderão ocorrer acidentes em função 
de colisões, atropelamentos, entre outros, principalmente relacionados ao aumento 
de fluxo de veículos em função de transporte de funcionários, maquinários, 
equipamentos e matérias-primas.

Outro risco de acidente refere-se a incidentes com animais peçonhentos, como co-
bras. Em todos esses casos, devem ser tomadas medidas preventivas, com a implan-
tação de sinalização, utilização correta dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) e incorporação da práticas de gestão de saúde e segurança no trabalho.
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Impactos positivos

Geração de empregos e renda

As obras de implantação a curto, médio e longo prazo, do conjunto de estruturas 
do Biopark, representarão aquecimento econômico e, consequentemente, oportu-
nidade e fortalecimento das atividades vinculadas ao ramo da construção civil local. 
Entre essas, destacam-se empreiteiras, empresas de maquinário, engenharia civil e 
arquitetura, fornecedores de matérias-primas (areia, pedra brita, metais, minerais, 
etc), indústrias e lojas de materiais e insumos da construção, entre outros. Logo, será 
reforçada e gerará dinamização nesse setor da economia local e regional, que de-
verá persistir durante todo o período de implantação do empreendimento, portanto, 
por longo período.

Esse impacto poderá ser potencializado com a contratação de serviços e priorização 
da utilização de materiais do mercado local e regional.

A operação do empreendimento vai demandar trabalhadores com diferentes níveis 
de conhecimento, qualificação, especialidades e de variados setores, havendo uma 
expectativa que existam mais de 30 mil trabalhadores no decorrer da operação, além 
de inúmeros trabalhadores envolvidos com as diversas obras associadas.

Geração de tributos 
diretos e indiretos
O empreendimento demandará a con-
tratação de mão de obra de forma direta 
e indireta, aumentando a demanda por 
bens e serviços, proporcionando a mo-
vimentação de mercadorias, transações 
imobiliárias, entre outros aspectos que 
dinamizam a economia e proporcionam 
incremento na arrecadação de tributos 
diretos e indiretos.



Promoção de desenvolvimento educacional, científico, empresarial, 
tecnológico, cultural, em inovação e sinergia entre as atividades

Constituindo-se em um parque tecnológico de 3ª geração, o Biopark abrangerá 
não somente as áreas de ensino, pesquisa, desenvolvimento e negócios associados, 
compreendendo também zonas residenciais, comerciais, de serviços e industriais, 
favorecendo, dessa forma, o desejado ecossistema de inovação. Nesse ambiente 
completo haverá um elevado contingente de pessoas estudando e lecionando, 
pesquisando e buscando a inovação, seja no ambiente acadêmico ou no ambiente 
empresarial, com estruturas de suporte e incentivo como incubadoras e aceleradoras, 
aliados a empresas de diversos portes como startups e indústrias.

Com as residências, comércios, serviços 
e áreas de lazer no entorno imediato, o 
ambiente tende a ser muito eficiente, 
entregando todo o suporte necessário à 
boa qualidade de vida das pessoas que 
ali residirem ou tiverem suas ocupações.

Logo, a promoção de desenvolvimen-
to educacional, científico, empresarial, 
tecnológico e cultural em inovação e 

sinergia entre as atividades configura-
-se como um impacto positivo e muito 
significativo, de modo que as medidas 
potencializadoras são a priorização de 
contratação de mão de obra e forne-
cedores locais e regionais, bem como 
a consolidação do próprio Biopark, 
a partir do incentivo à implantação 
de empresas que propiciem a troca e 
complementação de experiências e ne-
gócios.
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Dinamização da economia

Uma das características mais importantes na implantação do 
empreendimento consiste na oferta de novas oportunidades de 
desenvolvimento social e econômico no município, e na região 
onde se insere (AII), envolvendo áreas de pesquisa e serviços ainda 
não existentes na região. Constituem territórios diferenciados, 
promovendo ampla concentração de fluxos globais gerados pelas 
empresas e prestadores de serviços que ali se instalarão (envolvendo 
capital, mercadorias, pessoas, informações, ensino e pesquisa, entre 
outros), provocando alteração nas relações espaciais, mudanças no 
padrão de produção associadas às novas territorialidades, na estrutura 
da cidade e sua rede urbana, bem como com significativas repercussões 
nos setores industrial e de serviços. Salientam-se também os reflexos 
positivos tocantes ao setor do turismo, o qual contemporaneamente 
se caracteriza como turismo de negócios e eventos, e poderá ter 
fortalecimento nesse sentido, dada essa dinamização econômica e de 
influência, além da implantação de novas empresas e instituições no 
Biopark.

Os aspectos positivos desse impacto devem ser potencializados com 
o incentivo à implantação de empresas e serviços diferenciados, con-

tribuindo também ao desenvolvimen-
to de diversas áreas, tanto de pesquisa 
quanto de serviços, ainda inexistentes 
no município. Uma vez implantados, 
esses serviços serão responsáveis pela 
nova dinâmica espacial de Toledo, que 
não está restrita somente a seu terri-
tório, sendo imprescindível o fortale-
cimento de uma boa relação com mu-
nicípios vizinhos.
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Programa de Gestão Ambiental (PGA)
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Programa de gerenciamento de 
riscos

Programa de compensação por 
supressão de vegetação

Programa de segurança viária e de 
mitigação das interferências no 

sistema viário municipal

Programa de recuperação de áreas 
degradadas

Plano Ambiental de 
Construção (PAC)

Subprograma de gerenciamento 
de emissões atmosféricas

Subprograma de monitoramento 
e controle de processos erosivos 

e assoreamento

Subprograma de  gestão e 
monitoramento de efluentes 

líquidos

Subprograma de priorização da 
contratação de mão de obra e 

fornecedores locais e regionais

Subprograma de saúde e 
segurança do trabalhador

Subprograma de capacitação dos 
trabalhadores

Subprograma de desmobilização 
das obras

Subprograma de gerenciamento 
de resíduos sólidos

Os programas de controle e 
monitoramento ambiental para o 
empreendimento são propostos como 
respostas aos impactos previstos, além 
de atender às diretivas da legislação 
ambiental.
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Os diversos programas e subprogramas ambientais propostos para o parque 
tecnológico são descritos individualmente na sequência.

Ressalta-se ainda que o foco das ações concentra-se nas etapas de loteamento 
do parque tecnológico e na implantação das estruturas do “coração” do parque, 
mas que as diretrizes dos programas visam mitigar e monitorar de forma geral os 
impactos do empreendimento, demandando, portanto, que os empreendimentos 
internos ao parque as considerem no planejamento e execução de suas atividades, 
estabelecendo critérios semelhantes de desempenho 
ambiental.
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Programa de Gestão Ambiental (PGA)
 
O PGA prevê o desenvolvimento de uma estrutura de pessoal e de um fluxo de 
informações para garantir a implantação de todos os demais programas e medidas 
de controle e monitoramento associados à implantação e operação do Biopark, 
mantendo a sustentabilidade dessas etapas.

Plano Ambiental de Construção (PAC)
 
O objetivo geral do PAC é o de minimizar os impactos ambientais decorrentes da 
construção Biopark, orientando as atividades de obras através de subprogramas e 
critérios ambientais específicos, de forma que a execução das mesmas gere menor 
impacto ao meio ambiente.

O PAC do Biopark conta com os seguintes subprogramas:

Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos

Subprograma de gerenciamento das emissões atmosféricas

Subprograma de monitoramento e controle de processos erosivos e assoreamento

Subprograma de  gestão e monitoramento de efluentes líquidos

Subprograma de priorização da contratação de mão de obra e fornecedores locais 
e regionais

Subprograma de capacitação dos trabalhadores

Subprograma de saúde e segurança do trabalhador

Subprograma de desmobilização das obras

Programa de monitoramento de qualidade da água
 
Visa garantir a manutenção da qualidade das águas e do ecossistema local, através 
da obtenção de dados sobre a qualidade ambiental das águas superficiais na área 
de influência direta do parque tecnológico, viabilizando a detecção e avaliação 
da inserção do empreendimento e entorno sobre os corpos hídricos da região, 
subsidiando ações conjuntas de controle, caso sejam identificados problemas na 
qualidade da água.
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Programa de monitoramento de ruídos 

As etapas de instalação e a fase de funcionamento do parque apresentam possível 
impacto de alteração do ambiente sonoro, principalmente devido ao tráfego de 
veículos e às atividades industriais a serem realizadas no Biopark. Esse programa tem 
como objetivo a realização de medições junto a fontes e potenciais receptores de 
ruídos para a compreensão do cenário acústico, possibilitando acompanhamento 
da evolução do parque, e subsidiando as necessárias ações para minimização de 
impactos à população.

Programa de resgate de flora e controle da supressão da cobertura vegetal 

Esse programa  tem como objetivo geral preservar parte significativa da biodiversidade 
vegetal das áreas de instalação do empreendimento, além de estabelecer procedimentos 
que visem impedir que as atividades de supressão ocasionem impactos além dos limites 
estabelecidos, sendo estritamente limitados às áreas autorizadas para remoção de 
vegetação contidas na autorização florestal emitida pelo órgão regulador da evolução do 
parque, e subsidiando as necessárias ações para minimização de impactos à população.

Programa de compensação ambiental

O programa tem como objetivo principal atender ao disposto na Resolução CONAMA 
nº 371/2006, Lei Federal nº 9.985/2000 e Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 01/2010, 
as quais estabelecem que empreendimentos de relevante impacto ambiental devam 
implantar ou ceder recursos para unidade de conservação inserida na bacia onde 
se localizará o empreendimento, investindo em unidades já existentes ou criando 
novas áreas de preservação ambiental. 

Programa de recuperação de áreas degradadas

O objetivo desse programa é realizar a recuperação das possíveis áreas degradadas 
por consequência da instalação do empreendimento.
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Programa de compensação por 
supressão de vegetação

Tem como objetivo atender à legislação 
de proteção da vegetação nativa, 
Lei Federal nº 12.651/2012 (Código 
Florestal), garantindo a compensação 
por supressão de vegetação nativa no 
Bioma Mata Atlântica, em atendimento 
à Lei Federal nº 11.428/2006, e 
a compensação decorrente da 
intervenção nas áreas de preservação 
permanente (APP), atendendo ao 
disposto na Resolução CONAMA nº 369, 
de 28 de março de 2006. 

Programa de monitoramento da 
fauna terrestre e aquática

Visa monitorar a fauna terrestre (herpeto-
fauna, avifauna e mastofauna) e a fauna 
aquática (ictiofauna e macroinvertebrados), 
avaliando e acompanhando os possíveis 
impactos causados a esses animais, de ma-
neira objetiva e apropriada ao cenário diag-
nosticado. O programa também fomenta o 
conhecimento científico e a preservação da 
fauna.

Programa de resgate, 
afugentamento, salvamento e 
monitoramento da fauna realocada

Tem como objetivo principal a minimiza-
ção dos impactos decorrentes da supres-
são da vegetação e limpeza do terreno na 
fauna terrestre, através de procedimentos 
de afugentamento, resgate e salvamento 
dos animais presentes na área, bem como 
do devido acompanhamento e controle da 
supressão da vegetação.

Programa de monitoramento e 
mitigação de atropelamento de 
fauna

Consiste em propiciar informações re-
levantes para a avaliação e implantação 
de medidas que possam reduzir a quan-
tidade de atropelamentos de animais no 
entorno da região.

Programa de monitoramento de 
vetores e da fauna sinantrópica

Objetiva realizar ações preventivas e cor-
retivas, visando impedir, de modo inte-
grado, a instalação e a proliferação de 
vetores na área do empreendimento e 
em áreas adjacentes.
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Programa de comunicação social

O objetivo do programa de comunicação 
social é de informar adequadamente a 
população em geral, em especial a popu-
lação do entorno e os trabalhadores das 
obras de implantação, sobre as caracte-
rísticas do empreendimento, bem como 
os impactos socioambientais (negativos 
e positivos) que o mesmo gerará e suas 
respectivas medidas a serem executadas.

Programa de educação ambiental

O objetivo do programa de educação 
ambiental é contribuir na prevenção e 
mitigação dos impactos socioambientais 
associados ao empreendimento a partir 
da promoção de conscientização, sensi-
bilização, educação e reflexão ambiental.

Programa de apoio e compensação 
ao planejamento municipal

O programa tem como objetivo principal 
apoiar o poder público local no processo 
de ordenamento territorial do Município 
de Toledo, de forma a potencializar os 
impactos positivos do parque tecnológi-
co, fomentando a sinergia por ele pro-
piciada, como também prevenir, mitigar 
e compensar os negativos, de forma a 
proporcionar um desenvolvimento equi-
librado e sustentável.

Programa de segurança viária e 
de mitigação das interferências no 
sistema viário municipal

Os objetivos principais desse programa 
são a prevenção de acidentes e de im-
pactos no trânsito, o acompanhamento 
das obras de implantação da infraestru-
tura de acesso e a prestação de orienta-
ções técnicas ao município, quanto ao 
reordenamento do sistema viário afetado 
pelo empreendimento.

Programa de gerenciamento de 
riscos

Estabelece procedimentos para prevenção 
e controle de acidentes ou situações emer-
genciais que possam trazer consequências 
danosas ao meio ambiente, trabalhadores, 
comunidade ou patrimônio, bem como a 
integração e sinergia entre os diversos em-
preendimentos associados ao Biopark, fa-
cilitando e ampliando a capacidade de res-
posta em caso de incidentes.

Programa de proteção ao patrimônio 
cultural

De acordo com o andamento dos pro-
cessos junto ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
serão conduzidos, por arqueólogo devida-
mente autorizado, estudos de investigação 
dirigidos à avaliação de impacto sobre o 
patrimônio arqueológico na área de in-
fluência do parque tecnológico.
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CONCLUSÕES

O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresentou 
um resumo do conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
elaborado para o empreendimento Biopark – Parque Científico 
e Tecnológico de Biociências, que consiste em uma nova área 
urbana no Município de Toledo, já prevista em seu plano diretor 
recentemente revisado. 

O Biopark contará com estruturas próprias para abrigar indústrias, 
universidades, comércios e residências, gerando empregos e 
criando um ambiente de moradia, estudo, trabalho e lazer, com 
crescimento gradual e dependente da inter-relação entre os 
elementos do parque.

Com base nesta avaliação, que englobou diagnóstico, análise 
integrada de características e aspectos ambientais, prognóstico, 
contemplando efeitos cumulativos e sinérgicos das instalações, 
atividades e empreendimentos internos ao parque, definição 
de medidas e proposição de programas ambientais, a equipe 
técnica que elaborou este estudo julga que, cumprindo-se a 
regulamentação ambiental vigente e implantando-se as medidas 
ambientais e programas propostos no EIA-RIMA, com o intuito 
de minimizar os impactos ambientais negativos e potencializar os 
impactos ambientais positivos, o empreendimento Biopark - Parque 
Científico e Tecnológico de Biociências, a ser localizado em Toledo, 
Paraná, é ambientalmente viável.

A não realização do empreendimento permitiria a ma-
nutenção das condições locais atuais, com evolução 
semelhante à registrada nos últimos tempos. Nesse ce-
nário, não haveria alterações extraordinárias no uso e 
ocupação do solo da região e Toledo continuaria seu 
crescimento como polo econômico e agropecuário re-
gional.
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