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1. INTRODUÇÃO

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) define que a localização, construção,
instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores,
bem como os empreendimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, de causar
significativa degradação ambiental, em conjunto com a Resolução CONAMA nº. 001/86,
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, nos termos da Lei

corresponder a alterações nas zonas urbanas da cidade, os empreendimentos ou
atividades especificados em lei municipal estão dispensados de obtenção da Licença
Ambiental, porém estarão sujeitas à avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV/RIV) por parte do órgão ambiental municipal competente, previamente à emissão
das licenças ou alvarás de construção, reforma ou funcionamento.
O documento que aqui se apresenta refere-se ao Estudo de Impacto de Vizinhança para
implantação do empreendimento pertencente ao Esporte Clube 14 de Julho, instalado
desde a década de 1960 na Avenida Sete de Setembro, 364, em Erechim - RS.
De acordo com o Estatuto da Cidade, deverão ser analisados os efeitos positivos e
negativos do novo empreendimento ou atividade quanto à “qualidade de vida da
população”, e a diretriz fundamental, levando em consideração obrigatória os seguintes
aspectos”:
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De acordo com o Estatuto da Cidade, quando o impacto ambiental previsto

Página

Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.
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nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio

I.

Conforto, tranquilidade, segurança e bem estar da população;

II.

Valorização ou desvalorização imobiliária;

III.

Adensamento populacional;

IV.

Uso e ocupação do solo;

V.

Geração e ou aumento de tráfego, através de um laudo de acessibilidade;

VI.

Demanda por transporte público;

VII.

Equipamentos urbanos e comunitários;

VIII.

Ventilação e iluminação, no entorno e níveis sonoros;

IX.

Paisagem urbana, patrimônio natural cultural e turístico.

No Município de Erechim, a LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019
define os empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração de Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e dispõe sobre sua elaboração e análise, nos
termos do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001). não há, até o momento, legislação específica referente ao Estudo de Impacto
de Vizinhança (EIV), todavia este documento foi elaborado com base no projeto de Lei

centros

de

eventos,

venda

e

consumo

de

alimentos

e

bebidas

(restaurante/bar/lanchonete) com sonorização que abranja os horários entre as 02:00
a.m. e as 07:00 a.m. “
O Art.4º esclarece que deverá ser incluído no EIV/RIV a análise de, no mínimo:
“I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização/desvalorização imobiliária;
V – alteração no tráfego e/ou demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;
VIII – indicação de equipamentos geradores de ruídos;
IX – impacto e capacidade da infraestrutura urbana relacionada a:
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a elaboração do EIV/RIV, por enquadrar-se como “VI - casas noturnas, casas de shows,
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De acordo com a referida lei, em seu Art. 3º, para o empreendimento em tela é exigível
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elaborado pelo Município.

a) Fornecimento de água;
b) Fornecimento de energia elétrica;
c) Atendimento das necessidades de comunicação;
d) Demonstração da capacidade de esgotamento sanitário e drenagem
urbana pelos sistemas existentes ou indicação de solução a ser
viabilizada pelo empreendedor;
X – Impacto sobre a morfologia urbana.”

No que se refere à documentação a ser apresentada, de acordo com o Art. 5º, no caso
de edificações, o estudo deverá conter:
“a) anteprojeto arquitetônico;
b) dados gerais da obra;
c) estudo do aumento de tráfego no aspecto quantitativo, tipo, fluxo de
veículos, fluxo de pedestres, horários, e propondo, se necessário, as
respectivas soluções com a indicação de possíveis alterações e
implantação de possíveis equipamentos;
da

geração

de

ruídos

ocasionada

pelo

empreendimento;
e) estudo técnico da destinação do esgotamento cloacal gerado pelo
empreendimento;
f) estudo técnico do esgotamento pluvial gerado pelo empreendimento;
g) estudo técnico ambiental do local e do entorno (mínimo 50,00m),
contemplando minimamente recursos hídricos, APPs, fauna e flora;
h) estudo técnico da geração de poluição atmosférica ocasionada pelo
empreendimento;
i) indicação dos bens tombados a nível federal, estadual e municipal
num raio de 100 (cem) metros contados das divisas do imóvel onde o
empreendimento está localizado;
j) indicação da existência de prédio de interesse histórico e/ou de valor
cultural, tombado ou não, sobre a área com projeção de nova edificação,
indicando a preservação a ser realizada no prédio existente;
k) projeto de destinação final dos resíduos gerados pela implantação do
empreendimento;
l) autorização do órgão aeronáutico quando se tratar de instalação de
antenas;
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técnico

9

estudo
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d)

m) planilha padrão de controle e registro de edificações conforme
modelo padrão do Município de Erechim;
n) Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica de todos os técnicos
envolvidos na elaboração do EIV/RIV;
o) formulários fornecidos pela COA-EIV.

Da relação apresentada, não há disponibilidade de formulários fornecidos pela COA-
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EIV. Os demais documentos, quando aplicáveis, estão contemplados neste documento.
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2 - INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 – Identificação do empreendimento:
ESPORTE CLUBE 14 DE JULHO

2.2 – Endereço do empreendimento:
Lote 23, quadra 134

2.3 – Identificação do empreendedor:
ESPORTE CLUBE 14 DE JULHO
CNPJ: 91.565.754/0001-44
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 364, Erechim - RS
Representante legal: Lindomar Sassi
CPF: 609.799.410-91

2.4 – Identificação da profissional responsável pelo EIV/RIV:

Página

Arquiteta e Urbanista Ivana Karine Aver – CAU A 22918-0
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Matrícula 29.345 – Registro de Imóveis da Comarca de Erechim
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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Figura 2 – Vista aérea de Erechim – Em destaque o local do empreendimento.
Fonte Google Earth.
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Figura 1 – Mapa do Brasil e do Rio Grande do Sul – em destaque Erechim
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3.1 LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERECHIM

O Município de Erechim localiza-se ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, na
microrregião do Alto Uruguai, sobre a cordilheira da Serra Geral. Tem como limites ao
norte os municípios de Aratiba e Três Arroios, ao sul Getúlio Vargas e Erebango, a leste
Gaurama e Áurea e ao oeste Paulo Bento e Barão de Cotegipe.
Fica a aproximadamente 40 km da divisa com Santa Catarina e a 360 Km de Porto
Alegre Situa-se no eixo rodoviário Buenos Aires - São Paulo, ficando à meia distância
entre as duas capitais (a aproximadamente 1.000 Km de ambas).
Erechim tornou-se município em 30 de abril de 1918 e teve as seguintes denominações:
Paiol Grande – até 30 de abril de 1918
Boa Vista – a partir de 30 de abril de 1918
Boa Vista do Erechim – a partir de 07 de setembro de 1922

Erechim – a partir de 29 de dezembro de 1944, pelo Decreto nº 720 (C.E.S.E., 1979,
p.115)
Geograficamente, sua latitude é 27º 38' 3" Sul e a longitude 52º 16' 26" Oeste. Possui
área territorial de 431 Km², sendo que o perímetro urbano ocupa 26,42 Km². Está 783
metros acima do nível do mar, seu clima é subtropical e a temperatura média fica em
torno de 18,7ºC.
Os acessos são, via rodoviária, pela BR 153, RS 331, RS 480, RS 479, RS 420 e RS
221. Também possui um aeroporto (um dos mais antigos do Estado): o Aeroporto
Federal Comandante Kramer.
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3.2 DESCRIÇÃO DO TERRENO DO EMPREENDIMENTO
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José Bonifácio – a partir de 05 de abril de 1938, pelo Decreto nº 7.120
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O terreno (lote 23 da quadra 134) está no principal eixo viário da cidade (Avenida Sete
de Setembro) e está gravado na matrícula Número29.345, do Registro de imóveis de

seguintes Ruas:
- ao Norte com a Rua Bahia
- ao Sul com a Rua Santa Catarina
- a Leste com a Rua Pedro Álvares Cabral
- a Oeste com a Avenida Sete de Setembro, onde faz frente
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Possui 1.000,00 m² de área e está localizado dentro do quarteirão formado pelas
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Figura 3: Perímetro urbano de Erechim. Em destaque o terreno – empreendimento.
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Erechim, cuja cópia encontra-se no Anexo I.

Figura 4: Localização do terreno em relação aos principais polos atratores da cidade

- ao Norte, na extensão de 50,00m com o lote 21
- ao Sul, na extensão de 50,00 com o lote 25
- a Leste, nas extensões de 20,00m com o lote 02

Página
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- a Oeste na extensão de 20,00m com a Avenida Sete de Setembro
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O terreno possui as seguintes confrontações:
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Figura 5 – Mapa parcial da cidade de Erechim com identificação do terreno do empreendimento

A seguir são apresentadas imagens do terreno e seu entorno imediato, de modo a

Figura 6 - Imagem do entorno – Avenida Sete de Setembro sentido norte-sul. Terreno à esquerda.
Autora: Ivana Karine Aver
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melhor visualização de suas características visíveis.
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3.3 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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Figura 8 - Imagem do entorno – Avenida Sete de Setembro sentido norte-sul.
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 7 - Imagem do entorno – Avenida Sete de Setembro sentido sul-norte.
Autor: Google
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Figura 10 - Imagem do imóvel – frente para a Avenida Sete de Setembro
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 9 - Imagem do imóvel – frente para a Avenida Sete de Setembro
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 12 - Imagem do interior da edificação – Salão de festas / palco
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 11 - Imagem do interior da edificação – Salão de festas e mezanino
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 14 - Imagem do interior da edificação – mezanino
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 13- Imagem do interior da edificação – Salão de festas
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 16 - Imagem do interior da edificação – segundo pavimento - sanitário público masculino
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 15 - Imagem do interior da edificação – churrasqueira no segundo pavimento
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 18 - Imagem do interior da edificação - térreo
Autora: Ivana Karine Aver
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Figura 17 - Imagem do interior da edificação – segundo pavimento – área de apoio
Autora: Ivana Karine Aver
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comerciais também de propriedade do clube, as quais são locadas para comércio.
A área total construída é de 1.734,57 m², conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE ÁREAS
TÉRREO

915,51 M²

SEGUNDO PAVIMENTO

612,92 M²

MEZANINO

206,14 M²

TOTAL

1,734,57 M²
Tabela 1 – Quadro de áreas
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No local há uma edificação destinada à sede social do clube, além de duas salas
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3.4 DESCRIÇÃO DO USO
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Figura 19 - Imagem do interior da edificação – acesso principal
Autora: Ivana Karine Aver

No Anexo II encontra-se cópia do projeto arquitetônico.

3.5 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
O horário de funcionamento do empreendimento é basicamente à tarde, a partir das
13:30h, gerando movimento médio de 20 pessoas/dia de segunda a sexta e 50 pessoas
aos sábados e domingos. Em caso de eventos no salão de festas, a capacidade máxima
é de 350 pessoas. A capacidade total do clube é de 738 pessoas, mas não atinge este
número visto que em eventos somente parte do espaço é utilizado (salão de festas).
A estimativa de movimento de veículos é de 5 a 10 veículos/dia, podendo aos sábados
atingir 50 veículos.
Em relação à descarga de mercadorias, não há impacto pois os produtos para atender

3.6 GERAÇÃO DE EMPREGOS
O empreendimento gera 5 empregos indiretos, visto que os serviços são terceirizados.
Em eventos, o número de contratados temporários aumenta de acordo com a
necessidade.

3.7 PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL
SUSTENTÁVEL DE ERECHIM (PDDUAS)
O Projeto foi elaborado dentro das diretrizes definidas pelo PDDUAS

- Lei

Complementar Nº 010, de 02 de dezembro de 2019 e demais regulamentações
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pertinentes.
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espaço destinado ao estacionamento rotativo pago.
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eventos e o dia-a-dia do clube são descarregados por veículos de pequeno porte em
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O terreno situa-se dentro da UTM1.

UTM1
Habitação / Comércio e Serviços: 8,5
Indústria e Depósito: 1,0
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO
Zona de Permuta de Índices - O Índice de Aproveitamento
será 10.0, se atendidas as condições referentes ao Art. 121 –
Lei de Uso do Solo
TAXA DE OCUPAÇÃO
SUBSOLO 100% - DEMAIS PAVIMENTOS 80%
ALTURA DA EDIFICAÇÃO
30 pavimentos ou 93,00m
Base – paredes sem aberturas: não há recuos; Base –
paredes com aberturas: 2,00m.
Torre - paredes com aberturas: H/18 + 1,40m e nunca inferior
RECUOS FUNDOS E LATERAIS
a 2,00m.
paredes sem aberturas: H/23 + 1,10m e nunca inferior a
2,00m.
RECUOS DE FRENTE
isento
ESTACIONAMENTO
DE
Subsolo ou qualquer pavimento observada a Taxa de
VEÍCULOS
Ocupação vigorante.
PARCELAMENTO DO SOLO
L3
Tabela 2 – Regime Urbanístico - Fonte: adaptado da Lei Complementar 10/2019
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tem-se:
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As atividades pretendidas são permitidas no local. Em relação ao Regime Urbanístico,
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Figura 20: Mapa de Zoneamento do Plano Diretor. Fonte PME

Na Tabela a seguir são apresentados os índices usados no projeto.

Pavimentos

30 PAVIMENTOS

Metros

93,00 METROS

10,35

paredes com
aberturas

Base – paredes com aberturas: 2,00m.

1,50M

paredes sem
aberturas

Base – paredes sem aberturas: não há recuos

0,00M

paredes com
aberturas

Base – paredes com aberturas: 2,00m.

NA

paredes sem
aberturas

Base – paredes sem aberturas: não há recuos

NA

paredes com
aberturas

paredes com aberturas: H/18 + 1,40m e nunca inferior a 2,00m.

NA

paredes sem
aberturas

paredes sem aberturas: H/23 + 1,10m e nunca inferior a 2,00m.

NA

paredes com
aberturas

Base – paredes com aberturas: 2,00m.

NA

paredes sem
aberturas

Base – paredes sem aberturas: não há recuos

0.00M

paredes com
aberturas

Base – paredes com aberturas: 2,00m.

NA

paredes sem
aberturas

Base – paredes sem aberturas: não há recuos

NA

paredes com
aberturas

paredes com aberturas: H/18 + 1,40m e nunca inferior a 2,00m.

NA

paredes sem
aberturas

paredes sem aberturas: H/23 + 1,10m e nunca inferior a 2,00m.

NA

ISENTO
Subsolo ou qualquer pavimento observada a Taxa de Ocupação
vigorante.
20%

0,00M

Base: até
7,50m

17 –
Recuo
Lateral

Base:
7,50m até
16,50m

Torre: a
partir de:
16,50m

Base: até
7,50m

18 –
Recuo de
Fundos

1,734

TÉRREO 91,55%
(EXISTENTE
REGULARIZADO)
SUPERIOR
61,29%
2 PAVIMENTOS

15 – Taxa de Ocupação
16 –
Altura da
Edificação

PROJETO

Base:
7,50m até
16,50m

Torre: a
partir de:
16,50m
19 – Recuo frente

20 – Estacionamento de veículos
21 – Coeficiente de Permeabilidade

SUBSOLO 100% - DEMAIS PAVIMENTOS 80%

NA

Tabela 3 – Regime Urbanístico - Fonte: adaptado da Lei Complementar 10/2019

A área de uso do clube social terá atividades de Comércio e Serviços: Comércio
varejista 1 e 2; Venda. Consumo de alimentos e bebidas sem sonorização ou com

representações; Caixas bancárias automáticas. Educação e Cultura: escola de
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educação infantil, cursos supletivos, preparatórios, ensino técnico profissionalizante,
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sonorização entre 7 e 24h; Comércio atacadista 1; Escritórios administrativos e de
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14 – Índice Aproveitamento

PLANO DIRETOR - Regime Urbanístico
Habitação / Comércio e Serviços: 8,5
Indústria e Depósito: 1,0
Zona de Permuta de Índices - O Índice de Aproveitamento será
10.0, se
atendidas as condições referentes ao Art. 121 – Lei de Uso do
Solo
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instituição de ensino superior, escolas especiais. Locais de reunião: igrejas, templos,
recinto para exposições ou leilões, atividades comunitárias e de associação de
moradores; Diversão: clubes sociais e de serviços e boliches, jogos eletrônicos, casas
noturnas e similares, casas de shows, centros de eventos, venda e consumo de
alimentos e bebidas (restaurante/bar/café/ lanchonete e similares) com sonorização que
abranja os horários entre 0:00 horas e 7:00 horas .
No Anexo III encontra-se a Certidão de Zoneamento do local.

3.8 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
Atualmente na cidade há outros dois empreendimentos na área central similares em
tamanho e capacidade de atendimento: Clube do Comércio e Clube Esportivo e

características físico-espaciais do empreendimento em análise.
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Deve-se considerar que os outros dois clubes citados apresentam semelhantes
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Figura 21 – Região de influência do empreendimento – Erechim – Fonte: Google maps
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Recreativo Atlântico.

O espaço é destinado principalmente para atividades de lazer dos associados e,
eventualmente para realização de eventos e confraternizações. Desta forma, a
abrangência pode ser considerada em nível local/municipal.
Não há prédio de interesse histórico e/ou de valor cultural, tombado ou não, sobre a
área edificada, bem como também não há bens tombados a nível federal, estadual e
municipal num raio de 100 (cem) metros contados das divisas do imóvel onde o
empreendimento está localizado.

3.9 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS DOS MORADORES NAS ÁREAS
DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA DO EMPREENDIMENTO
De acordo com o IBGE a população erechinense estimada em 2018 era de 105.059
habitantes. Destes, aproximadamente 90% encontram-se na área urbana.

Por tratar-se de edificação destinada à sede social do clube, não há adensamento
populacional no empreendimento ou mesmo no seu entorno imediato. Também não é
identificada a possibilidade de adensamento populacional futuro consequente da
implantação do empreendimento.

3.11 SISTEMA VIÁRIO
O terreno tem frente para a Avenida Sete de Setembro, localiza-se a aproximadamente
300 metros da Praça da Bandeira (praça central da cidade) e da Avenida Maurício
Cardoso, e está no eixo viário de maior relevância comercial da cidade.
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3.10 ADENSAMENTO POPULACIONAL
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por ser um estabelecimento destinado à sede social de um clube.
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O empreendimento não afetará a densidade populacional da região onde será inserido,

ACESSO
PRINCIPAL CLUBE

Figura 22 – Indicação dos pontos de entrada e saída de pedestres.
Fonte: Ivana Karine Aver

Considerando o porte do empreendimento, em alguns dias e horários é majorado o
número de veículos em circulação nas proximidades.
Todavia, há de se considerar que o clube está instalado no local há mais de 50 anos,
sem causar prejuízos à circulação veicular e à disponibilidade de estacionamento.
Em relação ao transporte coletivo urbano, há pontos suficientes disponíveis nas

Página

proximidades do local.
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ACESSO
SERVIÇO CLUBE
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Os acessos ao empreendimento estão indicados na figura a seguir.
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3.12 ESTACIONAMENTO
Durante a semana o fluxo de usuários é pequeno e o estacionamento rotativo pago
absorve satisfatoriamente a demanda. Nos fins de semana, durante o dia, mesmo com
o uso regular, não há dificuldades em encontrar vagas de estacionamento nas
proximidades da edificação. Os eventos no salão de festas do clube ocorrem
eventualmente à noite e aos sábados ou domingos à tarde. Também neste caso não foi
evidenciado impacto negativo na circulação viária ou estacionamento visto que os
eventos ocorrem quando o comércio existente na região está fechado.

3.13 EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA
BÁSICA

os bens públicos ou privados,

acordo

com

de utilidade

a

NBR

pública,

9284,

destinados

designa

todos

à prestação

de

serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização
do poder público, em espaços públicos e privados. Segundo a Lei Federal 6.766/79,
consideram-se, urbanos, os equipamentos públicos de abastecimento de água,
serviços de coleta e tratamento de esgotos, energia elétrica, coleta de águas
pluviais, rede telefônica e gás canalizado. Já os equipamentos públicos comunitários
são aqueles destinados à educação, cultura, saúde, lazer e similares (Art. 4º, §2º).
A região onde localiza-se o empreendimento apresenta infraestrutura completa,
conforme a seguir:

3.13.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A cidade de Erechim é atendida por rede de abastecimento de água tratada, serviço
este que atualmente é de responsabilidade da CORSAN.
Considerando o tipo de empreendimento instalado, não há excesso de consumo de
água, então a rede existente é suficiente para atender a demanda.
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de
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urbano,
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Equipamento

3.13.2 REDE DE ESGOTO
O Município de Erechim não dispõe de rede de esgoto. Assim, a edificação deve contar
com fossa e filtro anaeróbico, conforme exigência municipal.
Após o tratamento primário dentro do terreno, os efluentes são lançados na rede
pluvial/mista existente.

3.13.3 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A coleta é feita pela empresa contratada pelo município dentro da escala previamente

3.13.4 ENERGIA ELÉTRICA
O empreendimento é atendido pela concessionária de energia elétrica RGE.

3.13.5 COMUNICAÇÕES
A região é servida de rede de telefonia e de internet, com possibilidade de escolha da
operadora mais conveniente ao empreendimento.

3.13.6 DRENAGEM URBANA
Na Avenida Sete de Setembro há drenagem urbana composta por tubulação e caixas
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coletoras em concreto, que atende satisfatoriamente a demanda atual.

Direitos autorais reservados – proibida a reprodução parcial ou total

estipulada para a região.

Av. XV de Novembro, 78. Sala 507 | Erechim | RS | FONE: 54-99136-9585
www.facebook.com/ivanakarineaver.arquitetura
www.instagram.com/ivanakarineaver.arquitetura

3.13.7 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SONORA
Não haverá geração de poluição atmosférica pela edificação que comprometam a
tranquilidade dos lindeiros.
Em anexo a este Estudo há o laudo de ruídos, elaborado pelo eng. Glenio Pinós
Teixeira, comprovando que o empreendimento atende os limites de produção sonora.

3.13.8 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS
De acordo com o Decreto Federal nº 7.341/2010, no parágrafo 1º do Art. 2º, são
considerados Equipamentos Públicos Comunitários, “as instalações e espaços de
infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura,
assistência social, esportes, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços

Dentre estes, destacam-se as Praças da Bandeira e Jayme Lago, ambas a
aproximadamente 300m da edificação. Também deve-se destacar que, por estar no
principal eixo viário da cidade, a edificação está próxima de diversos comércios e
prestadores de serviço, incluindo a Prefeitura Municipal e sede do Corpo de Bombeiros.
Em relação ao atendimento básico em saúde, há o Hospital de Caridade a
aproximadamente 500m do empreendimento.

3.14 PAISAGEM URBANA
De acordo com Pessoa (2011),
O conceito de paisagem urbana pode ser entendido como a maneira em que
prédios, ruas, edifícios, veículos automotores, sinalizações de trânsito e outros
elementos se organizam dentro do perímetro urbano. [...]
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comunitários no entorno do empreendimento, considerando um raio de 500 metros.
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No mapa apresentado no Anexo V estão indicados os equipamentos públicos
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funerários e congêneres.”

Vale a pena ressaltar que a vegetação também constitui o espaço urbano, já
que a sua presença se torna cada vez mais essencial para a qualidade de vida
daqueles que moram nas cidades. Hoje em dia a vegetação das cidades são
bastante pensadas nos planejamentos urbanos.

O início da ocupação urbana da cidade foi marcado pela construção da rede ferroviária.
Esta circunda as faces Norte e Oeste da cidade.
Na década de 1970 a cidade teve um grande desenvolvimento econômico com a ligação
entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina via BR-153, através da ponte então
construída sobre o Rio Uruguai.
O terreno onde está edificado o empreendimento possui formato regular, sendo que a
face oeste faz frente para via pública, a Avenida Sete de Setembro.
A edificação, pela sua antiguidade, faz parte da paisagem urbana da cidade e é um
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ponto de referência local.
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4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

Após as análises prévias, foi constatado que devem ser tomadas medidas no sentido
de minimizar os eventuais impactos a serem causados pela instalação do
empreendimento
A fim de classificar os impactos, foi considerado:

- qual a intensidade (baixa, moderada ou alta)
- qual a natureza do impacto (positivo ou negativo)
- qual a duração do impacto (temporário ou permanente)
Por fim, foram propostas medidas para minimizar, mitigar ou compensar os impactos.

4.1 METODOLOGIA
Foi utilizada, neste trabalho, a metodologia para análise dos impactos ambientais
baseada na Matriz de Leopold et al (1971), com alguns ajustes. Este tipo de matriz é
organizado de modo a mostrar ações, efeitos e os impactos ambientais nas fases de

alterações de processos ambientais que, por sua vez, induzem a impactos ambientais.
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Também, o efeito ambiental é definido como uma etapa intermediária, que representa
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construção e uso. De acordo com o autor, atividades ou ações são as causas de
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- qual a fase em que será percebido o impacto (se durante a construção ou operação)
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a interface entre as ações e o meio receptor (meios físico, biótico e antrópico). Impacto
ambiental pode ser definido como qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou
benéfica que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma
organização. (LEOPOLD et al, 1971).
Serão considerados sempre os impactos sobre o meio físico, erosão superficial,
assoreamento das drenagens, entre outros.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS
Qualquer interferência no ambiente natural interfere, em diferentes graus e

IMPACTOS

GEOLOGIA

Alteração no relevo natural

FASE DE IMPLANTAÇÃO

SOLO

Descaracterização do perfil do solo e suas características biológicas
Erosão
Formação de poeira devido ao tráfego veicular

AR

Emissão de gases oriundos de motores à combustão
Emissão de ruídos pela utilização de equipamentos e veículos

FLORA

Descaracterização e redução da diversidade e dos bancos de sementes

FAUNA

Migração de espécies da fauna
Geração de empregos

COMUNIDADE

Aumento do fluxo de veículos e pedestres
Alteração da paisagem natural
Aumento da receita
Geração de resíduos

MUNICÍPIO

Geração de expectativas na população

F
A
SE
D
E
O
PE
R
A
Ç
Ã
O

Aumento de circulação de dinheiro, movimentando a economia

SOLOS

Redução da permeabilidade
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FATORES
AMBIENTAIS
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ETAPA
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intensidades, no ambiente físico, biótico e atrópico, conforme quadro a seguir:

Emissão de gases oriundos de motores à combustão

AR

Emissão de ruídos pela utilização de equipamentos e veículos
Geração de empregos
COMUNIDADE

Aumento do fluxo de veículos e pedestres
Valorização imobiliária
Geração de impostos
Aumento do volume de resíduos a serem coletados

MUNICÍPIO

Geração de expectativas na população
Aumento de circulação de dinheiro, movimentando a economia
Tabela 4 - Impactos

4.2.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO
•

Alteração no relevo natural: adequação do terreno para implantação do

Descaracterização do perfil do solo e suas características biológicas: quando
ocorre a decapagem do terreno, ocasionando a supressão dos horizontes mais
superficiais do solo, alterando, consequentemente, as características físicoquímicas e biológicas deste.

•

Erosão: pode, eventualmente, ocorrer algum processo erosivo, ocasionando o
arraste dos sedimentos que compõem o solo.

•

Formação de poeira devido ao tráfego veicular: devido ao tráfego veicular: pode
ocorrer em alguns momentos devido à circulação dos veículos automotores
(especialmente máquinas pesadas e caminhões).

•

Emissão de gases oriundos de motores à combustão: pode ocorrer em alguns
momentos devido à circulação dos veículos automotores (especialmente
máquinas pesadas e caminhões).
Emissão de ruídos pela utilização de equipamentos e veículos: a circulação de
veículos e a utilização de equipamentos pesados durante a obra podem
aumentar em alguns momentos o nível de ruído.
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empreendimento.
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•

Descaracterização e redução da diversidade e dos bancos de sementes: a
retirada da cobertura vegetal e de parte da camada orgânica do solo diminui a
variedade e a disponibilidade de sementes.

•

Migração de espécies da fauna: as atividades antrópicas realizadas na área
podem ocasionar a migração da fauna local para outros ambientes.

•

Geração de empregos: as obras civis realizadas para a implementação das
benfeitorias ocasionam um aumento significativo da oferta de empregos diretos
e indiretos.

•

Aumento do fluxo de veículos e pedestres: a execução da obra gera um
incremento no tráfego viário do entorno, bem como do número de pedestres que
trabalharão no local.

•

Alteração da paisagem natural: a implantação do empreendimento altera a
paisagem natural devido à modificação do relevo e da cobertura vegetal original.

•

Aumento da receita: os processos de licenciamento e de regularização do

Geração de resíduos: as obras necessárias para a implantação da infraestrutura
prevista ocasionarão a geração de entulho, sobras de terra e de restos vegetais.

•

Geração de expectativa na população: o empreendimento atende basicamente
a um grupo específico, os sócios do clube.

•

Aumento na circulação de dinheiro, movimentando a economia: a implantação
do empreendimento movimenta a economia do município pelo aumento da
demanda de produtos e de serviços necessários às obras.

4.2.2 FASE DE OPERAÇÃO
•

Redução da permeabilidade: na projeção da edificação há a impermeabilização
do solo.

•

Emissão de gases oriundos de motores a combustão: o aumento do número de
veículos em circulação na área aumenta a emissão de gases para a atmosfera.
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empreendimento aumentam a arrecadação municipal assim como a aquisição

•

Emissão de ruídos pela utilização de equipamentos e veículos: os equipamentos
utilizados, caso não estejam isolados acusticamente, podem causar transtornos
ao entorno.

•

Geração de empregos: a operação do empreendimento gera mais de uma
dezena de novos empregos, direta e indiretamente.

•

Aumento do fluxo de veículos e pedestres: durante o horário de funcionamento
do estabelecimento há discreto aumento no tráfego local de veículos e pedestres.

•

Valorização imobiliária: a ocupação da área acarreta em valorização imobiliária
dos imóveis adjacentes.

•

Geração de impostos: por tratar-se de estabelecimento comercial e de serviços,
a geração de impostos para o Município, Estado e União aumenta.

•

Aumento do volume de resíduos a serem coletados: o empreendimento acarreta
aumento do volume de resíduos a ser coletado pela empresa prestadora de
serviços contratada pelo Município.
Geração de expectativa na população: a operação do empreendimento atenderá
uma demanda de um grupo específico.
Aumento de circulação de dinheiro, movimentando a economia: por tratar-se de
empreendimento comercial e de serviços, contribui positivamente na circulação
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monetária e desenvolvimento da economia local.
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5. RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

A atividade já implantada no local possui baixo potencial poluidor, de acordo com
a Resolução CONSEMA 288/2014. Da mesma forma, possui baixo impacto de
vizinhança. Contudo, é conveniente que se estabeleçam controles, restrições e atitudes
operacionais de modo a evitar, mitigar ou compensar os impactos provocados pela
atividade.
Para apresentar e dimensionar os impactos identificados, formulou-se a matriz

impostas no meio ambiente natural e construído segundo uma visão global, abrangendo
as inter-relações dos aspectos estudados, as consequências impactantes e as medidas
para compensá-las ou mitigá-las. Desta forma se relacionam as ocorrências mais
impactantes identificadas, definindo e classificando os impactos possíveis e/ou
eventuais e apresentando as medidas compensatórias e mitigadoras sugeridas.
Ressalta-se que, dentre os impactos gerados, alguns são positivos, o que de
certa forma compensam os impactos negativos. Na tabela a seguir são mensurados os

FATORES
AMBIENTAIS

IMPACTOS

MAGNITUDE

NATUREZA
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impactos quanto à sua magnitude, natureza e duração.
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apresentada na sequência, com o objetivo de permitir uma compreensão das alterações

Alteração no relevo natural

Moderada Negativa Permanente

SOLO

Descaracterização do perfil do solo e
suas características biológicas

Moderada Negativa Permanente

Erosão

Moderada Negativa Temporário

Emissão de ruídos pela utilização de
equipamentos e veículos

Moderada Negativa Temporário
Moderada Negativa Temporário

FLORA

Descaracterização e redução da
diversidade e dos bancos de sementes

Baixa

Negativa Permanente

FAUNA

Migração de espécies da fauna

Baixa

Negativa Permanente

Geração de empregos

Baixa

Positiva

Temporário

Aumento do fluxo de veículos e
pedestres

Baixa

Positiva

Temporário

Alteração da paisagem natural

Baixa

Positiva

Permanente

Aumento da receita

Moderada

Positiva

Temporário

Geração de resíduos

Moderada Negativa Temporário

COMUNIDADE

MUNICÍPIO

SOLOS
AR

COMUNIDADE

MUNICÍPIO

Geração de expectativas na população
Aumento de circulação de dinheiro,
movimentando a economia

Moderada

Positiva

Temporário

Moderada

Positiva

Temporário

Redução da permeabilidade
Emissão de gases oriundos de motores
à combustão
Emissão de ruídos pela utilização de
equipamentos e veículos

Alta

Negativa Permanente

Baixa

Negativa Permanente

Baixa

Negativa Permanente

Geração de empregos

Baixa

Positiva

Permanente

Aumento do fluxo de veículos e
pedestres

Baixa

Positiva

Permanente

Valorização imobiliária

Moderada

Positiva

Permanente

Geração de impostos

Moderada

Positiva

Permanente

Aumento do volume de resíduos a
serem coletados

Baixa

Positiva

Permanente

Geração de expectativas na população

Baixa

Positiva

Permanente

Aumento de circulação de dinheiro,
movimentando a economia

Baixa

Positiva

Permanente

Tabela 8 – Natureza dos impactos
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Moderada Negativa Temporário
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AR

Formação de poeira devido ao tráfego
veicular
Emissão de gases oriundos de motores
à combustão

40

FASE DE IMPLANTAÇÃO

GEOLOGIA
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Dos impactos apresentados na Tabela anterior, merecem cuidado os que
apresentam natureza negativa.
De acordo com a Lei Municipal 220/2019, considera-se, de acordo com o Art. 2º:
X – Medidas Compatibilizadoras: ações a serem desenvolvidas pelo
empreendedor, buscando compatibilizar o empreendimento com a
vizinhança nos aspectos relativos à paisagem urbana, rede de serviços
públicos e infraestrutura;
XI – Medidas Compensatórias: se destinam a compensar impactos
irreversíveis que não podem ser evitados;
XII – Medidas Mitigadoras: são as medidas impostas ao empreendedor
para prevenir impactos adversos ou reduzir aqueles que não podem ser
evitados.

Assim, a Tabela seguinte apresenta a matriz de sinalização de impactos com

IMPACTOS

MEDIDAS

GEOLOGIA

Alteração no relevo natural

Nenhuma, visto ser edificação existente

SOLO

Descaracterização do perfil do solo
e suas características biológicas

Nenhuma, visto ser edificação existente

Erosão

Nenhuma, visto ser edificação existente

Contaminação do lençol freático
por óleos e graxas

Nenhuma, visto ser edificação existente

Formação de poeira devido ao
tráfego veicular

Nenhuma, visto ser edificação existente

Emissão de gases oriundos de
motores à combustão

Nenhuma, visto ser edificação existente

Emissão de ruídos pela utilização de
equipamentos e veículos

Nenhuma, visto ser edificação existente

ÁGUA

AR

FAUNA

Descaracterização e redução da
diversidade e dos bancos de
sementes
Migração de espécies da fauna

COMUNIDADE

Geração de empregos

FLORA

Nenhuma, visto ser edificação existente
Nenhuma, visto ser edificação existente
Nenhuma, visto ser edificação existente
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suas respectivas medidas para compatibilizar, compensar ou mitigar os impactos:

COMUNIDADE

Nenhuma, visto ser edificação existente

Aumento da receita

Nenhuma, visto ser edificação existente

Geração de resíduos

Nenhuma, visto ser edificação existente

Geração de expectativas na
população

Nenhuma, visto ser edificação existente

Aumento de circulação de dinheiro,
movimentando a economia

Nenhuma, visto ser edificação existente

Redução da permeabilidade

COMPENSATÓRIA: Instalação de rede
coletora pluvial (existente)

Emissão de gases oriundos de
motores à combustão

Nenhuma

Emissão de ruídos pela utilização de
equipamentos e veículos

MITIGADORA: fechamento das janelas
laterais do salão de festas

Geração de empregos

Nenhuma, visto ser IMPACTO POSITIVO
Nenhuma, visto que o aumento não
interfere substancialmente na estrutura
viária
Nenhuma, visto ser IMPACTO POSITIVO

Aumento do fluxo de veículos e
pedestres
Valorização imobiliária

Geração de impostos
Nenhuma, visto ser IMPACTO POSITIVO
Aumento do volume de resíduos a Nenhuma, visto que o volume de resíduos
serem coletados
é pequeno
MUNICÍPIO
Geração de expectativas na
Nenhuma, visto ser IMPACTO POSITIVO
população
Aumento de circulação de dinheiro,
Nenhuma, visto ser IMPACTO POSITIVO
movimentando a economia
Tabela 6 – Matriz de sinalização de impactos.

5.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO

Em relação à fase de implantação, não há impactos a serem analisados, visto que a
construção básica possui mais de cinco décadas e as ampliações posteriores também
já impactaram, não havendo neste momento medidas a tomar no sentido de
compatibilizar, compensar ou mitigar.
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FASE DE OPERAÇÃO

AR

Alteração da paisagem natural
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SOLOS

Nenhuma, visto ser edificação existente

Página

MUNICÍPIO

Aumento do fluxo de veículos e
pedestres

5.2 FASE DE OPERAÇÃO
•

Redução da permeabilidade: No local há coletores pluviais, com destino à rede
pluvial pública.

•

Emissão de ruídos pela utilização de equipamentos e veículos: em relação aos
ruídos produzidos por equipamentos sonoros (música especialmente), foram
fechadas as janelas laterais do salão de festas; mantidas as cortinas e
revestimentos em carpete pré-existentes para absorção da reverberação sonora.
De acordo com o laudo de medição de ruídos apresentado no Anexo IV, os níveis
na área externa da edificação estão dentro dos limites impostos por normas.
Aumento do fluxo de veículos e pedestres: Devido ao porte do estabelecimento
instalado no local, há discreto volume de veículos e pedestres em condições de
uso regular da edificação. Em caso de eventos no salão de festas, os veículos
utilizam a via para estacionamento, sem conflito com outras atividades da região,
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visto que estes eventos são em horários diferentes do horário comercial regular.
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6. RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO

Especialmente durante a fase de operação do empreendimento, entende-se que o
maior impacto gerado à vizinhança é relativo à circulação viária.
Neste sentido, devem ser considerados os diversos tipos de usuários e de modais de
transporte.
No caso dos usuários, podem-se classifica-los em:

Destes há diferenciações no que concerne à necessidade e disponibilidade de
transporte e deslocamento:
- prestadores de serviço: em sua maioria composta por fornecedores e trabalhadores
que farão manutenção eventual. Estes utilizarão, de maneira geral, transporte próprio.
Fornecedores deslocar-se-ão em carros e/ou caminhões de entrega, os quais serão
direcionados às vagas de estacionamento rotativo pago na Avenida Sete de Setembro
e proximidades.
- funcionários: oriundos de diversos bairros da cidade e recebedores de vale-transporte,
possivelmente deslocar-se-ão de ônibus urbano. A região é bem servida deste modal
de transporte e os pontos e paradas existentes são suficientes para atender a demanda,
conforme demonstrado nas figuras a seguir.
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- clientes/sócios
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- funcionários

Direitos autorais reservados – proibida a reprodução parcial ou total

- prestadores de serviços
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- clientes e sócios: moradores das proximidades poderão se deslocar a pé, e os demais
fazem uso de ônibus urbano ou veículo próprio.
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Figura 24: parada de ônibus na Av. Sete de Setembro sentido centro-bairro. Fonte: Google
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Figura 23: parada de ônibus na Av. Sete de Setembro sentido bairro-centro. Fonte: Google

Em anexo a este Estudo, no Anexo VI, apresenta-se o levantamento da
sinalização viária existente. Considerando que o clube está em atividade há décadas
sem transtornos à circulação viária e estacionamento, entende-se que não são
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necessárias alterações na sinalização viária existente.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado refere-se aos impactos gerados na fase de operação de
um empreendimento destinado à sede social de um clube.
O empreendimento localiza-se em uma área de formato regular e com frente para
a Avenida Sete de Setembro, na área central de Erechim-RS.
Atende uma demanda específica da cidade, visto ser de uso preferencial dos
sócios do Esporte Clube 14 de Julho. Eventualmente o espaço do salão de festas é

locadas para comércio varejista, há os acessos ao clube (social e de serviço), sanitários
e vestiários para funcionários, cozinha, sanitários públicos e área de jogos. No segundo
pavimento há copa, churrasqueira, área de apoio, salão de festas e sanitários para uso
público. No mezanino há sanitários, sala de reuniões e espaço para mesas. Apesar de
seu porte, a edificação não causa influência negativa no entorno próximo.
Nos capítulos anteriores foram apresentadas as características do terreno e da
edificação já existente. Após, mostrou-se os impactos gerados pelo empreendimento
na fase de operação, já que não há como considerar impactos do período de
implantação. Na sequência foram apresentadas propostas para mitigar, compatibilizar
ou compensar os eventuais impactos e/ou danos causados à vizinhança.
Desta forma entende-se que o empreendimento, após uma análise global,
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apresenta benefícios à comunidade local, principalmente por atender a uma demanda
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A construção tem três pavimentos. No térreo, além de duas salas comerciais
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utilizado para confraternizações.

específica.
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CERTIDÃO DE ZONEAMENTO
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LAUDO DE MEDIÇÃO DE RUÍDOS
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