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1. INTRODUÇÃO  

O EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) tem por finalidade instruir e assegurar 

ao Poder Público e ao ambiente em que o imóvel está inserido o equilíbrio necessário 

para adequar o empreendimento ao meio que fará parte. O levantamento de 

informações técnicas quanto os impactos no sistema viário, no ambiente, na vida social 

da vizinhança, no valor econômico do entorno. Estes são os pontos principais de 

abordagem deste estudo bem como a repercussão positiva e/ou negativa de sua 

implantação no local.  

No caso deste EIV para a Chácara Qualitá, trata-se de estudo após implantação do 

empreendimento, o imóvel já existia no local, se tratava de uma residência, mas foi 

ampliado e reformado mudando o seu uso. O imóvel está localizado na área rural desta 

cidade. O objetivo deste estudo é, através da reunião de materiais, dados e análises, 

descrever e justificar o empreendimento, bem como estudar a necessidade de medidas 

mitigadoras para algum ponto levantado, caso necessário. 
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2. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

Proprietários: 

 

Volmar Luis Brustolin 

CPF: 734.282.130-68 

Rua Giácomo Luiz Berticelli, 515, Bairro Atlântico 

 

Adriane Cristina Mariga Brustolin 

CPF: 962.852.300-72 

Rua Giácomo Luiz Berticelli, 515, Bairro Atlântico 

 

Razão social: Adriane Cristina Mariga Brustolin 

Nome Fantasia: Chácara Qualitá 

Ramo de atividade: Espaço para Realização de Eventos Particulares (Casamentos, 

Festas de Aniversário, Festas de Formaturas Festas Corporativas, entre outros) 

CNPJ: 11.759.994.0001-40 

Endereço do Imóvel: Linha 01 (Parte do lote rural nº 24), Secção Paiol Grande, 

Erechim - RS. Latitude/Longitude: - 27.684079, -52.267303. 

 

 
 

 Linha vermelha pontilhada: Caminho até a Chácara Qualitá. 
Imagem 1: Localização do empreendimento em relação à Cidade de Erechim (Àrea 

Urbana). Fonte: Google Maps. Maio, 2022. 
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Atividade da Edificação (conforme Plano Diretor do Município de Erechim): nº 8 

Diversão – c) centro de eventos, venda e consumo de alimentos e bebidas com 

sonorização de abrange os horários entre 0:00 horas e 7:00 horas. 

 

Período de Funcionamento: A Chácara não tem um horário de funcionamento 

fixo, funciona de acordo com a demanda de cada evento. Os eventos podem ser 

realizados todos os dias, pela manhã, tarde e noite, porém tem um horário 

máximo para terminar sendo esse às 4:00 horas da madrugada.  

 

Matrícula do imóvel: 58.000 

 

Área do terreno: 7.788,00 m² 

Área da Edificação: 308,16 m² 

 

O imóvel está em processo de regularização de área e mudança de uso para “nº 

8 Diversão – c)” (conforme Plano Diretor) junto à Prefeitura Municipal de 

Erechim-RS para aprovação de Habite-se.  

 

Número do Processo: 2021/22838 

 

O Projeto de Prevenção Contra Incêndio – PPCI já foi aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros de Erechim e o alvará já foi emitido por eles.  

 

Número do Alvará de PPCI: APPCI Nº 3181 

 

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Responsável pelo EIV/RIV: 
Andressa Tais Martini Rodrigues 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A137508-3 

CPF 010.015.170-16 

E-mail: andressam.arqurb@live.com 

Rua Clóvis José Secato, 240, Parque Redenção. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Um estudo de impacto de vizinhança objetiva o licenciamento urbanístico e 

é direcionado a empreendimentos que possam gerar algum impacto notável no 

espaço urbano (neste caso, rural). Também, tem em vista gerar diagnóstico 

ambiental e socioeconômico, além de expressar ao Poder Público a capacidade do 

meio urbano (rural) em acomodar determinado empreendimento. 

Este estudo sobre a implantação da Chácara Qualitá na zona rural da cidade, 

possibilita a avaliação, mensuração e correção de possíveis impactos ao seu entorno. 
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A exigência de elaboração do EIV vem, portanto, ao encontro da necessidade de 

vincular ao uso do empreendimento (não ao projeto, pois este já é equipamento 

existente e consolidado) às justificativas, às compensações e às correções dos efeitos 

decorrentes desse empreendimento no lugar em que está inserido. Portanto, o 

presente estudo visa demonstrar que está atividade – nº 8 Diversão – c) centro de 

eventos, venda e consumo de alimentos e bebidas com sonorização de abrange os 

horários entre 2:00 horas e 7:00 horas – na Zona Rural do Município de Erechim é 

compatível com o espaço que está inserida e que possíveis impactos gerados por seu 

funcionamento podem ser mitigados. 

 

5. DO EMPREENDIMENTO 

 

O imóvel em questão, hoje chamado comercialmente de Chácara Qualitá 

localiza-se na zona rural da cidade de Erechim, é uma chácara em parte do lote nº 

24 da Linha 01 – Paiol Grande. O tereno tem 7.788 m² e a edificação tem 303,26 m². 

A edificação é térrea, conta com depósitos, cozinha, banheiros e uma grande área 

coberta onde são realizados os eventos. O espaço tem capacidade para até 120 

pessoas aproximadamente.  

 

 
 

     
 

Imagem 1,2 e 3: A Edificação. 

Fonte: Arquivo pessoal. Outubro, 2021. 
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Imagem 4: Implantação, sem escala. Fonte: Tresdê Arquitetura e Interiores – 

Imagem da implantação encaminhada à Prefeitura do Município de Erechim 

para regularização do imóvel e novo uso. 

 

5.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O imóvel que hoje leva o nome de Chácara Qualitá era uma antiga Chácara 

particular de uso apenas residencial. Foi vendida para os atuais proprietários que 

trouxeram um novo uso para esse lugar. A edificação que antes era só uma residência 

de campo foi reformada e ampliada para abrigar este novo uso, se tornando em um 

espaço para realização de eventos/festas. A regularização dessa ampliação e de 

mudança de uso está em processo mediante a Prefeitura do Município de Erechim 

aguardando encaminhamento e aprovação deste EIV-RIV. 

 

5.2 DO ENTORNO E ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

O imóvel localiza-se na Zona Rural desta cidade. A residência mais próxima 

da edificação encontra-se a mais de 250 metros da mesma. No entorno da Chácara 

existem massas de vegetação nativa (a oeste, norte e sul) e uma lavoura a leste.  

Seguindo delimitação apontada pela Prefeitura Municipal de Erechim, a área 

de influência analisada para o empreendimento é de 200 metros de diâmetro a partir 

da edificação. Nesta área não existem bens a serem tombados. Quanto ao fator 

ambiental, tem-se nascentes e um córrego que passa ora dentro do terreno, ora fora, 

este já demonstrado em projeto de regularização a ser aprovado pela Prefeitura de 

Erechim, bem como a área de APP. O bem imóvel está localizado fora de APP. 

 

6. DOS IMPACTOS ANALISADOS 

 

6.1 ADENSAMENTO POPULACIONAL 
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O empreendimento não gera adensamento populacional.  

 

6.2 TRÂNSITO 

 

A via que leva as pessoas até a Chácara é uma Estrada Vicinal de chão 

pouco movimentada. A estrada tem aproximadamente 5 metros de largura. Os 

automóveis não precisam ficar estacionados na via, o espaço da Chácara tem 

estacionamento que supre a demanda dos eventos. O empreendimento 

também conta com vaga acessível e para carga e descarga de materiais.  

Não existe demanda para transporte público. 

 

6.3 INFRAESTRUTURA URBANA 

 

Não existe nenhum tipo de infraestrutura urbana no local. E o 

estabelecimento não demanda. 

 

6.4  PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 
 

Não existem patrimônios naturais ou culturais nos arredores do 

empreendimento a não ser áreas de APP, já previamente demarcadas e 

asseguradas. 

 
6.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

O abastecimento de água é proveniente de fonte natural existente no 
terreno. Porém a água que se usa para consumo e preparo de alimentos é 
comprada. 

 

6.6 REDE DE ESGOTO 

 

O esgoto é tratado por sistema de fossa séptica e sumidouro já 
implantado, cujo projeto já foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Erechim, 
também foi indicado nos documentos encaminhados para regularização da 
ampliação da edificação e mudança de uso junto a Prefeitura Municipal de 
Erechim. Esse sistema da conta da nova demanda, não foram necessários ajustes. 

  

6.7 TELEFONIA E REDE 

 

O empreendimento não é atendido por rede de telefonia, porém conta 
com a possibilidade de usar diversos provedores de internet. 

 

6.8 DESCARTE E COLETA E LIXO 
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Os eventos realizados na Chácara são de pequeno porte, as festas, 

comemorações e celebrações, em sua grande maioria compreendem uma média 

de 60 pessoas (esses eventos acontecem normalmente 1 vez na semana), então 

não geram uma quantidade significativa de lixo. Os utensílios utilizados para as 

jantas, almoços e afins não são descartáveis, por isso a quantidade de lixo seco 

não aumentou de forma considerável após esse novo uso dado ao imóvel. Os 

proprietários organizam o lixo seco e trazem para cidade onde ele é devidamente 

coletado. O lixo orgânico é administrado por eles mesmos, usado para produção 

de adubo e depositado nas hortas.  

 

6.9  IMPACTO AMBIENTAL, ECONÔMICO E VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 

O empreendimento não gera nenhum impacto ambiental que já não tenha 

sido causado sem a mudança de uso. Ele também não gera nenhum impacto 

econômico para vizinhança, visto ser um empreendimento familiar que não 

demanda mão de obra local. O empreendimento não gera valorização imobiliária, 

pois a localidade na qual está inserido é afastada da infraestrutura urbana. 

 

6.10  ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 

 

A edificação da Chácara é satisfatoriamente iluminada e ventilada, tendo 

aberturas (janelas) em todos os ambientes, inclusive nos banheiros. O espaço 

onde se realizam os eventos é todo aberto, com possibilidade de fechar se 

necessário, através de lonas impermeáveis e transparentes. 

 

6.11  ENERGIA ELÉTRICA 

 

O empreendimento é atendido pela companhia elétrica Rio Grande 
Energia - RGE, sendo a entrada de energia por poste elétrico localizado em frente  
a edificação, dentro do terreno. O novo uso dado ao imóvel não impactou no 
consumo de energia a ponte de precisar de alteração, então segue sendo o 
mesmo. 
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Imagem 5 e 6: Poste de entrada de energia elétrica. Fonte: Arquivo Pessoal. 
Maio, 2022. 

 
6.12  POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

O empreendimento por si só não é gerador de poluição atmosférica. 

 

6.13  POLUIÇÃO SONORA 

 
Segundo a Lei Distrital nº 4.092, de 30 de janeiro de 2008, Cápitulo II, Art. 

3º, item I, poluição sonora consiste em toda emissão de som que, direta ou 
indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da 
coletividade. O item II deste mesmo cápitulo também diz que as atividades 
potencialmente poluidoras são as suscetíveis de produzir ruído nocivo ou 
incomodativo para os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações 
do local de onde decorre. 

A Lei Municial Nº 220, de 02 de dezembro de 2019, desta Cidade, delimita 
uma área mínima de 150 metros como vizinhança, a partir das delimitações do 
terreno, para análise. Porém a edificação da Chácara Qualitá está implantada nos 
fundos do terreno, visto isso, foi medido um raio de 250 metros a partir dos limites 
da edificação para analisar a questão da poluição sonora, dessa forma faz mais 
sentido, sendo a edificação a única fonte de possível poluição sonora. 
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Imagem 7: Vista de satélite de Erechim-RS – Entorno da Chácara Qualitá, retirada do 
Google Maps no dia 23 de maio de 2022. 

As primeiras residências existentes na localidade onde a Chácara situam-se 
a mais de 250 metros dos limites desta edificação. Sendo uma delas (marcada com 
o círculo laranja) usada apenas esporadicamente por seus proprietários. Então 
podemos afirmar que o empreendimento não gera poluição sonora pois não há 
indivíduos aos quais incidir no seu entorno, na sua área de influência. Esses 250 
metros de distância são segundo a escada do google maps, porém, in loco a medida 
aumenta para aproximadamente 400 metros. 

 

7. RELATÓRIO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

Não existem medidas compatibilizadoras, compensatórias ou mitigadoras 
a serem implantadas neste empreendimento ou por esse empreendimento. 

 
8. CONCLUSÃO 

 
A Chácara Qualitá está implantada em uma localidade com pouquíssimos 

vizinhos, sendo que os primeiros vizinhos se encontram a mais de 250 metros da 
edificação. O imóvel é isolado por lavouras e vegetação nativa. Não gera nenhum 
malefício para a natureza e nem para o meio em que está inserido. 
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