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1. Apresentação 

 

Segundo Lei Municipal n° 4.169 de 11 de Novembro de 2015, o Estudo de Impacto de Vizinhança 

e Relatório de Impacto de Vizinhança – EIV/RIV é o documento que apresenta o conjunto de 

estudos e informações técnicas relativas à identificação, avaliação e prevenção dos impactos 

urbanísticos ou construtivos de significativa repercussão ou interferência na vizinhança quanto 

da implantação, instalação ou ampliação de um empreendimento, de forma a permitir a 

avaliação das diferenças entre as condições existentes e as que existirão com a implantação ou 

ampliação do empreendimento. 

O EIV/EIR deverá considerar os aspectos positivos e negativos do empreendimento, em relação 

à qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão e de seu entorno, 

incluindo no mínimo, as seguintes questões prováveis de ocorrência: 

  

I Alteração no adensamento populacional ou habitacional da área de influência; 

  

II. Alteração que exceda os justos limites da capacidade de atendimento da infraestrutura, 

equipamentos e serviços públicos existentes; 

 

III. Alteração na característica do uso e ocupação do solo em decorrência da implantação do 

empreendimento; 

  

III. Valorização ou depreciação do valor de mercado dos imóveis na área de influência; IV. 

Aumento na geração de tráfego de veículos e pedestres, e na demanda por áreas de 

estacionamento e guarda veículos; 

  

V. Interferência abrupta na paisagem urbana ou rural e, em particular, referente à ventilação e 

iluminação, com atenção nas interferências causadas na circulação natural do ar e na insolação 

de áreas de vizinhança; 

  

VI. Aumento na geração de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos e demais formas de poluição, 

sejam sonoras, atmosféricas, hídricas ou visuais; 

 

VII. Elevação do índice de impermeabilização do solo na área de influência; 

  

VIII. Alteração no entorno que descaracterize áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico 

e ambiental; 

 

IX. Presença de riscos à segurança pública; 

  

X. Possibilidade de perturbação ao trabalho e ao sossego da vizinhança; 

  

XI. Alteração do padrão socioeconômico da população residente ou atuante no entorno; 

 

XII. Vibração;  

 

XIII. Periculosidade; 

 

XIV. Riscos Ambientais. 
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2. Características do Empreendimento  

Proprietário: TECNOLASER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ: 04.365.525/0001-81  

Endereço da obra: Estrada Municipal FR-38 (Estrada Luiz Victório Galafassi), Lotes Rurais nºs 186 

e 188, Linha Palmeiro, Farroupilha/RS.  

Trata-se de uma edificação existente com 4.852,56m² de área total construída, aprovado sob nº 

055/11 em 23/02/2011 e Alvará de Licença de 23/09/2011. Constando nessa área o prédio 

administrativo e o pavilhão industrial.  

A Tecnolaser Indústria e Comércio Ltda é uma indústria de corte a laser e dobra de metal. O 

produto é cortado e/ou dobrado, classificado e ao final é destinado para o cliente; e, a sucata é 

classificada, pesada, e ao final destinada para terceiros. Conforme o fluxograma a seguir: 

 

Figura 01 – Fluxograma 

 

Contatos: 

 

PROPRIETÁRIO: TECNOLASER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Representante: Wolmar Luiz Rizzon 

Tel.: (54) 3211-5123  

E-mail: administracao@tecnolaser.ind.br 

Endereço: Estrada Municipal FR-38 (Estrada Luiz Victório Galafassi), Lotes Rurais nºs 186 e 18, 

Linha Palmeiro, CEP 95.180-000, Farroupilha/RS.   

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. Luciano Caetano Andrighetti  

Tel.: (54) 99907-3802  

E-mail: luciano.andrighetti@gmail.com 

Endereço: Rua Hércules Galló, nº 1380/sl.01, bairro Centro, CEP. 95.020-330, Caxias do Sul/RS. 
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3. Características do Local do Empreendimento  

O empreendimento está localizado na Estrada Municipal FR-38 (Estrada Luiz Victório Galafassi), 

Lotes Rurais nºs 186 e 188, Linha Palmeiro, Farroupilha/RS, Zona ZA7, com residências 

unifamiliares, indústrias no entorno. As coordenadas de localização, conforme o software 

(Google Earth), são: -29.172977, -51.291526 

 

Figura 02 – Localização da Implantação. 

No entorno, as edificações existentes dividem-se em dois tipos: industriais, e residenciais 

unifamiliares. 

 

 

 

 

Figura 03 – Imagem do entorno.  

 

Tecnolaser Confrontaçã
o Oeste 

Confrontação 
Leste 

Acesso pela Estr. Municipal FR-38 (Estrada 
Luiz Victório Galafassi) 
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Figura 04 – Imagem do entorno. 

 

4. Legislação Urbana e Ambiental Aplicável ao Empreendimento. 
 
Neste terreno aplicam-se a Lei Municipal n° 4.176 de 26 de Novembro de 2015, que institui o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial Integrado do Município de Farroupilha - PDDTI, 
que dispõe sobre a organização do espaço territorial do Município de Farroupilha, urbano e 
rural, visando a alcançar o desenvolvimento sustentável e a função social da cidade e da 
propriedade, em atendimento às disposições do Artigo 182 da Constituição Federal, da Lei 
Federal n° 10.257, de 20 de Julho de 2001 - Estatuto da Cidade, da Lei Federal n° 12.587 de 03 
de Janeiro de 2012 - Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e da Lei Federal n° 
13.089 de 12 de Janeiro de 2015 - Estatuto da Metrópole, e a Lei Municipal n° 4.182 de 26 de 
Novembro de 2015, que institui o Plano Setorial de Desenvolvimento Territorial Integrado - 
PSDTI do Núcleo Urbano de Linha Palmeiro, que dispõe sobre a organização do espaço territorial 
do Núcleo Urbano de Linha Palmeiro, visando a alcançar o desenvolvimento sustentável e a 
função social da cidade e da propriedade, obedecendo ao disposto no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Territorial Integrado - PDDTI e em atendimento às disposições do Artigo 182 
da Constituição Federal, da Lei Federal n° 10.257, de 10-07-2001 - Estatuto da Cidade, da Lei 
Federal n° 12.587, de 03-01-2012 - Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e da 
Lei Federal n° 13.089, de 12-01-2015 - Estatuto da Metrópole. 
 
LEI MUNICIPAL Nº 4.182, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
A zona onde se encontra o empreendimento classifica-se como Zona Ambiental 7(ZA7). 

Conforme Anexo Único da Lei Municipal n° 4.182, são permitidas neste zoneamento as seguintes 

atividades industriais: 

 

Acesso pela Estr. Municipal FR-38 (Estrada Luiz Victório Galafassi) 
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Atividades Industriais – AI 
Compreendendo, notadamente: 
- indústrias em geral, classificadas conforme Resolução CONSEMA em: 
a) cuja instalação não exceda a 300,00 m2 de área construída da 
edificação destinada a atividade, com baixo/médio potencial poluidor; 
b) cuja instalação exceda a 300,00 m2 de área construída da 
edificação destinada a atividade, com baixo/médio potencial 
poluidor; 
c) com qualquer área, com alto potencial poluidor; 
- indústrias de bebidas: fabricação de bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas; 
- agroindústrias. 

 

IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DE VIZINHANÇA 
  
5. Características Geológicas, Formação de Tipos de Solo 
  
O solo do terreno é caracterizado por uma camada superior composta de argila de 
aproximadamente 1m e uma camada de tabatinga dura de aproximadamente 3m e uma camada 
mais profunda, composta por rocha fendilhada. 
 
6. Topografia, Relevo e Declividade. 
  
A área apresenta pouca variação de declividade seguindo os níveis naturais do terreno e trechos 

terraplanados (nivelados). A Edificação (Pavilhão) é destinada à metalurgia (corte, dobra, solda 

e afins) e a Edificação (prédio administrativo) é destinada para administração, refeitório, 

sanitários e afins).  O conjunto de edificações está consolidado, ou seja, não há previsão de 

ampliação. 

 
7. Características do Clima e Condições Meteorológicas da Área Potencialmente Atingida 
pelo Empreendimento 
 
O clima da cidade de Farroupilha – RS é Subtropical, de temperaturas médias anuais inferiores 
a 20°, e temperaturas mínimas de 0°, dificilmente ficando abaixo disso. 
 
 
8. Características da Qualidade de Ar na Região 

  
Conforme monitoramento do Transporte de Poluição Antropogênica e de Queimada na América 

do Sul, feito pela empresa GMAI, Farroupilha – RS possui uma baixa emissão de compostos 

orgânicos voláteis despejados no ar, configurando uma cidade com boa qualidade do ar, bem 

como seu entorno. 

Um fator que pode alterar essa característica é a orientação do vento, que em determinadas 
épocas do ano (predominantemente no verão), vindo do litoral, traz consigo uma atmosfera de 
qualidade inferior, devido à poluição da Capital, Porto Alegre. 
 
As emissões de compostos poluentes na atmosfera ficam abaixo da média em Farroupilha e 
região. 
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O empreendimento em questão, não lida com nenhum tipo de queima de material, e durante 

todo o processo de seleção de material, corte a laser, dobra, solda, descarte e distribuição, não 

é gerado nenhum tipo de poluente no ar. 

9. Características dos níveis de Ruído na Região 
 
A empresa conta com laudo técnico de ruído, que determinam os níveis dos mesmos no interior 

da empresa. Conforme a classificação destes ruídos, são usados os EPI´s determinados para 

evitar qualquer dano que possam ser causados pelos mesmo. Na área externa da empresa os 

ruídos não são consideráveis a ponto de impactar nas áreas vizinhas. 

Os laudos de ruído seguem em anexo. 

10. Características da Ventilação e Iluminação 
  
As Edificações contam com a porcentagem de área de ventilação e iluminação conforme exige 
o Plano Diretor da cidade de Farroupilha/RS.  
As direções predominantes dos ventos durante o ano são dos sentidos Noroeste e Sudoeste, 
conforme estudos realizados em 1990, onde é indicada a velocidade média dos ventos, de 1,6 
metros/segundo.  
 
11. Características dos Recursos Hídricos da Região 
  
Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Farroupilha, a cidade está inserida em 
duas bacias hidrográficas, a bacia Taquari – Rio das Antas, e a bacia do Rio Caí.  
Como o município se encontra em um divisor de águas, são encontrados rios de vazões menos 
expressivas e sub-bacias hidrográficas com tratamento inferior a 500 km².  
Os cursos d’água com maior destaque desaguam no Rio das Antas, com o Arroio Biazus e Arroios 

Alencastro, Burati e Barracão, que foram a sub-bacia do Rio Burati. Na porção da bacia do Rio 

Caí, podem ser citados os arroios das Pedras, Fuzil e Ventoso. 
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Figura 05 – Mapa Zoneamento da Linha Palmeiro Farroupilha/RS 
 

 

Figura 06 – Recursos Hídricos da Linha Palmeiro Farroupilha/RS 
 

Fonte: Mapas Prefeitura de Farroupilha/RS 

 
 
12. Meio Biológico 
  
Trata-se de empreendimento consolidada, Alvará de Construção de 23/09/2011. Não há 
previsão, tampouco se está pedindo, supressão da vegetação do local e entorno. 
 

Tecnolaser Curso D’água; passa pelo 
lote lindeiro, confrontante 
leste 
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13. Características e Análise dos Ecossistemas Aquáticos da Área de Influência do 
Empreendimento 
  
O empreendimento encontra-se fora do ecossistema aquático da cidade. 

 
14. Características e Análise dos Ecossistemas de Transição da Área do Empreendimento 
 
Não existem ecossistemas de transição no entorno da área do empreendimento, que sejam 
afetadas pela existência do mesmo. 
  
15. Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação e Áreas Protegidas por 
Legislação Ambiental 
  
O empreendimento não está localizado em Área de Preservação Permanente. 

 
16. Meio Antropológico 
 
O empreendimento não está localizado em Área pré-estabelecida para estudos e preservação 

desta ciência; ademais se registra que durante as escavações das fundações, tampouco da 

movimentação de terras, foram verificados ocorrências que alterassem tal condição. 

 
17. Características da Dinâmica Populacional da Área de Influência do Empreendimento 
  
O fluxo de pedestres, a pé, no entorno do empreendimento é muito baixo, com exceção, ao 

período das romarias à Nossa Senhora do Caravaggio. A empresa conta com dois acessos 

distintos, sendo um destinado para de veículos de pequeno a grande porte, e o outro destinado 

para o acesso de funcionários e visitantes, ambos voltados para a Estrada Municipal FR-38. 

 
18. Características do Uso e Ocupação do Solo, com Informações em Mapa, da Área de 
Influência do Empreendimento. 
  
A edificação encontra-se na Zona Ambiental 7 (ZA7) (Conforme Prancha 01 do Projeto Aprovado 
em 28/01/2011 em anexo).  
A área de influência do empreendimento está localizada somente no próprio terreno da 

implantação, não gerando demais impactos em áreas públicas ou lindeiras à mesma. 

 
19. Impactos na Estrutura Urbana Instalada  
O Empreendimento não casou nenhum impacto na Estrutura Urbana instalada. 
 
 
 
 
 
20. Abastecimento de Água 
  
O abastecimento da edificação é realizada pela concessionaria responsável (CORSAN). A 
empresa também conta com coleta e reaproveitamento de água da chuva, que é usada para 
lavagem externa. 
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21. Esgotamento Sanitário 
 
O empreendimento é dotado de sistema de tratamento de esgoto, conforme projeto aprovado 

pela Prefeitura Municipal de Farroupilha, em acordo com as normas brasileiras NBR 7229 e NBR 

13969. É composto de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, e abrangerá a área total da 

empresa. 

 
22. Fornecimento de Energia Elétrica 
  
A concessionaria RGE fornece energia elétrica trifásica, e também a empresa poderá contar com 

uma subestação e energia fotovoltaica. 

 
23. Entrada e Saída de Materiais e Geração de Resíduos 
 
A empresa conta com entrada de material, que são basicamente chapas, perfis e tubos de metais 
ferrosos; os caminhões que trazem esse material tem um acesso separado da entrada dos 
funcionários e visitantes.  
Esses materiais são classificados, cortados, dobrados, soldados e destinados para entrega ao 

cliente. Neste processo, há geração de resíduos provenientes destes materiais. Os únicos 

resíduos do processo são aqueles gerados pelas máquinas de corte e prensagem dos materiais, 

como óleos, etc. Estes resíduos são destinados para a empresa especializada (contrato em 

anexo), que faz a coleta, conforme os laudos em anexo. 

 
24. Coleta de Lixo 
 
A coleta dos resíduos é realizada pelas seguintes empresas:  
- Niki Comércio de Aparas Ltda – CNPJ 04.809.460/0001-16 (sucata plástico/papelão); 
- Tecnova Distribuidora de Aços Ltda – CNPJ 15.504.351/0001-07 (sucata metal). 
  
25. Drenagem Natural e Rede de Águas Pluviais 
 
O empreendimento encontra-se em um terreno essencialmente plano, portanto, toda 
drenagem pluvial é feita de forma natural. 
 
26. Impactos na Morfologia 
 
Em que pese a morfologia da área se caracterizar pela baixa densidade populacional onde se 
destaca a natureza pelo fato dos lotes individuais serem de significativa metragem quadrada, a 
forma do empreendimento não macula a morfologia, pois está implantado após um significativo 
recuo frontal, assim mantendo a impressão de área aberta. 
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27. Volumetria das Edificações Existentes da Legislação Aplicável ao Projeto 
 

A volumetria no entorno varia, desde altura das edificações residências de dois pavimentos, 

residências térreas e poucos pavilhões industriais. Sendo assim, como mencionado acima, o 

empreendimento em questão, não destoa em questão de volumetria da região. 

 
28. Bens Tombados na Área de Vizinhança 
 
Não existem bens tombados na área de vizinhança. 
  
29. Impactos sobre o Sistema Viário 
 
O sistema viário é de baixo fluxo; ademais, o significativo recuo frontal do empreendimento, 
somado ao afastamento do portão de acesso de veículos também estar afastado do alinhamento 
viário, mais as recentes obras de alargamento e/ou consolidação da Estrada Municipal FR-38, 
faz com que o impacto viário gerado pela empresa Tecnolaser, seja imperceptível.  
 
30. Geração e Intensificação de Polos Geradores de Tráfego e Capacidade das Vias 
  
O empreendimento, desde a sua implantação, há pouco menos de 10 anos, não gerou acréscimo 

que não pudesse ser absorvido pela estrutura existente, agora, como mencionado acima, 

melhorada pelas obras na Estrada Municipal FR-38. 

 
31. Demanda de Estacionamento 
  
A empresa conta com uma área de estacionamento destinada a funcionários e visitantes, com 

aproximadamente 25 vagas, sem contar as áreas para estacionamento de caminhões, vãs e 

ônibus, visto que a Tecnolaser conta com um serviço de transporte coletivo para a maioria de 

seus funcionários.  

 
32. Equipe Técnica Responsável pela EIV  
 
Responsável Técnico:  
Arquiteto e Urbanista Luciano Caetano Andrighetti – CAU/BR A30169-8 
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34. Relatório Conclusivo 
  

Considerando se tratar de empreendimento existente há 
aproximadamente 10 anos; 
 
Considerando que o empreendimento não será objeto de ampliação; 
 
Considerando que o empreendimento encontra-se em uma Zona Ambiental 
que permite a sua atividade – Industrial; 
 
Considerando que o quesito ruídos, a Tecnolaser tem o controle feito por 
empresa especializada; 
 
Considerando que a atividade da empresa Tecnolaser não gera poluição no 
ar em nenhuma parte do seu fluxograma de trabalho; 
 
Considerando que os resíduos gerados durante todo o processo da empresa 
são somente os resíduos metálicos, sendo eles recolhidos por empresa 
especializada; 
 
Considerando que as edificações que compreendem o empreendimento, à 
forma que foram dispostas, não destoam da atentam a natureza 
ocupacional da região. 
 
Considerando o predominante baixo fluxo de pedestres e veículos; 
 
Considerando que o sistema viário, em especial a Estrada Municipal FR-38, 
foi recentemente objeto de consolidação de sua largura. 
 
Considerando que quando das romarias à Nossa Sra. De Caravaggio, a 
empresa Tecnolaser normalmente ou está fechada, ou está com baixa 
ocupação. 
 
Ante às considerações, se conclui que a empresa Tecnolaser não afetou e 

não afetará negativamente em nenhuma questão as áreas vizinhas. 

 

 

Arq. Luciano Caetano Andrighetti | CAU/BR A30169-8 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

Anexo 3 

 

 

 



Página 20 de 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 Contrato de coleta e Laudos referentes a resíduos; 

 Contrato de Laudos referente a ruídos; 

 Matrícula do Lote; 

 RRT 

 Entre outros, 

 

 


