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1 - INTRODUÇÃO / OBJETIVO 

 

 O presente documento trata do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para a 

implantação da ampliação da empresa Taumer, e tem como objetivo identificar e 

analisar os pontos positivos e negativos, sob vários aspectos, que tal implantação irá 

ocasionar na dinâmica do meio ambiente urbano, possibilitando que sejam propostas 

ações que visem garantir a qualidade de vida de modo geral. Para efeito deste 

trabalho, entende-se como Urbano “tudo aquilo que está relacionado com a vida na 

cidade e com os indivíduos que nela habitam”. 

 O terreno onde será construído o empreendimento em referência, possui uma 

área de 20.000,00m², uma parte dessa área já é ocupada pela empresa. 

 O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, é um dos instrumentos preconizados 

na Lei Federal nº 10.257/01, denominada Estatuto da Cidade, e atua de forma 

preventiva na busca do equilíbrio entre os interesses particulares e os da coletividade. 

 Por desdobramento, enquanto ferramenta de gestão urbana municipal, como 

previsto no Art. 36, da Lei Federal nº 10.257/01 que diz que a “Lei municipal definirá os 

empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão 

de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças 

ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder 

Público municipal”, o município de Farroupilha, através da LEI MUNICIPAL N.º 4.169, DE 

11 DE NOVEMBRO DE 2015, regulamentou as diretrizes mínimas à serem consideradas na 

elaboração do EIV, para que produzam conteúdo técnico suficiente à atuação dos 

agentes públicos licenciadores e da sociedade de modo geral. 

 O presente estudo, foi elaborado seguindo o Art. 4.º e Art. 5.º LEI MUNICIPAL N.º 

4.169, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015 que apresenta o Roteiro para a apresentação dos 

Estudos/ Relatórios de Impacto de Vizinhança. 
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2 - APRESENTAÇÃO DOS REQUISITOS GERAIS DO ESTUDO 

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:  

Nome do Empreendimento: TAUMER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA 

CNPJ: 00.849.246/0001-32 

Responsável Legal/Procuradores: Giovani Emer 

CPF: 104.832.512-8 

Endereço: Estrada Municipal Antônio Koff, nº 210, travessão São Miguel, Distrito de Nova 

Sardenha, Farroupilha 

Atividade: Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem 

tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. 

Proprietário do Pavilhão: Taumer Indústria Metalúrgica LTDA 

Matrícula do terreno: 13.959 

Área do Terreno: 20.000,00m²  

Área do Empreendimento: ÁREA A CONSTRUIR:  2.181,76 m²  

            ÁREA EXISTENTE: 4.422,29m² 

Horário de Funcionamento da atividade: segunda-feira à sexta das 07:00hrs as 11:40hrs, 

das 13:10hrs as 17:18hrs 

Turno noturno: 6 funcionários das segunda-feira à sexta das 17:18hrs as 02:40hrs 

Nº de Funcionários: 97 funcionários. 

 

2.2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EIV 

ARQUITETA E URBANISTA CAROLINE MEDEIROS 

Tel.: (54) 99991-1096 

E-mail: caroline.medeiros01@gmail.com 

Endereço: Rua Buarque de Macedo, nº 3733, apto 302, Centro, Garibaldi, RS, CEP: 95720-

00 

 

2.3 - LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

TAUMER INDÚSTRIA METALÚRGICA 

Responsável: GIOVANI EMER 

Tel.: (54) 3056-8484 

Endereço: Estrada Municipal Antônio Koff, Nº 210 - Travessão São Miguel, Distrito Nova 

Sardenha, RS, CEP: 95181-899 

 

2.3.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ver Mapa 01 e 02. 

mailto:caroline.medeiros01@gmail.com
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2.4 - TITULARIDADE DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO 

Proprietário: TAUMER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA 

CNPJ: 00.849.246/0001-32 

 

2.5 - CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE USO DO EMPREENDIMENTO 

Atividade principal: Indústria Metalúrgica, fabricação de utensílios domésticos 

Tipo de uso: Industrial 

 O empreendimento possuirá uma área total de 6.604,05m² de área construída, 

sendo 4.422,29m² de área existente e 2.181,76m² de área a construir. A TAUMER 

INDÚSTRIA METALÚRGICA atua na produção de utilidades domésticas, sendo que os 

principais produtos são as bombas de chimarrão, linha de cutelaria com diversas 

Localização ampliação 
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utilidades para cozinha como espetos, grelhas, escorredores de louça, plásticos 

injetados e facas de corte. 

 O empreendimento tem funcionamento de segunda-feira à sexta-feira das 

07:00hrs as 11:40hrs, das 13:10hrs as 17:18hrs e das 17:18hrs as 02:40hrs. 

*A empresa já opera com a área permitida pela legislação, o presente estudo tem como 

objetivo aprovar a utilização da área total edificada no terreno. 

 

2.6 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DO EMPREENDIMENTO 

2.6.1 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

Ver Mapa 03.  

 

Empreendimento em análise  Uso Industrial   Serviços e comercial  

Residencial 

2.6.2 - CARACTERIZAÇÃO ATUAL 

 Neste estudo a Área de Influência Direta (AID) foi delimitada abrangendo da 

área de vizinhança direta, considerado um raio de 250 metros a partir de todas as 

testadas do empreendimento. 

 Pode-se constatar que a região é predominante industrias próximas a rodovia, 

com alguns pequenos trechos residências unifamiliares, e edificações com pequenos 

comércios e serviços geralmente voltadas para as ruas principais e de maior movimento: 

VRS-813. O gabarito é na maior parte de 1 a 2 pavimentos. A maior parte da área é não 

construída. A principal via de deslocamento da região é a VRS-8123 que liga o 

empreendimento ao Centro de Farroupilha e Garibaldi.  

2.6.3 - REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Fachada principal da edificação existente 

Terreno implantação ampliação 

Figura 5 - Rua Antônio Koff, antigo travessão São Miguel 
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Imagens entorno 

Imagens entorno 

Imagens entorno 

Imagens entorno 
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2.7 - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO EMPREENDIMENTO 

2.7.1 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

Ver Mapa 04. 

 

 

2.7.2 - CARACTERIZAÇÃO ATUAL 

 Neste estudo a Área de Influência Indireta (AII) foi delimitada considerado um 

raio de 500 metros a partir de todas as testadas do lote onde será construído o 

empreendimento. 

 Predominam aqui as características da AII, quanto a uso, gabarito, e taxa de 

ocupação. O diferencial é que nesta área aparecem mais equipamentos urbanos e de 

lazer tais como: cervejaria Guarnieri e restaurante Fenachamp. 

 O uso predominante na parte leste da AII, mantêm-se como residencial 

unifamiliar, serviço e industrial. Nesta região, há um maior número de ruas sem asfalto. 

 

 

Empreendimento em análise  Uso Industrial   Serviços e comercial  

Residencial 

 

3 - APRESENTAÇÃO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ESTUDO  

3.1 - ADENSAMENTO POPULACIONAL E POPULAÇÃO FLUTUANTE 

 O empreendimento trata-se da ampliação de uma empresa existente e que 

servirá como depósito, portanto haverá reduzida movimentação populacional em 

função do seu funcionamento. 

 Considerando que se trata de um bairro com baixa densidade populacional e 

com muitas indústrias concluímos que o empreendimento não trará nenhum impacto 

significativo relativo ao adensamento populacional na região. 

3.2 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

3.2.1. DADOS PERTINENTES 

3.2.1.1. ZONEAMENTO DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO 

Ver certidão de zoneamento 0143/2020. 

 

ZONA DE USO: Zona Ambiental L (ZAL) 

DESCRIÇÃO: Residenciais Unifamiliares Isoladas (máximo de 4 residências por hectare); 

Residenciais Temporárias, Veterinárias e afins; Estabelecimentos de Recreação e Lazer; 

Restaurantes, Lancherias e Similares; Geradores de Tráfego Pesado; Produtos Perigosos; 
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Padarias e Confeitarias; Comércio e Serviço Diversificados; Postos de Combustíveis;  

Oficinas e Manutenções; Equipamentos Públicos e Privados; Uso Especial; Indústrias de 

até 300,00m² de área construída com baixo / médio potencial poluidor; Indústrias acima 

de 300,00m² de área construída com baixo / médio potencial poluidor; Indústrias com 

alto potencial poluidor; Indústrias de bebidas; Agroindústrias; Indústrias vinculadas às 

Atividades Rurais; Atividades Industriais; Parcelamento do Solo. 

 

3.2.1.2. ÍNDICES URBANÍSTICOS E TIPOS DE USO (DADOS PELO ZONEAMENTO) 

Aplicar-se-á os índices de ZAL, que são:  

 Recuo de Ajardinamento: isento 

 Índice de Aproveitamento - IA: 1,0 

 Taxa de Ocupação - TO: 65% 

 Taxa de Permeabilidade - TP: não informa para essa zona 

 Recuos Laterais - RL (m): mínimo é de 3,00 m (três metros) quando houver 

 aberturas é de 1,50 m. 

 

 

  

 A atividade proposta para o empreendimento é compatível com a vocação da 

área e entorno e com as atividades permitidas para a Zona Ambiental L. 
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3.2.1.3. CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

AL - Corredor Rodoviário Rural 

Área do Terreno: 20.000,00m² 

 

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (IA): Permitido: 1,0 (20.000,00m²) 

            Existente: 0,221 (4.422,29m²) 

ÁREA A DEMOLIR: 142,86m² 

ÁREA A CONSTRUIR: 2.406,76m² (contempla mezanino) 

TOTAL EFETIVO: 0,33 (6.686,19m²) 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO (TO): Permitido: 65% (13.000m²) 

            Existente: 22,11% (4.422,29m²) 

ÁREA A DEMOLIR: 142,86m² 

ÁREA A CONSTRUIR: 2.181,76m² (projeção edificada) 

TOTAL EFETIVO: 32,30% (6.461,19m²) 

 

TAXA DE PERMEABILIDADE: Permitido: 10% (2.000m²) 

            Existente: 86,60% (17.327,00m²) 

Empreendimento em análise 

Uso Industrial 

Serviços e comércio 

Residencial 

Mapa tipo de usos 
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Planta 01: Planta de Situação do empreendimento 
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 O empreendimento possui 12 vagas de estacionamento que ficam localizadas 

ao fundo do terreno. 

  

3.3 - VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 Quanto ao quesito da valorização ou desvalorização imobiliária, fica claro que, 

ao equiparmos um lote urbano com um novo ponto que atenda às necessidades da 

população, há um acréscimo de valor agregado à área em questão. Uma vez que o 

empreendimento vem a complementar o contexto existente no bairro, agregará sim um 

valor imobiliário à região sem oferecer prejuízo a área residencial circundante, pois se 

Planta 02: Vagas de estacionamento 
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trata de uma ampliação de um empreendimento existe que não causará barulho aos 

moradores lindeiros. 

 A ampliação da TAUMER vem a favorecer o aquecimento imobiliário local, 

tratando-se de um empreendimento que é referência no município, o entorno será 

ainda mais cobiçado não só por aquisições de áreas para pavilhões industriais, 

considerando um aumento no fluxo de pessoas na região. 

 A região de entorno ao empreendimento possui uma infraestrutura urbana 

satisfatória do ponto de vista social e econômico, desta forma a implantação de um 

empreendimento desse porte só vem somar na valorização dos imóveis desta região.  

 Desta maneira conclui-se que o empreendimento gera impacto positivo para a 

região. 

 Na primeira fase, que é a construção da edificação, serão criados vários postos 

de trabalho, além dos empregos indiretos relacionados ao atendimento de possíveis 

demandas da obra, como por exemplo: alimentação dos funcionários. Durante a 

operação, além dos empregos diretos para funcionamento da empresa, tem ainda os 

indiretos relacionados ao consumo de bens e serviços pelos futuros funcionários. 

 O cumprimento da função social da propriedade traz mudança evidente e a 

sua implantação deve afetar positivamente o nível de desenvolvimento econômico e 

social no entorno do empreendimento. Este deve, em essência, proporcionar um 

incremento na infraestrutura de uma indústria diversificado para a população, 

permitindo uma melhora nesse quesito, também à longo prazo quando o 

empreendimento ficar mais conhecido poderá gerar empregos para a população. 

 O impacto sócio-econômico é totalmente favorável visto que a viabilização 

proporcionada pelas ações traz consigo a possibilidade de desenvolvimento de 

loteamentos circunvizinhos, valorização dos já existentes, necessidade de melhoria na 

mobilidade urbana, aquecimento da indústria local, arrecadação de impostos, 

melhorias na infraestrutura básica, geração de empregos diretos e indiretos e rendas, 

além de uma considerável melhoria na qualidade de vida. 

 A edificação proposta, certamente virá a contribuir positivamente na 

valorização dos imóveis da vizinhança, trazendo opções de trabalho para a população, 

e tornando o entorno mais valorizado para investidores de imóveis, além de possibilitar 

a instalação de novas indústrias e comércios e serviços na região. 

 

3.4 - EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS 

 O empreendimento não interferirá em outros equipamentos urbanos, como 

saúde (pronto socorro) e educação (escolas). 
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O Bairro Industrial não possui escolas, nem UBS, praças e parques. 

 O empreendimento estudado se trata de uma empresa prestadora de serviço, 

portanto não causará nenhum impacto negativo em relação a estrutura dos 

equipamentos urbanos e comunitários em seu entorno. Não será necessário a 

implementação de nenhuma medida adicional relacionado aos equipamentos 

urbanos e comunitários. 

Na ausência de postos de segurança pública, os estabelecimentos têm sua 

própria equipe de segurança, mas que geram algum significado psicológico positivo de 

segurança e tranquilidade sobre os frequentadores do entorno. A Brigada Militar 

informou que os mesmos fazem ronda no local, mas não especificaram os horários e 

rotina do policiamento. 

 

3.5 - INFRAESTRUTURA URBANA 

3.5.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO 

 O abastecimento de água será efetuado através da rede de abastecimento da 

concessionaria do município (CORSAN) que está localizada na via. A viabilidade de 

fornecimento está dentro da demanda fornecida pela concessionária. 

 Em geral, a cidade de Farroupilha, exceto em pequenas áreas, não possui 

estações de tratamento de esgotos, tão pouco possui redes do tipo separador absoluto 

(que separam as descargas pluviais dos esgotos cloacais), sendo que o padrão de 

tratamento de efluentes adotados para as edificações consistem no sistema de 

tratamento de esgoto sanitário pré-tratado por Tanque Séptico, seguido de Filtro 

Anaeróbio que, por fim, é encaminhado a rede pública mista. Os impactos sobre o 

lançamento dos efluentes já foram qualificados neste estudo. 

 

3.5.2 -  FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE TELEFONIA 

 De acordo com vistoria e levantamento técnico no local, é possível observar que 

os elementos (postes, luminárias, lâmpadas e fios) que compõem à a estrutura de 

iluminação pública instalada encontram-se em bom estado de conservação. 

 A ligação da rede de energia elétrica e de telefonia ocorre na rua em frente ao 

lote. A energia elétrica é fornecida através da empresa Rio Grande Energia – RGE. O 

local possui iluminação pública, e rede de telefonia fixa. 

 

3.5.3 - COLETA DE LIXO 

 A coleta de lixo orgânico no local do empreendimento é executada por 

empresa terceirizada denominada BIASOTTO – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA e ocorre na 
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quartas-feiras. O empreendimento contará com lixeiras próprias para orgânicos e 

recicláveis, sendo que os funcionários levarão o lixo até as mesmas e a partir daí a 

Farroupilha Ambiental recolherá os mesmos. 

 A coleta de lixo sólido é feita separação e o destino é conforme o plano de 

gerenciamento de resíduos (VER ANEXO). 

 

3.5.4 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 

 A região onde se localiza o empreendimento está bem desenvolvida, possuindo 

ruas pavimentadas, serviços de fornecimento de energia elétrica e água pelas 

concessionárias da região e serviço municipal de coleta de lixo. Considerando as 

atividades desenvolvidas, não haverá impactos significativos quanto ao consumo de 

energia elétrica, consumo de água, resíduos sólidos e/ou sobrecarga da rede coletora 

de esgoto. 

 As vias principais estão em bom estado, precisando apenas de recapeamento 

em alguns trechos. Já em ruas menores como a de acesso ao empreendimento, há 

trechos sem pavimentação. 

 Da mesma forma que foi descrito o estado de conservação da pavimentação 

das vias, podemos que as calçadas apresentam bom estado nas vias principais e pior 

estado nas vias menores. 

 

3.6 - GERAÇÃO DE TRÁFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO 

 O empreendimento não interfira em outros equipamentos urbanos, nem o 

transporte público sofrerá impacto com o funcionamento do empreendimento, pois se 

trata de uma atividade que gera poucas viagens, sendo realizada por veículos próprios 

dos usuários. 

 Conforme diretrizes do PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE 

FARROUPILHA o empreendimento localiza-se na “Zona Ambiental L – ZAL” e caracteriza-

se por áreas de usos mistos, localizadas ao longo da RST - 453, VRS 813 e VRS 864, onde 

abrange propriedades com atividades vinculadas à produção rural, assim como 

industrial, comercial e de prestação de serviços, sendo estratégica para 

empreendimentos de grande porte. 

 É importante destacar a necessidade da regulamentação efetiva da circulação 

e o envolvimento com o maior comprometimento das demais esferas de governo (DNIT, 

ANTT, DAER).  Transporte de Cargas no processo de planejamento do sistema viário, o 

transporte de cargas deve ser tratado na forma de mitigar os impactos urbanos 

inerentes a estas atividades (vibração, ruído, contaminação do ar, contaminação do 
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solo, resíduos sólidos, líquidos e acidentes envolvendo cargas perigosas). Para tanto, é 

indicada a adoção de instrumentos legais (leis, decretos e portarias) para a limitação 

de horários e locais de circulação de veículos pesados, localização de áreas de 

estacionamento público ou privado, determinação de horários para operação de 

carga e descarga na via pública, suporte da sinalização de trânsito (regulamentação 

e orientação) e demais ações fiscalização de trânsito que permitam proteger o Centro 

e garantir a segurança da população”. Podemos verificar que o empreendimento se 

encontra fora do perímetro urbano do município de Farroupilha. 

 

3.6.1 – SENTIDO DAS VIAS 

 A localização do empreendimento permite ao visitante acessar pela VRS-213 nos 

dois sentidos, considerando vias expressas de circulação que tendem a ter um fluxo 

lento em horários de “rush”, porém já estabelecidas com toda a sinalização necessária 

para o tráfego e inclusive intenso de caminhões para a atividade vizinha e médio a 

grande para veículos leves e transporte público. 

 Conforme informado, para o empreendimento anterior com edificação 

existente, já possuía tráfego de entrada e saída de caminhões para carga e descarga 

de produtos na empresa, bem como veículos leves de funcionários e visitantes. 
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3.7 - VENTILAÇÃO, INSOLAÇÃO / SOMBREAMENTO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS QUE 

CONDICIONAM O CONFORTO TÉRMICO 

 O empreendimento consiste em um conjunto de pavilhão para depósito de 

mercadoria, showroom, sala de reuniões, sanitários, salas diretores e office room,  onde 

a edificação, possui ventilação e iluminação natural nos ambientes, e todas as 

fachadas são recuadas das divisas conforme legislação, resultando num melhor 

aproveitamento em relação aos impactos resultantes da ventilação e iluminação 

natural. 

 A edificação possui um pavimento com pé direito de 6,00m na área de depósito, 

na parte administrativa a edificação e composta por 2 pavimento com pé direito de 

2,90m de altura cada. 

 O prédio possui recuo nas divisas, não provocando efeitos negativos à sua 

vizinhança imediata, favorecendo a circulação natural do ar. 

 

3.8 - POLUIÇÃO SONORA 

 O empreendimento não causará perturbação no local pois servirá somente para 

depósito e por ser de uso industrial e em área compatível ao seu uso, não afetará o 

sossego da vizinhança, pois não possui uso residencial próximo. 

 As fontes de ruído serão constituídas pelos veículos que trafegam e/ou deverão 

trafegar pelo local, caracterizados por ônibus, automóveis e caminhões. Devido à 

implantação do terreno ser próximo da VRS-813 o seu entorno possui características 

predominantemente industriais como pode-se observar através dos mapas de 

atividades e de fotos, consideramos os níveis sonoros de acordo com a tabela a seguir, 

de acordo com a NBR 10151.  
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3.9 - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 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. 

 Trata-se de um prédio industrial destinado a depósito, de médio porte e 

potencial poluidor baixo. Os efluentes líquidos são dos sanitários, tratados por meio de 

fossa séptica e filtro anaeróbio, Projeto esse em tramitação para aprovação junto a 

prefeitura de Farroupilha. 

 

3.10 - PATRIMÔNIO NATURAL, FAUNA, FLORA, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS 

 Em geral, a cidade de Farroupilha, exceto em pequenas áreas, não possui 

estações de tratamento de esgotos, tão pouco possui redes do tipo separador absoluto 

(que separam as descargas pluviais dos esgotos cloacais), sendo que o padrão de 

tratamento de efluentes adotados para as edificações consistem do tipo tanque 

séptico, seguido de filtro anaeróbio aprovado pela prefeitura de Farroupilha, que 

promovem um tratamento primário e secundário do efluente. Sendo assim o principal 

impacto da operação do empreendimento sobre os recursos hídricos, consiste no 

transporte de esgoto cloacal. No entorno imediato do empreendimento não existe 

recursos hídricos. 

 

3.11 - PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E CONSTRUÍDO 

 O lote não se encontra em área de preservação permanente, não há unidades 

de conservação em seu entorno imediato, não foram levantados sítios, edificações de 

valor ou caráter histórico, ambiental ou cultural que deva ser preservado, próximas ao 

empreendimento. 

 A ampliação do empreendimento irá modificar a paisagem do local de forma 

positiva, não comprometendo os elementos existentes, mas agregando mais qualidade 

de vida e dos espaços urbanos para a população de forma regrada conforme 

legislação. 

 

4 - CONCLUSÃO 
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 A avaliação dos impactos de vizinhança compreende as principais 

consequências ambientais do empreendimento e as medidas de controle que 

permitam auxiliar nas decisões e na implantação do projeto. 

 A edificação apresenta uma composição volumétrica simétrica, respeitando os 

recuos solicitados pelo Plano Diretor.  

 Dado o volume da edificação como simples, ele funciona para reforçar a 

característica da rua que está locado. 

 Futuramente, o aumento da população devido à implantação de outras 

edificações destinadas a indústria e prestação de serviços, proporcionará a ampliação 

de estabelecimentos industriais na área, de modo a suprir a demanda da população. 

 Também a implantação desse empreendimento contribui para intensificar o uso, 

embora pequeno, dos equipamentos urbanos e comerciais da área.   

 A área apresenta atendimento de transporte contratado pelas empresas, e 

atualmente não existe necessidade de aumento da demanda do mesmo. Porém, o 

aumento considerável da população com o passar do tempo e implantação de novos 

tipos de comércios, prestação de serviços e residenciais, poderá impactar 

negativamente sobre a análise do sistema de transporte atualmente existente, 

ocasionando assim, uma demanda maior pelo mesmo. 

 Consideramos que a atividade está totalmente adequada ao Plano Diretor, 

avaliando seus aspectos positivos e negativos, não gerará danos à população.  
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6 - ANEXOS 

ANEXO I - RRT E CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO EIV 

ANEXO II - MATRÍCULA DO TERRENO 

ANEXO III - VIABILIDADE URBANÍSTICA 

ANEXO IV - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE RUÍDOS 

ANEXO V - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

ANEXO VI - PLANTA BAIXA COM VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
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